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Wstęp

W wieku XIX i na początku XX prasa docierała do stosunkowo wąskiej grupy 
odbiorców. Szacunkowo podaje się, że na przełomie stuleci czytało ją około 10–
15 procent społeczeństwa polskiego1. Rozpowszechniana była drogą indywidual-
ną i instytucjonalną. W pierwszym przypadku nabywanie wydawnictw prasowych 
odbywało się głównie poprzez abonowanie, prenumeratę pocztową lub zakup 
w specjalnych punktach sprzedaży, w drugim kontakt z czasopismami zapewniały 
organizacje społeczno-kulturalne i oświatowe, które starały się przybliżać słowo 
drukowane jak największej liczbie czytelników. Na obszarze zaboru pruskiego 
działalność taką prowadziło Towarzystwo Czytelń Ludowych, mające na celu 
uprzystępnianie dobrych i pouczających książek, a także periodyków. Podobną 
rolę odgrywało w Galicji Towarzystwo Szkoły Ludowej, natomiast w Królestwie 
Polskim – Polska Macierz Szkolna. Te dwa stowarzyszenia wskazane jako ostat-
nie (choć ich zasadniczym zadaniem nie było szerzenie czytelnictwa) powoływały 
pod własnym szyldem biblioteki i wypożyczalnie2. 

Oferta prasowa w omawianym okresie ulegała systematycznemu poszerza-
niu, a w pierwszych latach wieku XX można już mówić o ukształtowaniu się różno-
rodnych typów wydawnictw periodycznych. Wymienić tu należy w szczególności: 
czasopisma codzienne, społeczno-polityczne, społeczno-kulturalne, literackie, ar-
tystyczne, kobiece, dla ludu, naukowe, popularno-naukowe, fachowe, katolickie, 
sportowe, dla dzieci i młodzieży3. 

W dobie popowstaniowej, podobnie jak poważna część oficyn wydawni-
czych, które kierowały się w podejmowaniu decyzji o druku poszczególnych pozy-
cji książkowych wypracowywanymi przez siebie programami oświatowymi, spory 
odsetek edytorów prasy rozstrzygając o zamieszczanych na jej łamach treściach, 
odwoływał się do własnych, mniej lub bardziej skonkretyzowanych projektów do-
tyczących konieczności szerokiej edukacji społeczeństwa.

Warto podkreślić, że czasopiśmiennictwo, zwłaszcza przełomu XIX i XX w., 
odgrywało istotną rolę w wychowaniu czytelników, którzy mieli z nim stały kontakt. 
Wskazać tu należy przede wszystkim na zdobywanie różnorodnych informacji, 

1 J. M y ś l i ń s k i, Prasa polska w dobie popowstaniowej, [w:] J. Ł o j e k, J. M y ś l i ń s k i, 
W. W ł a d y k a, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 51.

2 M. I w a n i c k i, Społeczna działalność pozaszkolna nauczycieli szkół powszechnych w Pol-
sce w latach 1918–1939, Olsztyn 1984, s. 100, 113, 126–127. 

3 Prasa polska w latach 1864–1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 14–133.
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„budowanie” lub poszerzanie wiedzy, kształtowanie światopoglądu, wprowadza-
nie w kulturę, budzenie i utrwalanie świadomości narodowej. Biorąc pod uwagę 
funkcje, jakie pełniły w tym czasie periodyki, nie bez racji można wyrazić pogląd, 
że tkwi w nich rozległy zasób informacji przydatnych do rekonstrukcji dziejów 
oświaty i wychowania. 

Dla odbiorcy prasy obcowanie z tego typu wydawnictwami, w przeciwieństwie 
do dzieł literackich, trwa zazwyczaj krótko. Do książek wielokrotnie się powraca 
(czyta, przegląda), ustawia się je na półkach, kolekcjonuje. Czasopismo ze wzglę-
du na swoją specyfikę, polegającą na przekazywaniu bieżących wiadomości, re-
jestruje najczęściej wszystko to, co ma miejsce „teraz”, w bliższym bądź dalszym 
otoczeniu. Następnego dnia, za tydzień czy miesiąc przynosi nowe treści, od-
noszące się do czasowego kontekstu. Pojawienie się kolejnego numeru pisma 
wypiera, a zwykle eliminuje wcześniejszy. To, co dla czytelnika prasy staje się 
z czasem nieaktualne, dla badacza przeszłości edukacyjnej ma istotne znacze-
nie. Czasopisma odnotowują te fakty, zjawiska i zdarzenia, które często z powodu 
swej ulotności nie pozostawiły po sobie innego śladu. Stąd periodyki traktowane 
są obecnie jako materiał źródłowy, który w badaniach z zakresu historii wychowa-
nia nie tylko stanowi uzupełnienie innych grup źródeł, ale coraz częściej staje się 
źródłem podstawowym. 

Niniejsza książka tematycznie wyrasta z podjętego kilka lat wcześniej projek-
tu badawczego, którego rezultatem były wydane w 2010 r. trzy publikacje poświę-
cone problemowi czasopiśmiennictwa jako źródła do historii edukacji i nawiązuje 
do niego4. Jest ona pierwszą z kolejnych trzech monografii, w których zostały 
zamieszczone artykuły, ukazujące możliwości czerpania wiedzy z różnorodnych 
wydawnictw ciągłych, ukazujących się w XIX i początkach XX w. Kolejne tomy 
prezentować będą zawartość prasy z lat międzywojennych oraz drugiej połowy 
XX i początków XXI w.5

Kiedy oddawano do rąk czytelników pracę z wcześniejszego trzyczęścio-
wego cyklu pt. Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do 
dziejów wychowania, jej redaktorzy tak pisali o czasopismach, do których od-
woływali się poszczególni autorzy artykułów: „Przyczyniają się one do uzupeł-
niania dotychczas wykorzystywanego katalogu periodyków czasopismami, które 
mogą odegrać ważną rolę w rekonstrukcji dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji. 
Z pewnością jest to jeszcze dalece niekompletny obraz czasopiśmiennictwa XIX 
stulecia i początków wieku XX […], ale pokazuje, jak wielki potencjał tkwi w tego 
typu publikacjach, stawiając tym samym wyzwania do kontynuowania poszuki-
wań we wspomnianym kierunku”6. 

4 Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Mi-
chalska, G. Michalski, Łódź 2010; Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło 
do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010; Czasopiśmiennictwo drugiej połowy 
XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010.

5 Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, red. I. Michalska, 
G. Michalski, Łódź 2013; Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX i począt-
ków XXI wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2013.

6 Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku…, s. 7.
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Wydawany tom należy więc traktować jako suplement poszerzający „listę” 
periodyków, których zawartość treściowa może służyć odkrywaniu edukacyjnej 
przeszłości. Składa się z trzech części, a jego struktura ma charakter proble-
mowy. W części pierwszej, zatytułowanej Stan rzeczywisty i postulaty dotyczą-
ce szkolnictwa, zostały przedstawione: możliwości wykorzystania czasopism 
społeczno-ekonomicznych Królestwa Polskiego do badania dziejów szkolnictwa 
i oświaty (Jarosław Kita), edukacja ludności wiejskiej w tygodnikach społeczno-
-kulturalnych Królestwa Polskiego (Emilia Maciejewska), prasa warszawska jako 
materiał źródłowy do rekonstruowania dziejów oświaty zakopiańskiej (Radosław 
Kuty), zagadnienia edukacyjne w galicyjskim „Naprzodzie” (Wiesław Jamrożek), 
alternatywne spojrzenia na szkolnictwo średnie w Galicji w dziennikach i tygo-
dnikach (Tomasz Pudłocki), problemy oświaty i edukacji w tarnowskim periodyku 
ekonomiczno-społecznym „Orzeł” (Anna Pachowicz), kwestie oświatowe w au-
striackich schematyzmach wojskowych (Wacław Szczepanik) oraz wschodnio-
pruskie szkolnictwo średnie w dzienniku „Köningsberger Hartungsche Zeitung” 
(Tomasz Chrzanowski).

Część drugą pt. Upowszechnianie problemów oświaty i kultury otwiera ar-
tykuł prezentujący zasłużonych redaktorów czasopisma „Muzeum” (Władysława 
Szulakiewicz). Dwa kolejne ukazują treści wspomnień pośmiertnych w periodyku 
„Szkoła” i ich przydatność do badań nad historią nauczycielstwa galicyjskiego 
(Adam Świątek) oraz poglądy prawników na temat roli oświaty w procesie moder-
nizacji społeczeństwa polskiego w prawniczych i społeczno-kulturalnych wydaw-
nictwach ciągłych (Aneta Bołdyrew). Kolejne rozważania dotyczą edukacyjnej roli 
ilustracji w prasie dla dzieci i młodzieży (Ewa Skotniczna).

W części trzeciej, noszącej tytuł Kobieta w społeczeństwie i jej powinności 
wobec rodziny, zamieszczono artykuły poruszające zagadnienia: tematyki kobie-
cej w czasopismach rosyjskich (Magdalena Dąbrowska), rodziny i jej obowiąz-
ków wobec dzieci w periodykach codziennych (Stefania Walasek), wychowania 
w „Dwutygodniku dla Kobiet” (Monika Nawrot-Borowska) oraz wizerunku kobiety 
w wybranych pismach kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego (Barbara Ka-
linowska-Witek).

Redaktorzy





Część pierwsza

Stan rzeczywisty
i postulaty dotyczące szkolnictwa





Jarosław Kita*

Problematyka oświatowa na łamach czasopism 
społeczno-ekonomicznych  

Królestwa Polskiego połowy XIX w.

Dyskurs toczony obecnie przez historyków, po co i jak pisać historię w po-
czątkach trzeciego tysiąclecia1, skłania również do poszukiwania nowych źródeł 
dla „starych” tematów bądź innego spojrzenia na źródła dotychczas wykorzysty-
wane. Dla badań nad szeroko definiowaną historią społeczną z pewnością istot-
nym źródłem staje się prasa. Oddziałując na poglądy czytelników, sama musiała 
jednocześnie podlegać wpływowi obiegowych sądów i wyobrażeń, stąd jest waż-
nym świadectwem polskiego życia społecznego, politycznego, gospodarczego, 
naukowego, kulturalnego i w naukach humanistycznych winna stanowić istotny 
rodzaj dokumentu źródłowego. Niestety, daleko jeszcze do stworzenia pełnej re-
trospektywnej bibliografii czasopism, gromadzącej nie tak same tytuły, jak cha-
rakteryzującej ich zawartość i przydatność do badań. Poniższy tekst jest próbą 
odpowiedzi na pytanie, czy czasopisma społeczno-ekonomiczne, które w licz-
bie kilku tytułów ukazywały się w Królestwie Polskim (faktycznie w Warszawie) 
w okresie międzypowstaniowym, mogą stać się źródłem dla badań nad dziejami 
szkolnictwa i oświaty.

Zanim przejdę do poszukiwania odpowiedzi na tak postawione pytanie, przy-
najmniej w zarysie naszkicuję niektóre aspekty ówczesnych uwarunkowań okre-
ślających możliwości działania mieszkańców Królestwa Polskiego, warunków 
rozwoju szkolnictwa i ukazywania się prasy.

Klęska w wojnie z Rosją w 1831 r., a przede wszystkim represje, jakie spadły 
na Królestwo Polskie w epoce paskiewiczowskiej spowodowały, że przed Pola-
kami, dla których odrażający był serwilizm, zamknęły się możliwości aktywności 
politycznej na terenie kraju. Stąd też ci z nich, którzy nie wyjechali na emigrację, 

* Dr hab., prof. UŁ, Katedra Historii Polski XIX w., Instytut Historii, Wydział Filozoficzno-
Historyczny Uniwersytet Łódzki, 90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a. 

1 Zob. m.in.: E. D o m a ń s k a, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, wyd. II poprawione, 
Poznań 2005.
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a jednocześnie ‒ kierując się obowiązkiem obywatelskim ‒ podejmowali działal-
ność dla dobra publicznego, zostali zmuszeni do poszukiwania innych płaszczyzn 
aktywności. 

Spostrzeżenie to dotyczy zwłaszcza ówczesnej elity społecznej, którą w Kró-
lestwie Polskim tworzyli ziemianie i nieliczna jeszcze inteligencja, najczęściej 
pochodzenia szlacheckiego. Inteligenci, po powstaniu listopadowym element 
szczególnie podejrzany, nie mieli niemal dostępu do elity władzy, którą w pań-
stwie zaborczym tworzyły dwór monarszy, korpusy urzędnicze i oficerskie, a jej 
bazę rekrutacyjną stanowili przede wszystkim dworianie rosyjscy oraz ulegli wo-
bec władzy Polacy i Litwini. Najbardziej energiczni przedstawiciele polskiej elity, 
chcąc nadal służyć ojczyźnie (tej podzielonej przez zaborców) i społeczeństwu, 
w myśl wyznawanej od wieków zasady noblesse oblige, zaangażowali się w le-
galne prace, odrzucając tym samym poczynania insurekcyjne i działania kon-
spiracyjne2. Istotnym celem tej grupy stały się przede wszystkim dążenia do 
modernizacji gospodarki ziemiańskiej i organizmu społecznego, w takim kierun-
ku, aby nadal zachować dominującą pozycję w ówczesnej strukturze społecznej. 
Podjęli oni aktywność gospodarczą, społeczną i kulturalną za pomocą środków 
niepolitycznych3. Choć kierowali się nieraz interesem osobistym i korzyściami 
własnej grupy społecznej, obiektywnie należy stwierdzić, że ich działalność mia-
ła aspekt ogólniejszy. Przyczyniała się nie tylko do trwania, lecz także rozwoju 
narodu pozbawionego własnego państwa. Przywołując opinię Andrzeja Chwalby, 
ci liberalni i oświeceni przedstawiciele polskiej elity uważali się za jedyną war-
stwę, „która była w stanie przeprowadzić «własny» lud przez groźne europejskie 
«morze czerwone»”4.

Po klęsce powstania listopadowego carskie represje szczególnie odcisnęły 
swoje piętno na szkolnictwie wszystkich szczebli, a sytuacja z każdym rokiem 
stawała się coraz bardziej opłakana. Namiestnik Królestwa Polskiego, książę 
warszawski Iwan Paskiewicz, podzielając zdanie cara Mikołaja I o niebezpie-
czeństwie płynącym dla systemu samodzierżawia i panowania rosyjskiego nad 
Polakami z książek i szkół, podejmował decyzje poważnie szkodzące polskiej 
oświacie i systemowi szkolnictwa5. Zlikwidowano Uniwersytet Warszawski i za-
kazano funkcjonowania mającego wielkie zasługi Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

2 Por. W. C a b a n, Ziemiaństwo Królestwa Polskiego wobec ruchu niepodległościowego w la-
tach 1833–1856, [w:] Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce XIX–XX wieku, red. W. C a -
b a n, M. B. M a r k o w s k i, Kielce 1994, s. 14–15; W. A. D j a k o w, A. G a ł k o w s k i, W. Ś l i -
w o w s k a, W. M. Z a j c e w, Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832–1855 (Królestwo 
Polskie). Przewodnik biograficzny, Wrocław 1990 (trudno wśród zamieszczonych nazwisk odnaleźć 
przedstawicieli zamożnego ziemiaństwa i arystokracji).

3 Typowym przykładem takiej postawy był jeden z liderów ówczesnej elity Królestwa Polskiego 
Tomasz Potocki. Zob. J. K i t a, Tomasz Potocki (1809–1861). Ewolucja postaw ziemianina polskiego, 
Łódź 2007. 

4 A. C h w a l b a, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000, s. 287. 
5 Szerzej zob.: M. S z c z e r b a t o w, Rządy księcia Paskiewicza w Królestwie Polskim (1832–

1847), Warszawa 1900; J. K u c h a r z e w s k i, Epoka paskiewiczowska… Losy oświaty, Warsza-
wa–Kraków 1914; K. P o z n a ń s k i, Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831–1869. Lata 
zmagań i nadziei, t. 1: Przebudowa systemu szkolnego i wychowania w Królestwie Polskim w latach 
1831–1839, Warszawa 2001.
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Trwale pozbawiono Polaków instytucji, które mogłyby zapewnić rozwój kultury 
i nauki. Niedostateczna była sieć szkół średnich, gimnazjów, a już zupełnie kata-
strofalna sytuacja miała miejsce na poziomie szkół elementarnych. Jak obliczał 
znakomity polski historyk, Stefan Kieniewicz, analfabetyzm na wsi przekraczał 
90%, a sytuacja w miastach w tym względzie nie była dużo lepsza6. Co prawda 
językiem wykładowym pozostawał polski, ale wśród nauczycieli szkół rządowych 
nie brakowało serwilistów i karierowiczów, widzących w realizacji carskiej polityki 
możliwość awansów.

Polityka represji, realizowana przez I. Paskiewicza, ograniczała możliwość 
rozwoju czasopiśmiennictwa w Królestwie Polskim, ale na szczęście nie zahamo-
wała jej. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX w. ukazywało się niewiele 
polskich gazet i czasopism, a uzyskanie koncesji na nowy tytuł graniczyło wręcz 
z cudem7. Ponadto funkcjonowanie prasy w Królestwie Polskim było determino-
wane przez ostrą i drobiazgową cenzurę, utrudniającą pojawienie się jakiejkol-
wiek nieprawomyślnej idei i koncepcji8. Najważniejszym czasopismem Królestwa 
Polskiego w tym okresie był z pewnością miesięcznik „Biblioteka Warszawska”, 
założony w 1841 r., adresowany do ogółu środowisk intelektualnych. Stał się on 
czymś więcej niż tylko czasopismem, odgrywał rolę ośrodka naukowo-kulturalne-
go, grupującego większość najwybitniejszych indywidualności naukowych i pisar-
skich tej części ziem polskich. Czasopismo było przez cały czas subsydiowane 
przez Spółkę Nakładową, którą tworzyli zamożni przedstawiciele ziemiaństwa 
i warszawskiej burżuazji9. Propagowało rozwój nauki, w której widziano środek 
przebudowy społecznej i modernizacji gospodarki kraju. Publicyści miesięcznika 
za konieczne uważali ewolucyjne zmiany w zacofanej strukturze społeczno-go-
spodarczej i w tym też celu na łamach pisma optowali za rozwojem przemysłu 
i handlu, za unowocześnieniem gospodarki rolnej, propagowali oczynszowanie 
chłopów i wzmocnienie pozycji mieszczaństwa w strukturze społecznej Królestwa 
Polskiego. Teksty poświęcone rozwojowi pozaszkolnej oświaty zawodowej nie-
jednokrotnie pojawiały się na szpaltach „Biblioteki Warszawskiej”.

Jednak na drodze realizacji procesów modernizacyjnych, podjętych przez 
przedstawicieli polskiej elity, obok „Biblioteki Warszawskiej”, najistotniejsze znacze-
nie miały czasopisma społeczno-ekonomiczne, pośród których na plan pierwszy 
zdecydowanie wysuwały się „Roczniki Gospodarstwa Krajowego”. Czasopismo 
to, począwszy od pierwszej chwili ukazywania się, czyli od 24 czerwca 1842 r.10, 

6 W 1860 r. w skali Królestwa Polskiego było niemal 80% analfabetów. Chłop czy robotnik po-
trafiący się podpisać należeli do rzadkich wyjątków. S. K i e n i e w i c z , Historia Polski 1795–1918, 
Warszawa 1983, s. 211.

7 Na terenie Królestwa Polskiego pomiędzy 1832 a 1861 r. ukazywało się do 30 tytułów praso-
wych rocznie. Większość z nich trwała tylko przez kilka lat, a znaczna część to efemerydy. Tylko 7 tytu-
łów przetrwało cały wspomniany okres. Zob. E. To m a s z e w s k i, Prasa Królestwa Polskiego i ziem 
litewsko-ruskich okresu międzypowstaniowego (1831–1864), [w:] Historia prasy polskiej, red. J. Ł o -
j e k, t. 1: Prasa polska w latach 1661–1864, Warszawa 1976, tab. 2, s. 111–113.

8 Tamże, s. 119.
9 J. K i t a, Tomasz Potocki…, s. 315–317.
10 Wydawanie czasopisma zapoczątkowano specjalnie w tym dniu, czyli w dniu św. Jana (po-

czątek roku gospodarskiego).
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stało się de facto głównym organem tzw. „partii ziemiańskiej”, propagującej refor-
my gospodarcze i związane z nimi propozycje przemian społecznych. Wśród zało-
życieli pisma były osoby najbardziej wówczas wpływowe i dobrze znane nie tylko 
w skali kraju, ale i poza granicami Królestwa Polskiego, m.in. Andrzej Zamoyski, 
Tomasz Potocki, Aleksander Ostrowski, Stanisław Aleksandrowicz, Ludwik Gór-
ski11. „Roczniki Gospodarstwa Krajowego” od 1858 r. stały się organem prasowym 
najważniejszej legalnej organizacji funkcjonującej wówczas na ziemiach polskich, 
czyli Towarzystwa Rolniczego, którego aktywność daleko wykraczała poza ramy 
nakreślone w statucie12. W latach 1842–1864 wydano łącznie 42 tomy pisma. Po-
czątkowo wychodziło ono jako kwartalnik i było redagowane przez Kajetana Gar-
bińskiego, po 1847 r. ‒ przez Andrzeja Zamoyskiego, Seweryna Zdzitowieckiego 
i Władysława Garbińskiego. „Roczniki Gospodarstwa Krajowego” od początku 
swojego istnienia cieszyły się znacznym powodzeniem i tylko w niektórych okre-
sach popularność pisma, a tym samym liczba prenumeratorów, nieco zmniejsza-
ła się. Pismu jednak nie groził wówczas upadek, gdyż było ciągle subsydiowane 
przez grono najzamożniejszych ziemian Królestwa Polskiego.

Inne tytuły ówczesnych czasopism społeczno-ekonomicznych, mających 
debit na terenie Królestwa Polskiego to: „Tygodnik Rolniczo-Technologiczny”, 
„Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy”, „Gazeta Handlowa, Przemy-
słowa i Rolnicza” oraz „Przegląd Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy”. Niektóre 
z tych pism ukazywały się początkowo jako dodatki do gazet codziennych, na-
stępnie przekształciły się w samodzielne czasopisma. Periodyki te szczególnie 
wiele uwagi poświęcały propagowaniu modernizacji techniki rolnej i gospodarki 
wiejskiej. Z biegiem lat na ich łamach pojawiły się również artykuły poświęcone 
problematyce przemysłowej i handlowej13. 

„Tygodnik Rolniczo-Technologiczny” wychodził w Warszawie od 1835 do 
1850 r. Pismo ukazujące się raz na tydzień w objętości jednego arkusza założył 
i przez cały czas redagował Jan Nepomucen Kurowski, znany ówczesny agro-
nom, pisarz i popularyzator wiedzy rolniczej. Był autorem szeregu podręczników 
i poradników oraz przekładów z języków obcych na tematy rolnicze14. „Tygodnik 
Rolniczo-Technologiczny” stanowił pierwsze pismo społeczno-ekonomiczne, uka-
zujące się w Królestwie Polskim po klęsce powstania listopadowego15. Zawierał 

11 W tomie 30. z 1857 r. „Roczników Gospodarstwa Krajowego” (dalej: RGK), s. 163–164 znaj-
duje się Lista członków redakcji współwłaścicieli „Roczników Gospodarstwa Krajowego” wraz z drze-
worytem ich przedstawiającym. Ogólną charakterystykę czasopisma zob.: M. W i g l u s z o w a, 
„Roczniki Gospodarstwa Krajowego” (1842–1864) – pierwsza większa zbiorowa inicjatywa wydawni-
cza rolników polskich, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 1972, z. 23.

12 Na temat Towarzystwa Rolniczego zob. szerzej: W. G r a b s k i, Historia Towarzystwa Rolni-
czego 1858–1861, t. 1–2, Warszawa 1904; wiele istotnych informacji odnajdujemy w tomach 32–45 
RGK z lat 1858–1861.

13 Ogólne informacje o czasopismach opracowano przede wszystkim na podstawie kolejnych 
roczników poszczególnych periodyków oraz jako uzupełnienie wykorzystano następujące opracowa-
nia: Bibliografia prasy polskiej 1832–1864, oprac. B. Korczak, Warszawa 1968; E. To m a s z e w s k i, 
Prasa Królestwa Polskiego…, s. 116 i n. 

14 Szerzej o nim zob. A. G ł o w a c k a, Kurowski Jan Nepomucen (1783–1866), [w:] PSB, t. 16, 
1971, s. 259–260. 

15 W latach 1832–1833 ukazywał się „Pamiętnik Rolniczo-Technologiczny”, ale pismo szybko 
upadło po wydaniu 15 zeszytów.
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głównie informacje o postępie rolniczym, ulepszeniach, płodozmianie, uprawie 
roślin pastewnych (koniczyna, łubin), wykorzystywanych jako nawozy zielone, ale 
podejmowano na jego łamach także problemy związane z propagowaniem prze-
mysłu spożywczego, głównie cukrownictwa i gorzelnictwa. Próbując zwalczyć 
trudności związane z brakiem odpowiedniej liczby prenumeratorów, od 1841 r. 
spółka wydawnicza przekształciła pismo w nowy periodyk pod nazwą „Ziemianin. 
Tygodnik Rolniczo-Technologiczny”, ukazujący się do 1844 r. Jednak tematyka 
tego pisma to nadal gospodarstwo wiejskie i domowe, rolnictwo, hodowla zwie-
rząt, technika rolna i przemysłowa, ogrodnictwo, leśnictwo itp. Z pismem zwią-
zali się profesorowie Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Kilka lat później, 
w 1845 r., przywrócono pierwotną nazwę ‒ „Tygodnik Rolniczo-Technologiczny”.

Kolejne czasopisma z kategorii społeczno-ekonomicznych, jak wspomnia-
no wcześniej, zaczynały swoją karierę na rynku prasowym Królestwa Polskiego 
jako dodatki do gazet ogólnoinformacyjnych, rywalizujących ze sobą o kolej-
nych abonentów.

„Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy” wydawany był od lipca 
1841 r. Początkowo stanowił dodatek do najstarszego wydawnictwa ogólnoinfor-
macyjnego Królestwa Polskiego, „Gazety Warszawskiej” i ukazywał się wówczas 
dwa razy na tydzień. Nowa redakcja „Gazety Warszawskiej” z młodym Antonim 
Lesznowskim na czele16, mając w 1841 r. zaledwie 400 prenumeratorów, uru-
chomiła „Korespondenta” celem urozmaicenia swojej oferty, konkurując na rynku 
prasowo-wydawniczym Królestwa Polskiego. O postępie rolniczym na łamach 
pisma pisywali przede wszystkim Benedykt Aleksandrowicz i Jan Kanty Grego-
rowicz. Pismo poświęcone było produkcji roślinnej i zwierzęcej, wiadomościom 
handlowym, leśnictwu, ciekawostkom rolniczym i przemysłowym, a także zawie-
rało informacje z kursów giełdy warszawskiej. Znaczną jego część zajmowały 
przedruki z innych periodyków i tłumaczenia. W 1855 r. zmieniał się dwukrotnie 
tytuł czasopisma, wpierw na „Korespondent Handlowy, Rolniczy i Przemysłowy” 
(od numeru 80.), a następnie na „Korespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysło-
wy” (od numeru 86.). 

Jeden z głównych konkurentów „Gazety Warszawskiej” w latach czterdzie-
stych XIX w., „Gazeta Codzienna”, borykająca się z trudnościami finansowymi, 
również zdecydowała się na wydawanie dodatku o charakterze społeczno-eko-
nomicznym. W latach 1842–1845 jej redakcja publikowała cotygodniowy doda-
tek pod nazwą „Gazeta Handlowa i Przemysłowa”. Od 1845 do 1849 r. dodatek 
ukazywał się pod zmodyfikowaną nazwą „Gazeta Handlowa, Przemysłowa i Rol-
nicza”, natomiast od 1850 r. przekształcił się w samodzielny periodyk pod na-
zwą „Gazeta Rolnicza, Przemysłowa i Handlowa” ‒ jako tygodnik ukazywał się 
do końca 1860 r. (od początku roku 1861 zmieniono tytuł na „Gazetę Rolniczą”). 
Pismo propagowało oczynszowanie chłopów, cukrownictwo, porady praktyczne, 
zamieszczało opisy rolnicze guberni i powiatów.

W latach 1851–1856, dwa razy w tygodniu, ukazywał się „Przegląd Rolniczy, 
Handlowy i Przemysłowy” jako dodatek do nowo założonego w 1851 r. ogólnoin-
formacyjnego „Dziennika Warszawskiego”. Wydawca pisma, Henryk Rzewuski, 

16 E. S z w a n k o w s k i, Lesznowski Antoni (1815–1859), [w:] PSB, t. 17, 1972, s. 163–165. 
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znany ze swego serwilizmu i prorosyjskiego nastawienia17, zaczął wydawać no-
woczesny periodyk, który początkowo pozyskał liczne, jak na warunki Królestwa 
Polskiego, grono prenumeratorów. Kiedy od 1 kwietnia 1856 r. „Dziennik Warszaw-
ski”, po opuszczeniu wcześniej Warszawy przez H. Rzewuskiego, zmienił nazwę 
na „Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych”, zmodyfikowano także tytuł 
dodatku na „Przegląd Rolniczy, Przemysłowy i Handlowy”. Ukazywał się do 1859 r., 
będąc organem „rolników [ziemian – J.K.] i zbliżonych grup społecznych”.

Analiza treści kolejnych tomów i numerów ogólnie scharakteryzowanych 
wcześniej czasopism społeczno-ekonomicznych Królestwa Polskiego z lat czter-
dziestych i pięćdziesiątych XIX w. pod kątem ich przydatności do badań dziejów 
szkolnictwa i oświaty przyniosła następujące konstatacje. Periodyki te z pewno-
ścią nie mogą być wykorzystywane jako źródło do badań nad oświatą ogólną. Pra-
sa ograniczona skrupulatną cenzurą nie była w stanie zabrać głosu w kwestiach, 
które musiałyby zostać poddane niemal totalnej krytyce, gdyż to zakończyłoby się 
represjami dla redaktora naczelnego, a nawet mogło doprowadzić do zamknię-
cia pisma. Polityka oświatowa władz zaborczych była z pewnością diametralnie 
odmienna od oczekiwań nie tylko elity społeczeństwa polskiego. Z drugiej strony 
jakiekolwiek podjęcie kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty 
i szkolnictwa w Królestwie Polskim bez słowa krytyki mogło narazić publicystów 
na ostracyzm ze strony i tak przecież nielicznych abonentów. A to doprowadziłoby 
do upadku pisma. 

W takim razie nasuwa się pytanie, czy w ogóle czasopisma społeczno-eko-
nomiczne Królestwa Polskiego mogą być wykorzystywane jako źródło do badania 
dziejów szkolnictwa i oświaty. Na tak postawione pytanie można sformułować 
pozytywną odpowiedź. Czasopisma te przynoszą szereg cennych informacji po-
święconych przede wszystkim szeroko pojętej pozaszkolnej oświacie rolniczej 
oraz szkolnictwu zawodowemu, w tym szczególnie typu rolniczego. Wynikało 
to z założeń programowych skrupulatnie realizowanych przez redakcje i spół-
ki wydawnicze poddanych analizie czasopism, czyli omawianie i propagowanie 
wszelkich działań zmierzających do modernizacji gospodarki wiejskiej i polskiego 
rolnictwa. Dlatego też na łamach pism pojawiały się opisy wzorcowych gospo-
darstw folwarcznych, w których wprowadzano wszelkie nowinki agronomiczne 
i agrotechniczne, a ponadto ich właściciele czy rządcy byli praktycznymi zwo-
lennikami uprzemysławiania majątków ziemskich18. Te niezmiernie szczegółowe 
opisy miały stanowić nieformalne podręczniki, poradniki zachęcające do porzu-
cenia dawnego sposobu gospodarowania i zastosowania zalecanych innowacji. 
Na stronach analizowanych czasopism pojawiały się również opisy wzorowych 

17 Szerzej zob.: A. Ś l i s z, Henryk Rzewuski. Życie i poglądy, Warszawa 1986, passim. 
18 Od pierwszego tomu RGK regularnie pojawiały się dosyć szczegółowe opisy wzorcowych ma-

jątków ziemskich. W tomie 1. z 1842 r. A. Goltz zamieścił programowy artykuł pt. O potrzebie bliższego 
badania i opisywania krajowych gospodarstw oraz o korzyściach jakie z tego dla ogółu wyniknąć 
mogą, RGK 1842, t. 1, s. 110–125. Tytułem przykładu opisy wzorcowych majątków ziemskich, trakto-
wane również jako propagowanie postępu rolniczego i oświaty pozaszkolnej, pojawiły się w następu-
jących tomach RGK: 1842, t. 1; 1844, t. 4; 1845, t. 6; 1845, t. 7; 1852, t. 21; 1856, t. 29; 1858, t. 33; 
1859, t. 36; 1860, t. 38; 1860, t. 40. Przedruki z RGK pojawiały się na łamach innych czasopism, m.in. 
„Gazety Handlowej, Przemysłowej i Rolniczej”, chociażby w numerach z 1849 r. 
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gospodarstw chłopskich, a ich właściciele i dzierżawcy podawani byli jako przy-
kłady skutecznego oddziaływania pozaszkolnej oświaty rolniczej19.

Czasopisma społeczno-ekonomiczne zamieszczały cały szereg informacji 
na temat szkolnictwa zawodowego, którego celem miało być przygotowanie od-
powiednio wykształconych kadr dla potrzeb nowoczesnej gospodarki wiejskiej, 
w tym przemysłu rolno-spożywczego. Szczególnie wiele miejsca poświęcano naj-
ważniejszej instytucji oświatowej tego typu w skali ziem polskich w latach między-
powstaniowych, czyli Instytutowi Agronomicznemu w Marymoncie20. Działalność 
tej placówki została reaktywowana w 1836, a od 1840 r. zmieniono jej nazwę na 
Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. Uzyskała wówczas charakter szko-
ły półwyższej, przyjmowano do niej kandydatów, którzy ukończyli przynajmniej 
6 klas gimnazjum. Po kolejnej reorganizacji w 1857 r. Instytut Marymoncki uzyskał 
status szkoły wyższej. Mieli do niej wstęp wyłącznie absolwenci gimnazjów i wyż-
szych szkół realnych21. Czasopisma społeczno-ekonomiczne podkreślały istotną 
rolę tej szkoły w systemie edukacyjnym Królestwa Polskiego. Szeroko rozpisywa-
no się na temat kadry dydaktycznej placówki, ze znakomitymi profesorami Micha-
łem Oczapowskim22, Sewerynem Zdzitowieckim23 i Wojciechem Jastrzębowskim24 
na czele. Na łamach prasy omawiano różnorodne doświadczenia przeprowa-
dzane w salach laboratoryjnych oraz innowacje wprowadzane w folwarkach do-
świadczalnych szkoły. Ponadto najlepsi słuchacze Instytutu uzyskali możliwość 
zamieszczania na stronicach tych czasopism swoich sprawozdań z odbywanych 
praktyk rolniczych lub wędrówek po wzorowych majątkach ziemskich Króle-
stwa Polskiego, mających miejsce w okresach wakacyjnych25. Warto podkreślić, 

19 „Tygodnik Rolniczo-Technologiczny” 1837, R. III; RGK 1845, t. 6; 1849, t. 13; 1851, t. 18; 
1851, t. 19; Gospodarstwa wiejskie w gub. lubelskiej, radomskiej, płockiej, augustowskiej i warszaw-
skiej, „Gazeta Handlowa, Przemysłowa i Rolnicza” 1849.

20 J. Ł., Wiadomość o praktycznem kształceniu uczniów Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego 
w Marymoncie, RGK 1844, t. 4. Ponadto wzmianki o Instytucie pojawiały się przy okazji różnych 
artykułów o szkolnictwie rolniczym i gospodarstwie rolnym oraz przy relacjach i opisach majątków 
sporządzanych przez praktykantów z Marymontu. 

21 Ustawa dla Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, „Sylwan” 1841, t. 17, cz. 1, 
s. 350–375. 

22 Michał Oczapowski (1788–1854) – profesor Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1822–1832. 
Był dyrektorem Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie w latach 1836–1853. 
Znakomity polski agronom, autor wielu prac z zakresu gospodarstwa wiejskiego, agronomii i chemii. 
Uznawany za prekursora nowoczesnego rolnictwa na ziemiach polskich.

23 Seweryn Zdzitowiecki (1802–1879) – chemik i metalurg. Studiował w Uniwersytecie War-
szawskim, na Sorbonie i w Getyndze. Doskonalił swoją wiedzę praktyczną w Niemczech i we Francji. 
W latach 1853–1860 był dyrektorem Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. 
Autor wielu artykułów propagujących wiedzę rolniczą, głównie nawożenie gleb. Był też autorem pod-
ręcznika Wykład początkowy chemii.

24 Wojciech Jastrzębowski (1799–1882) – profesor botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa w In-
stytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. Jeden z głównych twórców ergonomii. 
Autor różnych prac naukowych i Traktatu o Wiecznym Przymierzu Między Narodami Ucywilizowanymi 
– Konstytucja dla Europy (1831).

25 L. J a s t r z ę b o w s k i, Wspomnienie z podróży przez uczniów Instytutu Gospodarstwa 
Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, pod przewodnictwem profesora Wojciecha Jastrzębowskiego, 
po kraju odbytej, w miesiącach lipcu i sierpniu 1853 roku, RGK 1854, t. 25, s. 239 i n. Ponadto relacje 
praktykantów, np.: RGK 1849, t. 14, 1849, t. 15; 1850, t. 16; 1852, t. 21; 1856, t. 29.
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że pomiędzy 1841 a 1861 r. przez Instytut Agronomiczny w Marymoncie przeszło 
ponad 1 500 wychowanków26.

Czasopisma społeczno-ekonomiczne nie ograniczały się wyłącznie do infor-
mowania o Instytucie Marymonckim. Redakcje, popularyzując szkolnictwo rolnicze 
jako najbardziej odpowiednie w tym okresie dla młodych Polaków, wywodzących 
się z ziemiaństwa, sfer urzędniczych, inteligencji i drobnej szlachty cząstkowej, 
zamieszczały opisy innych tego typu szkół, funkcjonujących bądź zakładanych 
na terenie Galicji oraz w krajach, w których oświata rolnicza stała na wysokim 
poziomie. Znajdujemy więc relacje z peregrynacji do uczelni i zawodowych szkół 
rolniczych, istniejących w krajach niemieckich, we Francji i w Anglii (m.in. w An-
twerpii, Regenwalde, Paryżu, Versailles), a także z uroczystości otwarcia wyższej 
szkoły rolniczej w galicyjskich Dublanach27.

Na łamach analizowanych czasopism pojawiały się również teksty podejmu-
jące kwestie oświaty ludowej i szkolnictwa wiejskiego. Należy wyraźnie zaakcen-
tować, że nie były to jednak w zdecydowanej większości samodzielne artykuły 
poświęcone tym zagadnieniom, lecz treści te podejmowano niejako przy okazji 
pisania o szeroko pojętej kwestii agrarnej28. Szczególnie po rabacji galicyjskiej 
i wydarzeniach Wiosny Ludów rozwiązanie tzw. kwestii włościańskiej stało się 
wyjątkowo palącym problemem dla środowiska ziemiańskiego i związanej z nim 
części inteligencji. W kręgach postępowej elity propagującej modernizację Kró-
lestwa Polskiego toczył się dyskurs dotyczący skali i czasu uregulowania kwe-
stii włościańskiej. Jednak wszyscy jego uczestnicy byli zgodni, że skoro należy 
przeprowadzić reformę stosunków wiejskich, to trzeba również wziąć pod uwagę 
oświatą dla ludu i zakres edukacji dzieci chłopskich29. Pomysły w tej sprawie, po-
jawiające się na łamach czasopism społeczno-ekonomicznych, były w zasadzie 
formułowane w tym samym duchu (tonie). Postaram się krótko zarysować sedno 
problemu.

Publicyści byli zgodni, że zakładanie wiejskich szkółek elementarnych i pod-
noszenie poziomu umysłowego młodego pokolenia chłopów było niezbędne 
w procesie modernizacji stosunków społecznych i gospodarczych w Królestwie 
Polskim. Sprawa szkolnictwa wiejskiego urastała do rangi bez mała pierwszo-
planowego problemu społecznego dla liderów „partii ziemiańskiej”. Zdawano so-
bie sprawę, że planowana reforma agrarna ostatecznie zniesie zależność wsi od 
dworu i nastąpi emancypacja ludności chłopskiej, a stosunki pomiędzy obu środo-
wiskami mogą rozwijać się w niepożądanym kierunku. Podkreślano więc, iż tylko 
podjęcie energicznej, odpowiednio ukierunkowanej akcji oświatowo-wychowaw-

26 W. G r a b s k i, Historia …, t. 1, s. 203.
27 S. Zdz., Instytut agronomiczny w Versailles, RGK 1853, t. 22; S. Zdz., Szkoła centralna sztuk 

i rękodzieł w Paryżu, RGK 1853, t. 22; A. H., Opis akademii rolniczej w Regenwalde, z niektórymi nad 
nią uwagami, RGK 1853, t. 23; 1854, t. 24; A. hr Z., Wyższa szkoła handlowa w Antwerpii, RGK 1855, 
t. 27; Uroczyste otwarcie szkoły rolniczej w Dublanach, RGK 1857, t. 30; C. H., Kilka słów o szkołach 
gospodarstwa wiejskiego, RGK 1862, t. 46.

28 Por. J. K i t a, Tomasz Potocki…, rozdz. V.
29 J. K i t a, Ziemiańskie pomysły szkolnictwa wiejskiego w Królestwie Polskim w połowie XIX 

wieku, „Dobrzyckie Studia Ziemiańskie” 2010, nr 1, red. M. Jaeger i in., s. 68–84.
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czej na wsi może wywołać poprawę istniejącego stanu rzeczy. Niektórzy publicy-
ści ziemiańscy (A. Zamoyski, L. Górski, T. Potocki) traktowali rozwój oświaty na 
wsi w kategoriach długu, ciążącego na tej warstwie ‒ potomkach szlachty ‒ wo-
bec chłopów polskich30. 

Należy natychmiast zastrzec, że nie chodziło im wcale o dopuszczenie dzieci 
chłopskich do wykształcenia wyższego czy nawet średniego, które traktowano 
jako zbyteczne dla nich i ich potrzeb życiowych. Kierowano się zasadą, że war-
stwy najniższe powinny otrzymać jedynie tyle wiadomości, ile przynależy ich sta-
nowi. Jednym słowem, chłopów należało jedynie nauczyć pisania i czytania oraz 
zasad arytmetyki. Jednocześnie najistotniejszym przedmiotem w szkółkach gro-
madzkich winna być nauka religii i moralności, umożliwiająca wpajanie dzieciom 
chłopskim od najmłodszych lat szacunku dla władzy świeckiej i duchownej, czyli 
wójta-dziedzica i księdza, a ponadto kształtująca obowiązkowość, pracowitość 
i poszanowanie cudzej własności. Szkoła taka, zdaniem publicystów, winna spo-
pularyzować wśród młodego pokolenia chłopów ideę solidaryzmu społecznego, 
zasadę współpracy i zaufanie do elit, które strzegły najcenniejsze polskie wartości 
i tradycję narodową. Wykazywano, że kształcenie na poziomie elementarnym po-
winno być obowiązkowe i bezpłatne, aby mogło stać się powszechne i dostępne 
również dla najuboższych mieszkańców wsi. Istotnym elementem postulowanego 
systemu oświaty i wychowania ludu wiejskiego powinny być również ochronki, za-
kładane z inicjatywy dworu i plebanii, którym również poświęcono kilka artykułów. 

Na łamach poddanych analizie czasopism pojawiały się również koncepcje 
przyszłej struktury szkolnictwa wiejskiego. Na najniższym szczeblu miały znajdo-
wać się wspomniane wcześniej elementarne szkółki gromadzkie, dostępne dla 
wszystkich dzieci chłopskich. Dla najzdolniejszych przewidywano dalszą drogę 
edukacyjną w postaci szkół rolniczo-włościańskich, które kształciłyby wzorowych 
gospodarzy, propagujących w swoim środowisku nowoczesną wiedzę rolniczą 
oraz podnosiliby ogólny poziom kultury na wsi. Trzeci rodzaj winny stanowić szko-
ły rzemieślniczno-włościańskie, kształcące fachowców dla wiejskiego rzemiosła. 
Dostęp do wyższych szczebli edukacji szkolnej dla młodzieży wiejskiej pomijano 
milczeniem31. 

Przyjrzyjmy się jeszcze, kto pisał na łamach pism społeczno-ekonomicz-
nych Królestwa Polskiego w tym okresie? Na różne tematy, w tym te poświęcone 
problematyce oświaty i szkolnictwa, wypowiadali się wyłącznie mężczyźni. Nie 
mieli oni, co prawda, wykształcenia pedagogicznego, ale byli to najczęściej wy-
bitni teoretycy i praktycy w dziedzinie agronomii, agrotechniki i gospodarstwa 
wiejskiego, którzy jednocześnie, dzięki zagranicznym peregrynacjom, mieli możli-
wość poznania najnowszych osiągnięć w interesujących ich dziedzinach. Ponadto 

30 A.Z., O szkółkach rolniczych wiejskich, RGK 1849, t. 14, s. 271–278; [T. Potocki], Poranki 
karlsbadzkie, czyli rozbiór zarzutów, uzupełnień i uwag nad pismem „O urządzeniu stosunków rolni-
czych w Polsce przez Adama Krzyżtopora”, Poznań 1858.

31 A. Z a m o y s k i, O szkółkach rolniczych…, s. 271–278; A. A. K., Myśli o rozpowszechnianiu 
piśmiennictwa między ludem wiejskim, RGK 1862, t. 46, s. 41–65; A. G o l t z, O położeniu obecnym 
właścicieli ziemskich, RGK 1862, t. 46, s. 258; [T. Potocki], Poranki karlsbadzkie…, s. 249 i n. 
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niektórzy z nich byli właścicielami nowoczesnych majątków ziemskich, doskonale 
znali stan, sytuację i stosunki społeczno-gospodarcze, panujące w Królestwie Pol-
skim, a szczególnie w dworach i chatach wiejskich. Wiedzą tą starali się podzie-
lić z czytelnikami czasopism społeczno-ekonomicznych, proponując najbardziej 
wartościowe, według nich, rozwiązania, chociaż, jak już wcześniej wspomniano, 
czynili to z reguły patrząc poprzez pryzmat interesów własnych i swojej warstwy 
społecznej. 

Reasumując, chciałbym podkreślić, że atmosfera przygnębienia i marazmu 
w Królestwie Polskim w latach popowstaniowych, mikołajowski system władzy 
i paskiewiczowski styl zarządzania, dosyć nieliczne i słabe elity intelektualne oraz 
poważnie ograniczone kontakty zagraniczne nie sprzyjały, do momentu klęski 
Rosji w wojnie krymskiej, nawet zdecydowanie ograniczonym inicjatywom spo-
łecznym. Świadectwem tego stanu rzeczy były nieliczne artykuły zamieszczane 
na łamach ówczesnej prasy, poświęcone całościowemu ujęciu systemu oświaty 
i szkolnictwa. Dopiero przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX stule-
cia przyniósł, na fali wiosny posewastopolskiej i nastrojów patriotycznych, lepszy 
klimat, pozwalający podjąć reformy systemu oświaty i sprzyjający pojawieniu się 
nowych koncepcji postulujących reorganizację szkolnictwa Królestwa Polskiego. 
Nastąpiło jednocześnie złagodzenie cenzury, co umożliwiało ożywienie życia in-
telektualnego. Odbiciem tego zwrotu stało się pojawienie na łamach ówczesnej 
prasy różnego typu poważniejszych i drobniejszych artykułów oraz toczące się 
polemiki nad kierunkiem reform. W tym dyskursie prym wiodły inne pisma, przede 
wszystkim ogólnoinformacyjne: „Gazeta Polska”, „Dziennik Powszechny” i „Gaze-
ta Warszawska”32. Reformę systemu szkolnictwa, przy aprobacie cara Aleksandra 
II, przeprowadził w 1862 r. margrabia Aleksander Wielopolski33. Niepodważalna 
pozycja margrabiego w systemie władzy uniemożliwiała jakiekolwiek głosy kry-
tyczne wobec przeprowadzonej reformy na stronach oficjalnej prasy Królestwa 
Polskiego. Krytycy i polemiści mogli więc wypowiadać się w tej sprawie jedynie na 
łamach prasy zakordonowej i emigracyjnej bądź tajnej. 

32 Zob. R. W r o c z y ń s k i, Pedagogika, [w:] Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. 3: 
1795–1862, red. J. Michalski, Wrocław 1977, s. 778–784.

33 K. P o z n a ń s k i, Reforma szkolna w Królestwie Polskim w 1862 r., Wrocław 1968, passim.
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Edukacja ludności wiejskiej 
na łamach tygodników społeczno-kulturalnych 

Królestwa Polskiego po 1864 r.

Problem oświaty ludności wiejskiej w II połowie XIX w. był niezwykle istotny. 
Sama wieś, zwłaszcza po reformie uwłaszczeniowej, zaczęła odgrywać coraz po-
ważniejszą rolę w gospodarce Królestwa Polskiego. Rok 1864 jest więc bardzo 
istotny, gdyż wprowadzona reforma skutkowała nieodwracalną zmianą dotych-
czasowej struktury wsi. Chłopi uzyskali wówczas ziemię na własność i stali się 
prawdziwymi gospodarzami. Skończyły się czasy gospodarowania u pana, a na-
stały czasy pracy dla siebie. Nieco upraszczając, wcześniej za chłopa myślał pan, 
a po 1864 r. chłop stanął przed trudnym zadaniem samodzielnego utrzymania 
swego gospodarstwa. Po uwłaszczeniu nie wystarczyło tylko być właścicielem 
ziemi, trzeba było „trafnie obmyślić środki działania, przewidzieć przeszkody i ob-
liczyć roztropnie spodziewane skutki. […] ten przymiot wyrabia się nauką i prak-
tyką […], ukończenie czterech klas wystarczało, aby objąć majątek […] ale nie 
starczało, by go utrzymać…”1.

W tym momencie ujawnił się problem wynikający z wieloletnich zaniedbań 
pod względem oświaty ludowej. Chłopi byli słabo wykształceni, tę grupę społecz-
ną cechował wysoki poziom analfabetyzmu. Stefan Kieniewicz podawał, że zjawi-
sko to dotyczyło ok. 70% ludności Królestwa Polskiego, aczkolwiek w niektórych 
gminach odsetek ten był znacznie wyższy i dochodził nawet do 80%2. Problem 
analfabetyzmu próbowano rozwiązać za sprawą reform.

Wprowadzona w 1864 r. reforma szkolnictwa była związana z represjami 
popowstaniowymi, co zaowocowało wprowadzeniem języka rosyjskiego do szkół 
jako wykładowego. Dodatkowo, program nauczania przepełniony był treściami, 
które miały przekonać chłopów do systemu carskiego, ukazywano bowiem cara 

* Mgr, doktorantka, Katedra Historii Polski XIX w., Instytut Historii, Wydział Filozoficzno-Histo-
ryczny, Uniwersytet Łódzki, 90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a. 

1 L. G ó r s k i, Znaczenie i obowiązki, „Niwa” 1882, t. XXI, s. 258–259.
2 S. K i e n i e w i c z, Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 

1964, s. 146.
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jako przyjaciela ludu, bo to w końcu on doprowadził chłopów do uwłaszczenia 
i nadał im ziemie. 

Środowisko pozytywistyczne szczególnie zwracało uwagę na problem za-
niedbania oświaty ludności wiejskiej. Wynikało to z samej filozofii pozytywizmu. 
Stojąc na gruncie „pracy organicznej” i „pracy u podstaw”, przedstawiciele nurtu 
pozytywistycznego głośno wypowiadali się o potrzebie niesienia „kaganka oświa-
ty” najuboższym i najbardziej zacofanym. Raził ich wysoki odsetek analfabetyzmu 
wśród polskich chłopów, który, zdaniem pozytywistów, doprowadził ich do ruiny i był 
przyczyną wykorzystywania przez dziedziców, urzędników i księży. Zdawali sobie 
sprawę z tego, że podniesienie poziomu wykształcenia ludności wiejskiej zaowo-
cuje wzrostem gospodarki w skali całego Królestwa Polskiego i podwyższeniem 
poziomu kultury polskiego społeczeństwa. Dla pozytywistów były to najważniejsze 
zadania, które można było zrealizować w sytuacji, gdy powstanie styczniowe za-
kończyło się niepowodzeniem. Pragnęli wzmocnić naród i przede wszystkim dać 
mu wykształcenie, żeby mógł poradzi sobie w warunkach wzmagającej się rusy-
fikacji, a w niedalekiej przyszłości ‒ sprostać organizacji niepodległego państwa.

Liberałowie, chcąc ów cel osiągnąć, wykorzystywali prasę jako forum służące 
prezentacji problemów wynikających z niedostatecznej edukacji. Czasopisma da-
wały możliwość dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców, dlatego też tak chętnie 
były przez nich wykorzystywane. Wypowiadali się na łamach „Prawdy”, „Niwy”, 
„Przeglądu Tygodniowego” i „Opiekuna Domowego”. Funkcjonowanie kilku orga-
nów prasowych pozytywistów warszawskich było możliwe dzięki temu, że rząd 
carski tolerował ich działalność na ziemiach Królestwa Polskiego. Mało tego ‒ 
uważał ją nawet za korzystną (przynajmniej w pewnym stopniu) dla państwa ro-
syjskiego, rząd carski szukał bowiem w społeczeństwie polskim porozumienia 
z tymi warstwami społecznymi, które mogły popierać jego politykę lub pozostałyby 
neutralne. Uważał więc, że uda się nawiązać współpracę z chłopami i mieszcza-
nami, a pozytywiści występowali właśnie w ich imieniu3.

Pierwszym organem pozytywistów był założony i redagowany przez kilka-
dziesiąt lat przez Adama Wiślickiego „Przegląd Tygodniowy”. Ukazywał się od 
1866 r. Wiślicki skupiał wokół siebie grupę młodych pozytywistów, przeważnie in-
teligentów oraz studentów. Wkrótce rozpoczęły się jednak spory i nastąpił rozłam 
w wydawnictwie. W 1872 r. umiarkowani pozytywiści, którzy byli niezadowoleni 
z poczynań swych bardziej radykalnych kolegów, założyli „Niwę”. Zbiegło się to 
z odejściem kolejnej grupy powściągliwych pozytywistów do „Opiekuna Domowe-
go”. Jednakże największą rolę odgrywała „Prawda” Aleksandra Świętochowskie-
go, powołana do życia na początku lat osiemdziesiątych XIX w. Periodyk ten miał 
charakter społeczno-polityczny i kulturalny. Publicyści „Prawdy” jako najważniej-
szy cel stawiali sobie walkę z zacofaniem umysłowym, propagowanie nauki i sze-
roko rozumianej oświaty. Redaktor pisma zamieszczał co tydzień felieton Liberum 
veto, w którym dość ostro komentował i krytykował różne negatywne zjawiska 
występujące w kulturze i obyczajowości społeczeństwa polskiego. Na łamach pi-
sma ukazywało się również wiele ciekawych artykułów na tematy literackie oraz 

3 A. J a s z c z u k, Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski 1870–1908, War-
szawa 1968, s. 44.
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informacje na temat prac wybitnych badaczy, reprezentujących różne dziedziny 
wiedzy. Redakcja czasopisma kładła nacisk na popularyzowanie najważniejszych 
osiągnięć nauki, propagowanie wiedzy i ‒ co najważniejsze ‒ postulowała po-
wszechność oświaty4.

Podobne stanowisko zajmowali tradycjonaliści. Konserwatyści musieli się 
uaktywnić, ponieważ na arenę społeczną wkroczyło pokolenie pozytywistyczne, 
postanowili więc rozpocząć z nimi polemikę prasową. Ich organa prasowe to „Kro-
nika Rodzinna”, „Niwa” i „Słowo”. „Kronikę Rodzinną” pozyskali już w 1873 r. Ten 
dwutygodnik poświęcał przede wszystkim miejsce sprawom dotyczącym wycho-
wania dzieci i zarządzania gospodarstwem domowym. Większe znaczenie w krę-
gach tradycjonalistycznych zaczęła odgrywać „Niwa”, gdy konserwatyści doszli 
do porozumienia z umiarkowanymi pozytywistami (1875). Była ona periodykiem 
skierowanym do dość wąskiej grupy wykształconych czytelników, wywodzących 
się głównie z warstwy ziemiańskiej i inteligenckiej. Redakcja pisma dowodziła 
doniosłej roli dziedziców w życiu całego narodu i odwoływała się do tradycji histo-
rycznej5. Najważniejszym pismem konserwatystów było „Słowo”, ukazujące się od 
2 stycznia 1882 r. pod redakcją Juliusza Niemirycza. Wkrótce jednak periodyk ten 
przeszedł pod kierownictwo Henryka Sienkiewicza i oprócz problemów społecz-
nych oraz politycznych zaczął podejmować tematykę związaną z kulturą.

W niniejszej pracy skupiłam się na tych periodykach, które skierowane były 
do inteligencji (ówczesna inteligencja to także ziemianie, tzw. inteligencja wiejska, 
jak pisali pozytywiści i duchowni). Dlatego też podejmowane przez te tygodniki 
kwestie dotyczące edukacji mieszkańców wsi poruszane były na zasadzie suge-
stii, co warstwy oświecone, mające z chłopami kontakt, powinny robić, aby pod-
nieść ogólny poziom ich edukacji.

Na łamach swych organów prasowych środowisko liberalne wypowiadało się 
przede wszystkim na temat rozpowszechniania wiedzy wśród najmniej wykształ-
conych, stąd też zainteresowanie edukacją ludową, którą uważano za niezwykle 
istotną i ważną. Przedstawiciele tych kręgów wierzyli, że dając rzetelne wykształ-
cenie mieszkańcom wsi będzie można włączyć ich w proces tworzenia nowocze-
snego społeczeństwa, opartego na zasadach solidaryzmu społecznego. 

Zanim pojawiły się konkretne pomysły dotyczące podniesienia poziomu 
edukacji, pozytywiści wskazywali przyczyny dotychczasowego niskiego poziomu 
oświaty na prowincji. Ubolewali nad tym, że na wsiach, co prawda, działały szkół-
ki elementarne, ale ‒ jak już wspomniałam na początku ‒ obowiązywał w nich 
język rosyjski, który skutecznie odstraszał chłopów od szkoły. Hipolit B. Tarczyń-
ski właśnie w języku obcym widział powód niskiego poziomu wykształcenia wło-
ścian6. Była to istotna zapora, gdyż chłop nie mógł niczego się nauczyć, zanim 
nie opanował dostatecznie języka zaborcy. Dla mieszkańców wsi była to bariera 
bardzo często nie do pokonania, najczęściej z pobudek mentalnych.

Na łamach prasy pobrzmiewały również słowa krytyczne wobec zbyt wiel-
kiej, zdaniem pozytywistów, roli religii w szkołach ludowych. Z racji swej ideologii, 

4 Z. K m i e c i k, Prasa polska w latach 1864–1918, Warszawa 1976, s. 36.
5 Tamże, s. 37.
6 H. B. Ta r c z y ń s k i, Czemu nasz chłop ciemny, „Prawda” 1882, nr 17, s. 203.
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z jednej strony pozytywiści pragnęli szkoły bezwyznaniowej, z drugiej bardzo liczy-
li na pomoc księży w procesie szerzenia oświaty. Należy pamiętać, że duchowni 
cieszyli się autorytetem w swym środowisku i chłopi bardzo często zwracali się do 
nich z prośbą o pomoc i wsparcie. Dzięki temu księżom najłatwiej było dotrzeć do 
niewykształconego ludu.

Publicyści ubolewali również nad brakiem zrozumienia rodziców dla idei 
kształcenia dzieci, które zatrudniali na roli, zamiast posyłać do szkoły. Dodatko-
wo zbyt mała liczba szkół ludowych powodowała, że w okresach zimowych, kie-
dy panowały niekorzystne warunki na drogach, dzieci pozostawały w chatach, 
gdyż znaczna odległość skutecznie je odstraszała i zniechęcała. Pisząc o wadach 
szkół ludowych, pozytywiści zwracali także uwagę na brak odpowiedniej kadry 
nauczycielskiej. Wynikało to głównie z niskiego uposażenia nauczycieli wiejskich 
oraz braku autorytetu w tym środowisku. Pisano wprost, że nauczyciele trakto-
wani byli przez mieszkańców jako zbędny balast, który obciążał finansowo gminę 
(w wyniku reformy oświaty z 1864 r. koszty utrzymania szkół ludowych zostały 
przeniesione na gminy i gromady)7. Możliwości uzdrowienia dotychczasowego 
procesu edukacji ludności wiejskiej publicyści upatrywali w dwutorowym rozwija-
niu oświaty ‒ szkolnej i pozaszkolnej. 

Jeżeli chodzi o tę drugą, to na łamach prasy proponowano m.in., aby podjąć 
się pisania specjalnych książek i wydawania pism, które byłyby skierowane bez-
pośrednio do włościan. Dotychczasowe publikacje „ludowe”, takie jak np. „Zorza”, 
miały wydźwięk moralizatorski i umoralniający. Pozytywiści chcieli zamieszczać 
w tych wydawnictwach więcej rad praktycznych i nowinek technicznych, dzięki 
czemu chłopi częściej sięgaliby po pisma drukowane. Dodatkowym atutem perio-
dyków skierowanych do prostego ludu miało być redagowanie ich przez osoby, dla 
których środowisko wiejskie nie jest obce, czyli wywodzące się ze wsi bądź z nią 
blisko związane. Pozytywnie odbierano książki pisane przez Kazimierza Promyka 
(Prószyńskiego) i Władysława Ludwika Anczyca8: „[…] Najprzód powiększyła się 
liczba książek pożytecznych dla ludu przeznaczonych; dalej, jak wiadomo, ogło-
szono konkurs na «książkę popularną dla włościan», a wreszcie znalazło się kółko 
ludzi pragnących wziąć inicjatywę w wydawnictwie «tanich książek ludowych»”9.

Istotnym elementem edukacji ludności wiejskiej miało być również zakłada-
nie ochronek dla dzieci, bardzo często pozostających bez opieki dorosłych, którzy 
udawali się w tym czasie do pracy na roli. Publicyści donosili o tragicznych skut-
kach takiej nieodpowiedzialności ze strony rodziców. Aleksander Świętochowski 
proponował, aby dostosować się do zaleceń generał-gubernatora warszawskiego 
w sprawie zakładania ochronek przez gromady10. Ochronki miały spełniać, zda-
niem pozytywistów, niezwykle ważne zadania na terenie tych wsi, gdzie nie było 
szkół elementarnych ‒ wychowywać dzieci i kształtować ich zainteresowania od 
najmłodszych lat. 

7 H. B r o d o w s k a, Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim 1864–1904, War-
szawa 1967, s. 194.

8 J. K i t a, Formy „wychowania i umoralniania” chłopów propagowane na łamach pism pozytywi-
stów warszawskich (do 1886 r.), „Acta Universitatis Lodziensis” 1995, Folia historica 52, s. 61.

9 Rok 1879, „Niwa” 1880, t. XVII, s. 4.
10 A. Ś w i ę t o c h o w s k i, Liberum veto, „Prawda” 1881, nr 21, s. 250.
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Ważnym elementem edukacji na łamach prasy było także wykształcenie 
wśród ludności wiejskiej potrzeby dbania o własne zdrowie. Proponowano, aby 
gminy zatrudniały lekarzy, którzy otrzymywaliby pensje finansowane przez ich 
mieszkańców. Publicystom chodziło głównie o to, aby lud przestał korzystać z po-
mocy znachorów i felczerów, a zaczął wierzyć i ufać prawdziwym lekarzom. Pro-
blem zdrowia i opieki zdrowotnej był uznawany za bardzo pilny, dlatego wiele 
pisano na ten temat. 

Niezwykle odpowiedzialne zadanie niesienia „kaganka oświaty” na wsi po-
zytywiści nałożyli przede wszystkim na warstwę ziemiańską, uważali bowiem, 
że jej przedstawiciele powinni pokierować edukacją ciemnego ludu z racji po-
zycji, zajmowanej w społeczności wiejskiej. Warto przy tym zwrócić uwagę na 
fakt, że początkowo negatywnie postrzegali ziemiaństwo, gdyż upatrywali w nim 
spadkobierców szlachty, którą oskarżali o doprowadzenie do upadku państwa 
polskiego. Dopiero gdy zauważyli, jak bardzo pożyteczną, a zarazem ciężką pra-
cę prowadzi ta grupa społeczna na wsi, wśród najbiedniejszych i najmniej wy-
kształconych, zmienili swoje nastawienie do niej. Doceniali wkład polskiego dworu 
w działalność patriotyczną, polegającą na krzewieniu polskich wartości i tradycji. 
Jednocześnie pozytywiści dostrzegli, że w rzeczywistości ziemiaństwo jest ich 
wielkim sojusznikiem w nierównej walce o „lepsze jutro” dla całego uciśnionego 
narodu polskiego. Z tego też względu, propagując na łamach prasy pomysły pod-
niesienia poziomu oświaty, zwracali się do przedstawicieli inteligencji wiejskiej. 
Zdaniem publicystów, miała ona za zadanie niwelować dysproporcje dotyczące 
wykształcenia, bo „tylko klasy oświecone mogą i muszą wziąć inicjatywę w oświe-
caniu klas ciemnych”11.

Niezwykle istotne było to, że pozytywiści zaczęli postrzegać uprawę roli w ka-
tegoriach pracy zawodowej, dlatego też akcentowali rozszerzanie wiedzy prak-
tycznej. Redakcja „Przeglądu Tygodniowego” apelowała do obywateli ziemskich, 
uznanych za wzorowych gospodarzy, aby ci otwierali u siebie praktykę dla mło-
dych i zdolnych, chcących zdobyć doświadczenie w zawodzie rolnika12. 

Publicyści uważali, że zakładanie szkół wiejskich powinno być dotowane 
przez prawych ziemian, do nich samych powinna należeć inicjatywa tworzenia 
takich placówek13. Podobnie rzecz się miała z zakładaniem bibliotek i czytelni, 
bardzo pożytecznych w środowiskach wiejskich. Zapał do pracy społecznej miał 
wynikać z potrzeby serca, a nie z porywu chwili, bo wówczas nie przynosi pożąda-
nych rezultatów14. Zakładanie czytelni składkowych było niezwykle cenione, dlate-
go też chwalono ów sposób szerzenia oświaty wśród współmieszkańców gminy. 

Pozytywiści zdawali sobie sprawę, że szerzenie oświaty na wsi powinno się za-
cząć od rzetelnej edukacji dziedziców. Było to logiczne, bo przecież od nich zależały 
losy ciemnego pospólstwa, a nie mając wykształcenia nie mogli kształcić innych. 
Rola ziemiaństwa w kwestii edukacji wiejskiej była więc bardzo znacząca, gdyż 

11 L. M i k u l s k i, Praca u podstaw, „Przegląd Tygodniowy” 1873, nr 12, s. 113.
12 Praktykanci rolni, „Przegląd Tygodniowy” 1869, nr 20, s. 179.
13 W perspektywie, „Prawda” 1881, nr 47, s. 562–563.
14 Zob. „Prawda” 1883, nr 25, s. 299.
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oświata ludowa była niezmiernie zaniedbana. Józef Karol Potocki, piszący pod 
pseudonimem Maryan Bohusz, na łamach „Prawdy” daje przykry obraz polskiej wsi: 

Gospodarz mój uśmiechnął się i rzekł: od czasu opuszczenia 3 klasy gimnazjum, do czego 
skłoniła mię moja dzisiejsza połowica ‒ dwa razy tylko miałem pióro w ręku: raz, kiedy żona kazała 
smarować żółtkiem jakieś placki, a potem, kiedy, zgubiwszy drewnianą wykałaczkę, musiałem wydo-
być z pomiędzy zębów kawałek zimnej baraniny15. 

Nie był to optymistyczny widok, ale niestety dość popularny, jeszcze w dru-
giej połowie XIX w. W jednym z felietonów na łamach „Przeglądu Tygodniowego” 
czytamy: 

[…] gdyby nasi gospodarze posiadali gruntowniejsze wartości teoretyczne, postęp rolniczy z nich krze-
wiłby się szybciej, gdyż każdy z nich miałby w ręku klucz do wytłumaczenia sobie zjawisk, praktyki, 
rozumiał je i zaradzał stosownie16. 

Za niezwykle ważne ‒ jeśli chodzi o pozaszkolne rozpowszechnianie oświa-
ty na wsi ‒ uważano (czemu dawano wyraz na szpaltach prasy) organizowanie 
wystaw rolniczych, jarmarków wełnianych czy też wyścigów konnych17. Ekspono-
wano zaangażowanie samych chłopów w te przedsięwzięcia18. Był to niezwykle 
istotny element edukacji rolniczej, dzięki któremu uczyli się racjonalnego i no-
woczesnego gospodarowania. Tematyczne wystawy rolnicze stanowiły dla chło-
pów źródło cennej wiedzy praktycznej, którą mogli wykorzystywać bezpośrednio 
w swoich obejściach. 

Konserwatyści podobnie widzieli kwestię szerzenia oświaty. Na łamach 
„Niwy” i „Słowa” można było spotkać głosy podobne do tych pozytywistycznych. 
Dla przedstawicieli środowiska konserwatywnego również olbrzymie znaczenie 
miało organizowanie zebrań rolniczych, stąd też liczne doniesienia w ich pra-
sie o tych pozytywnych działaniach dziedziców ziemskich. Były bardzo istotne, 
ponieważ ich uczestnicy mogli udzielać sobie rad i wskazówek, wymieniać się 
spostrzeżeniami i doświadczeniami. Wspólnie prenumerowali pisma rolnicze, 
z których odczytywano referaty i artykuły. Podczas spotkań powstawały inicjatywy 
tworzenia bibliotek rolniczych, kupowania nasion itp. 

Publicyści konserwatywni, podobnie jak pozytywistyczni, uważali, że obowią-
zek nauczania spoczywa na tych, którzy najczęściej spotykają się z powszech-
nym na wsi analfabetyzmem. „Nikt nie zaprzeczy, że dla posiadaczy większych 
‒ nie tylko w rzeczach publicznego dobra, ale i w pracy ich własnego pożytku 
dotyczących ‒ ciemnota ludu stanowi tak silną zaporę, iż o nią najlepsze chęci 
i najsilniejsze zabiegi rozbijać się muszą”19. 

Prasa konserwatywna była bardzo czuła na wszelkie przejawy zaangażowa-
nia na rzecz ludu, w związku z czym wiele takich przejawów opisywała: 

15 M. B o h u s z [J. K. Potocki], Na widnokręgu, „Prawda” 1881, nr 15, s. 178
16 Echa warszawskie, „Przegląd Tygodniowy” 1900, nr 31, s. 325.
17 A. Ś w i ę t o c h o w s k i, Liberum veto, Prawda 1881, nr 25, s. 298.
18 M. B o h u s z, Na widnokręgu, s. 45.
19 J. J e l e ń s k i, W sprawie oświaty ludu, „Niwa” 1877, t. XII, s. 881.
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Chwalebny zwyczaj zaprowadziła u siebie jedna z obywatelek wiejskich. Pani ta jest nader 
uczynną dla ludu, wśród którego wychowała się i wzrosła, i który kocha serdecznie. Ale też dlatego 
właśnie oświadczyła mieszkańcom swej wioski, że ktokolwiek zechce zgłosić się do niej czy to o radę 
jakąś, czy też o zapomogę […] nie może wystąpić z żądaniami swemi inaczej, jeno na piśmie. Że zaś 
interesantów udających się do „swej dobrej pani” nigdy nie brakowało i nie brakuje, przeto nauka czy-
tania i pisania musiała pójść w górę20. 

Niewątpliwie to innowacyjne podejście do kwestii szerzenia oświaty wśród 
włościan przypadło do gustu samym zainteresowanym i zyskało ich aprobatę. 
Dodatkowo, tradycjonaliści próbowali rozwiązać problem zaniedbania oświaty 
wiejskiej poprzez podejmowanie różnorakich przedsięwzięć na niwie społecznej. 
Pragnęli, „ażeby każda wieś miała szkółkę, gimnastykę, filiję kasy oszczędności, 
stację meteorologiczną, salę zabaw, czytelnię, ochronkę i kilka najpotrzebniej-
szych warsztatów rzemieślniczych pod ręką”21.

Na łamach konserwatywnej prasy można było spotkać pochwały pod adre-
sem panów, którzy decydowali się na własny koszt utrzymywać szkółkę wiejską. 
Często donoszono również o bardzo popularnych wspólnych działaniach dworów 
w danej okolicy, które polegały na tym, że jeden ziemianin przekazywał drzewo, 
inny ofiarował grunty, a jeszcze inny zobowiązywał się do opłacania pensji na-
uczycielowi w szkole ludowej22. 

Istotnym faktem było też zaangażowanie się ziemian w działalność samo-
rządową. Aktywność społeczna tego typu miała uczynić z chłopów warstwę 
oświeconą, świadomą swej pozycji i siły w społeczeństwie. Krokiem do realizacji 
wskazanego założenia miało być zdobycie zaufania włościan, którzy mieli de-
cydować o powierzeniu określonej osobie urzędu wójta, pełnomocnika kasjera, 
a przede wszystkim sędziego gminnego23.

Publicyści, niezależnie od swej ideologii, chętnie chwalili wzorowych dzie-
dziców, którzy przyczyniali się do upowszechniania choćby namiastki edukacji 
na wsi. Miało to służyć szukaniu następców i działaniom zmierzającym do upo-
wszechnienia oświaty. Często stawiano za wzór również samych chłopów, którzy 
wykazywali szczególne chęci do nauki: 

Chciałbym, ażeby wychowaniec mój posiadał te przymioty, jakimi się odznaczał Józef Buchta, 
służący przy dworze we wsi Sędzicach. Nauczywszy się czytać i pisać […] pochłonął wszystkie książki 
dzieci dworskich. Pewnego dnia dziedzic odbiera od Buchty bardzo porządnie napisany list, w któ-
rym on prosi o dopomożenie mu w sprowadzaniu gazety świątecznej, mianowicie żąda, aby z dwóch 
bochenków chleba, które co tydzień odbiera ze dworu, dawać mu tylko jeden, a drugi przeznaczać 
na… prenumeratę gazety. Naturalnie dziedzic chleba nie zmniejszył i pismo dzielnemu chłopu zapre-
numerował24.

Pomimo pochwał skierowanych do zacnych ziemian czy samych chłopów, 
konserwatyści dopatrywali się braków w wychowaniu i wykształceniu niektórych 

20 Rozmaitości, „Niwa” 1878, t. XIII, s. 655.
21 Sprawy bieżące, „Niwa” 1875, t. VII, s. 17.
22 Rozmaitości, s. 883.
23 Zob. G. W i e r c i ń s k i, Gmina w obecnym i możliwym ustroju, „Niwa” 1877, t. XII, s. 84–94.
24 W perspektywie, „Prawda” 1882, nr 6, s. 69–70.
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dziedziców. Na łamach prasy często drwiono z kosmopolitycznego podejścia do 
edukacji dzieci z ziemiańskich rodzin. Jedną z przyczyn upadku wielkich majątków 
była zbytnia dbałość o ogólny rozwój na niekorzyść tak ważnej edukacji rolniczej. 
Konserwatyści ubolewali, że niektórzy ziemianie obrali zły kierunek wychowywa-
nia swych synów, przez co może zabraknąć w przyszłości ich następców zainte-
resowanych sprawami agrarnymi:

Pewien młody człowiek, świetnie wychowana ozdoba salonów, strasznie pod względem huma-
nistycznym wykształcony, pełen rozlicznych zalet i przymiotów, mogący dość gruntownie rozprawiać 
o archeologii, sztuce i literaturze w dwu starożytnych i pięciu nowożytnych językach, odziedziczył po 
ojcu pyszny majątek ziemski w cenie szacunkowej 105 000 rs. i z górą 75 000 rs. gotówki. Było to 
przed 18-tu laty; dziś ‒ stan jego majątkowy wynosi kilkanaście tysięcy rs. pasywów! Jakaż tego przy-
czyna? Oto ta, że nasz zacny i przez wszystkich kochany sąsiad, nierównie lepiej rozróżniał pisownię 
Erasmus od Reuchlina, niż pszenicę od żyta, a zajmując się mieszkańcami, narodami przedhistorycz-
nymi i jaskiniami Proglodytów, zapomniał zupełnie o stajniach i oborach, o sługach i służebnicach25.

Niewątpliwie, niektóre rozwiązania proponowane przez publicystów, do-
tyczące oświaty ludności wiejskiej pozostawały w sferze utopii. Chodzi przede 
wszystkim o zakładany zbyt duży udział warstwy ziemiańskiej w trudnym procesie 
edukacji ludu wiejskiego. Zarówno środowiska pozytywistyczne, jak i konserwa-
tywne złożyły na barki inteligencji wiejskiej poważny ciężar, któremu nie mogła 
do końca podołać, często z braku wolnych środków w dochodach uzyskiwanych 
z przeżywających kryzys majątków ziemskich po uwłaszczeniu. Ponadto niejed-
nokrotnie niechęć ziemiaństwa do pomocy chłopom na niwie oświatowej stano-
wiła wynik panującej pomiędzy tymi warstwami obopólnej wrogości. Jeszcze inną 
kwestią był brak zrozumienia dla nauczania dzieci przez pokolenie dawnych chło-
pów pańszczyźnianych.

Sam fakt, że publicyści pism różnych odłamów ideowych dostrzegali problem 
bardzo poważnego zaniedbania edukacji na wsi, jest zjawiskiem bardzo istotnym. 
Wskazywano przyczyny tego stanu rzeczy i wysuwano propozycje dotyczące 
podniesienia poziomu wykształcenia, co świadczy o tym, że zaczęto interesować 
się oświatą ludową na szeroką skalę. Próba społecznej reformy edukacyjnej obej-
mowała także ludność wiejską, a prasa miała niebagatelne znaczenie w popula-
ryzacji oświaty w kraju pozbawionym własnego szkolnictwa, zdanym na politykę 
władz zaborczych. 

25 Sprawy bieżące, „Niwa” 1875, t. IX, s. 810.



radosław Kuty*

Prasa warszawska jako źródło do dziejów 
oświaty zakopiańskiej II połowy XIX 

i początków XX stulecia

Nie będzie błędem stwierdzenie, iż w Zakopanem II połowy XIX stulecia za-
istniały placówki, dzięki którym podtatrzańska miejscowość zajęła trwałe miejsce 
w historii polskiej oświaty. Efekty zaś ich działalności widoczne były poza grani-
cami zaboru austriackiego. Należały do nich bezsprzecznie: najstarsza instytucja 
edukująca młodzież góralską, Szkoła Przemysłu Drzewnego oraz przeznaczone 
kształceniu płci żeńskiej – Szkoła Pracy Domowej Kobiet i Szkoła Koronkarska. 
Stąd też w pierwszej części niniejszego artykułu podjęto próbę przybliżenia ich 
funkcjonowania w oparciu o publikacje drukowane na łamach prasy stołecznej, 
stanowiącej cenne źródło historyczne1. Przedstawiciele środowiska dziennikar-
skiego stolicy dostrzegli także inicjatywy na polu oświaty, jakie dokonały się pod 
Giewontem w ostatnim czternastoleciu poprzedzającym wybuch I wojny świato-
wej. Z zainteresowaniem prasy zaboru rosyjskiego spotkała się działalność Towa-
rzystwa Wyższych Kursów Wakacyjnych. Zagadnieniu temu poświęcona została 
druga część artykułu.

Istniejącą od 1876 r. zakopiańską Szkołę Przemysłu Drzewnego publicysta 
„Tygodnika Powszechnego” zaliczył na początku lat osiemdziesiątych XIX stule-
cia do „najcelniejszych” tego typu placówek w Przedlitawii. Kształciła młodzież 
pochodzącą nie tylko z Podhala tatrzańskiego, lecz także z odległych stron Ga-
licji. Uczniowie zajmowali się wyrobem różnego rodzaju drobnych przedmiotów: 

* Mgr, doktorant, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
1 Przyjęte ramy chronologiczne to szczególny okres w dziejach dziennikarstwa warszawskiego. 

Charakteryzował go, po pierwsze, ilościowy i jakościowy rozwój czasopiśmiennictwa na niespotykaną 
wcześniej skalę. Po drugie, istotne znaczenie miała sytuacja polityczna. W zaborze rosyjskim, wo-
bec zakazu funkcjonowania instytucji przedstawicielskich i organizacji politycznych, prasa stała się 
głównym organem kształtującym i wyrażającym opinię publiczną. Patrz: W. G i e ł ż y ń s k i, Prasa 
warszawska 1661–1914, Warszawa 1992; Z. K m i e c i k, Prasa warszawska w okresie pozytywizmu 
(1864–1885), Warszawa 1971; t e n ż e, Prasa warszawska w latach 1886–1904, Warszawa 1989; 
H. M a r k i e w i c z, Pozytywizm, Warszawa 1978.
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ozdobnych pudełek, szachów i warcabów, fajek, cygarnic, igielników, ciupag, 
lasek alpejskich, używając materiałów z lipy, jesionu, kosodrzewiny. Wyroby te, 
z widoczną cechą miejscową, znajdowały niemały popyt także poza Zakopa-
nem i Nowym Targiem. Istotne znaczenie dla rozwoju szkoły miało objęcie jej 
kierownictwa przez Franciszka Neużila – zdolnego i sumiennego nauczyciela, 
stawiającego sobie za cel przygotowanie fachowych, zdolnych rękodzielników2. 
Pod jego kierunkiem uczniowie zapoznawali się z rysunkiem i modelowaniem 
z gliny. Wychowankowie, poza nabywanym w szkole wykształceniem technicz-
nym i artystycznym smakiem, zyskiwali możliwość zapewnienia sobie niezależnej 
egzystencji. Każdy z nich miał książeczkę zarobkową, w której zapisywany był 
wykonany przedmiot wraz z kwotą otrzymaną ze sprzedaży3.

Uwagę poświęciła placówce także „Gazeta Warszawska”. Powołana celem 
wskrzeszenia przemysłu domowego na Podhalu, przybrała w początkach lat 
osiemdziesiątych XIX w. coraz bardziej widoczny charakter szkoły krajowej. We-
dług danych pisma (1883 r.), na 44 uczniów 34 pochodziło z powiatu nowotar-
skiego, 2 z krakowskiego, po 1 z nowosądeckiego, wielickiego, brzeżanowskiego, 
ropczyckiego, nadworniańskiego, jarosławskiego, krośnieńskiego, 1 z Bawarii4.

W innej publikacji dziennik podkreślił, iż założenie szkoły było trafną, praktycz-
ną i owocną inicjatywą. Szybki wzrost liczby wychowanków placówki (w 1879 r. 
– 16 uczniów; w 1884/1885 – przeszło 70) świadczył o potrzebie jej zaistnienia, 
a zarazem o rosnącym rozgłosie i poważaniu. Siedziba, jaką zajmowała – ob-
szerny, widny i doskonale przewietrzany drewniany budynek, wzniesiony niewiel-
kim kosztem około 6000 złotych reńskich – mogła stanowić przedmiot zazdrości 
niejednej instytucji oświatowej Królestwa Polskiego. Oprócz stolarzy, cieśli i bu-
downiczych wiejskich, szkoła kształciła przede wszystkim snycerzy w drewnie. 
Czteroletni program obejmował następujące zajęcia teoretyczne: rysunki odręcz-
ne w zakresie elementarnym; rysunek linearny, ornamentalny, architektoniczny 

2 Franciszek Neużil (1845–1899); rzeźbiarz, nauczyciel, autor podręczników. Przeniesiony służ-
bowo do Zakopanego w 1878, pełnił funkcję kierownika, a w latach 1886–1896 dyrektora Szkoły Prze-
mysłu Drzewnego. W placówce uczył także rysunków zawodowych i odręcznych, snycerstwa i stolar-
stwa. Uruchomione przez niego przyszkolne warsztaty stały się zalążkiem przemysłu pamiątkarskiego 
w Zakopanem. Projektował domy w stylu tyrolskim, meble i ołtarze. Za jego sprawą w pracach szko-
ły dominowały motywy szwajcarskie i tyrolskie, jednocześnie pomijano sztukę rodzimą. Zarzucano 
mu także personalne i artystyczne germanizowanie szkoły. Należy jednak pamiętać, że właśnie pod 
kierunkiem Neużila placówka wykonała meble, uznane za pierwociny stylu zakopiańskiego. Patrz: 
M. P i n k w a r t, L. D ł u g o ł ę c k a-P i n k w a r t, Zakopane: przewodnik historyczny, Bielsko-Biała 
2005, s. 44.

3 J. C h o d o r o w i c z, Z gór i dolin, „Tygodnik Powszechny” 1882, nr 4, s. 60–61. Co cieka-
we, redaktor w powyższej publikacji sportretował wychowanków placówki, podkreślając jednocześnie 
zasługi jej kierownika: „Ubogie, bose […] lecz schludnie i czysto […] odziane chłopięta, nader sympa-
tycznie się nam przedstawiły. […] pogodne, zdrowiem tryskające i swobodą młodociane ich twarzycz-
ki, niekłamanem są chyba świadectwem wewnętrznego zadowolenia i czasu korzystnie spędzonego 
w Szkole. Od 12-to letnich […] dzieciaków, do 17-to letnich wyrostków, wszyscy […] pisać zaledwie 
i czytać umieją – mimo to […] wyraz budzącej się inteligencyi świeci im z czoła. […] grzeczność i pew-
na łatwość w obejściu […] zaszczyt przynoszą niestrudzonemu przewodnikowi młodzieży, co spośród 
nędznych kolib […] prostaczków en bloc przyjmując […] umiejętnem postępowaniem, w przyjemnych 
[…] przekształcił chłopców”.

4 Wiadomości bieżące zagraniczne, „Gazeta Warszawska” 1883, nr 40, s. 2.
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oraz fachowy (rzeźbiarski, stolarski, tokarski). Ponadto naukę rzutów, cieniów 
i perspektywę oraz arytmetykę, geometrię, wiadomości technologiczne i prowa-
dzenie ksiąg. Zajęcia teoretyczne wraz z pracą praktyczną trwały dziesięć godzin 
dziennie. Najwyższy zarobek dochodził do 6 guldenów tygodniowo, najniższy, po-
czątkującego ucznia, wynosił 50 centów5.

Co istotne, w szkole wytwarzano coraz większą liczbę mebli. Choć proste, 
były tańsze od produktów stołecznych, cechowały się przy tym brakiem jednostaj-
ności i pospolitości6.

Z krytyką placówki wystąpił natomiast Stanisław Witkiewicz, jedna z najważ-
niejszych postaci Zakopanego swoich czasów7. Zdaniem autora cyklu Na Przełę-
czy, opublikowanego w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 1889–1890, stanowiła 
w Zakopanem „rozsadnik tyrolsko-wiedeńskiego gustu”. Doskonale prowadzona 
pod względem fachowym, odznaczała się jednocześnie nadzwyczajnym brakiem 
pomysłowości oraz inicjatywy. Nie ułatwiała w jakikolwiek sposób rozwoju miej-
scowych motywów artystycznych, tym samym nie spełniała swego zadania, po-
legającego na rozwinięciu sztuki stosowanej do rzemiosła. Wprowadzała formy 
niemieckie, renesansowe, w tym często niefortunne pomysły ozdób. W szkole 
brakowało nauczyciela-Polaka, zaś przy całej (godnej uznania) sumienności 
i wzorowym nauczaniu, od cudzoziemskiej kadry trudno było wymagać upodoba-
nia do „naszych” form artystycznych i chęci ich rozpowszechniania8.

Głos w powyższej kwestii zabrał także w obszernym, zawierającym bogate 
dane statystyczne, artykule opublikowanym na łamach „Wisły” w 1891 r. adwokat 
Leopold Meyet9. W jego przekonaniu, placówka należycie spełniała powierzone 
jej zadanie – kształcenie bezrolnych i bezdomnych górali, podniesienie przez 
naukę i pracę ich poziomu umysłowego i moralnego, połączone z możliwością 
zarobku. Sprawozdanie z działalności instytucji za rok 1889/1890 dowodziło, 
że wyzwoliła na praktykę 103 uczniów. Pracowali oni w różnych kierunkach nie 

5 Dwie szkoły w Tatrach (w Zakopanem), „Gazeta Warszawska” 1886, nr 125, s. 1–2.
6 Tamże, nr 126, s. 1.
7 Stanisław Witkiewicz (1851–1915); malarz, prozaik, publicysta, krytyk artystyczny, działacz 

społeczny, twórca stylu zakopiańskiego. W Zakopanem był po raz pierwszy w 1876, od 1886 przy-
jeżdżał tu corocznie w celach leczniczych, w okresie 1890–1908 przebywał stale. Od 1886 znaczna 
część jego twórczości pisarskiej związana jest z Tatrami i Podhalem. Gorący propagator podhalań-
skiego zdobnictwa i budownictwa ludowego, na podstawie których stworzył tzw. styl zakopiański, zwa-
ny też podhalańskim i witkiewiczowskim. Autor projektów budowli w tym stylu, wzniesionych także 
poza Zakopanem, ponadto mebli, innych sprzętów i porcelany. Jego wpływ na stosunek społeczeń-
stwa polskiego do Tatr i Podhala był ogromny. Zainteresowanie tym obszarem zostało jego działal-
nością pisarską utrwalone, pogłębione oraz rozszerzone na różne zagadnienia związane z regionem. 
Patrz: W. N o w a k o w s k a, Stanisław Witkiewicz – teoretyk sztuki, Wrocław 1970; H. K u r c z a b, 
Tatrzańska twórczość literacka Stanisława Witkiewicza, Rzeszów 1973; J. M a j d a, Góralszczyzna 
w twórczości Stanisława Witkiewicza, Wrocław 1979; Z. P y t e l, Witkiewiczowska architektura sakral-
na w Zakopanem, Zakopane 1999; B. To n d o s, Styl zakopiański i zakopiańszczyzna, Wrocław 2004; 
A. P y c k a, Kreacje i poglądy Stanisława Witkiewicza na tle głosów epoki, Kraków 2010.

8 S. W i t k i e w i c z, Na przełęczy, „Tygodnik Ilustrowany” 1889, nr 318, s. 68–69.
9 Leopold Meyet (1849 lub 1850–1912); literat, publicysta, współredaktor „Niwy” i „Świtu”, kolek-

cjoner dzieł sztuki. Prowadził ogromną korespondencję z wybitnymi pisarzami, m.in. z Marią Konop-
nicką i Elizą Orzeszkową, pośrednicząc bezinteresownie w ich kontaktach literacko-wydawniczych. 
Patrz: E. J a n k o w s k i, Meyet Leopold, [w]: PSB, t 20, s. 483–484.
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tylko w Zakopanem, lecz także w Krakowie, Lwowie oraz w innych miejscowo-
ściach Galicji10.

W omawianym roku szkoła miała osiem oddziałów z czteroletnim okresem 
nauki. Obejmowały one: 1) rzeźbiarstwo figuralne; 2) rzeźbiarstwo ornamentacyj-
ne; 3) stolarstwo meblowe; 4) stolarstwo budowlane i przemysłu domowego; 5) 
ciesielstwo; 6) tokarstwo i jeden rok stolarstwa; 7) snycerstwo ornamentacyjne i fi-
guralne przemysłu domowego; 8) snycerstwo i tokarstwo przemysłu domowego11.

Liczba wychowanków placówki zwiększała się stale. W roku 1889/1890 wy-
nosiła 98 uczniów, z czego 65 to synowie rolników, 13 – urzędników, 4 – wyrob-
ników, zaś reszta – dzieci rzemieślników. Kadra wraz z dyrektorem obejmowała 
15 osób. Płaca nauczycieli stanowiła poważną pozycję w rubryce wydatków, wy-
nosząc 13 390 złotych reńskich rocznie. Szkoła otrzymywała dofinansowanie od 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (15 100 złotych reń-
skich) oraz od wydziału krajowego we Lwowie (1500 złotych reńskich). Gmach 
stanowił własność Towarzystwa Tatrzańskiego, które pokrywało w dalszym ciągu 
wydatki na utrzymanie lokali szkolnych, światło i opał12.

W przeświadczeniu publicysty, szkoła, kształcąc odpowiednią liczbę rzeź-
biarzy ornamentacyjnych i figuralnych, mogła wpłynąć na usunięcie z kościołów 
wiejskich nierzadko „wstrętnych” posągów ukazujących świętych, zaszczepić też 
lepszy gust i wymagania w zakresie budowy ołtarzy. W kierunku tym wykona-
no już zresztą kilka poważnych prac: ołtarz w stylu romańsko-ruskim do kaplicy 
zamkowej w Rudniku, ołtarz wielki i boczny w stylu gotyckim do kościoła parafial-
nego w Chochołowie oraz przedmioty z drewna dębowego i figury przeznaczone 
dla świątyni w Buczniowie koło Tarnopola. Coraz piękniejsze prace wykonywano 
w stylu zakopiańskim. Dowodziły tego meble dla hr. Artura Potockiego13 z limby, 
wykładane drewnem gruszkowym, z okuciem żelaznym oraz przeznaczone do 
dwóch sypialni ‒ z drewna dębowego i jaworowego14. Na wyróżnienie zasługiwały 
też meble dębowe, wysłane w 1889 r. przez zakopiańską placówkę na wystawę 
przemysłową w Wiedniu. Ich oryginalność polegała zarówno na zdobnictwie, jak 
i na konstrukcji, pozostających ze sobą w związku. Wspomniane wyroby redaktor 
charakteryzował następująco:

Ozdobą są kwiaty i inne rysunki ze sprzętów góralskich w lekkiej płaskorzeźbie na gładkiem tle, 
pomalowane niebieską, czerwoną i szarą farbą. Skutkiem […] i najgłówniejsze części składowe mebli 
są pod względem konstrukcji płaskie, nieozdobione wypukłorzeźbą, więc […] nie bardzo wyskakujące 
w profilach. Tą […] prostotą […] wywołują efekt prawdziwy15.

10 L. M e y e t, Kilka słów o szkołach zawodowych w Zakopanem, „Wisła” 1891, z. 2, s. 272.
11 Tamże, s. 268–269
12 Tamże, s. 269.
13 Artur Potocki (1850–1890); konserwatywny polityk galicyjski. Cieszył się opinią wzorowego 

gospodarza. Jego dobra składały się z czterech kompleksów: Krzeszowice z przyległościami w powie-
cie Chrzanowskim, Mędrzechów w Tarnowskiem, Staszów w Królestwie Polskim oraz Biała Cerkiew 
na Ukrainie. Od 1875 był jednym ze współwłaścicieli krakowskiego „Czasu”. W tymże roku rozpoczął 
także działalność publiczną. W 1883 poseł do Sejmu Krajowego. Miał udział w zarządach licznych 
organizacji i instytucji, m.in. w latach 1887–1889 prezes Towarzystwa Rolniczego w Krakowie. Patrz: 
J. Z d r a d a, Potocki Artur, [w:] PSB, t. 27, s. 797–799.

14 L. M e y e t, Kilka słów… s. 273–274.
15 Tamże, s. 274–275.



35Prasa warszawska jako źródło do dziejów oświaty zakopiańskiej…

Publikacje dotyczące działalności placówki, a zwłaszcza jej kadry kierowni-
czej, odnaleźć można na łamach prasy warszawskiej także w początkach XX stu-
lecia. Głos w tej kwestii zabrał Antoni Chołoniewski16, autor artykułów dotyczących 
Tatr i Zakopanego drukowanych na łamach „Biesiady Literackiej”.

Publicysta zwrócił uwagę na działalność drugiego dyrektora szkoły, Edgara 
Kovatsa17. Uznawał on artystyczną wartość motywów zakopiańskich, ale utrzymy-
wał, iż są zbyt ubogie, by można je było rozwinąć w „styl odrębny”. Wprowadził, 
co prawda, zakopiańszczyznę do szkoły, zastosował ją wszechstronnie, ale pod-
porządkował jednocześnie własnej fantazji artystycznej. Takie działanie wywołało 
protesty. Przeciwnicy utrzymywali, „że żywotność motywów zakopiańskich jest 
daleko większa, aniżeli się Kovatsowi wydaje i że artyście nie wolno zbaczać od 
nich pod grozą zepsucia stylu”18.

Choć kierownik placówki był niewątpliwie postacią kontrowersyjną, nie na-
leżało jednak zapominać o jego zasługach. Oddany swej pracy twórca, zapewnił 
szkole rozkwit, umiał zainteresować kiełkującą sztuką podhalańską szerokie krę-
gi odbiorców. Wykształcił zastęp zdolnych robotników, a nawet artystów „czystej 
wody”. Po raz pierwszy za jego kierownictwa komponowane w duchu zakopiań-
skim ołtarze zaczęły zdobić kościoły w odległych okolicach kraju, a meble wytwa-
rzane prawie wyłącznie na podstawie rysunków artysty przestały być rzadkością 
w zamożnych polskich domach19.

Działalność Szkoły Przemysłu Drzewnego, zajmującej szczególne miej-
sce w rozwoju sztuki podhalańskiej, ocenił jeden z jej nauczycieli, Władysław 
Skoczylas20. Zjawiskiem odbijającym się negatywnie na funkcjonowaniu placówki 

16 Antoni Chołoniewski (1872–1924); dziennikarz i publicysta. Już jako gimnazjalista pisywał 
korespondencje ze Stryja i Podkarpacia do gazet lwowskich. Praktykę dziennikarską odbył we lwow-
skim „Przeglądzie”. Współpracował m.in. ze „Słowem Polskim”, gdzie objął dział kultury i spraw ogól-
nonarodowych. Równocześnie pisał korespondencje z Galicji do petersburskiego „Kraju”. W 1903 
przeniósł się do Krakowa, gdzie objął (1905) kierownictwo filii redakcji i administracji warszawskiego 
dwutygodnika „Świat”. Podjął żarliwą obronę polskości na kresach zachodnich. Patrz: L. Z a k u l s k i, 
Chołoniewski Myszka Antoni, [w:] PSB, t. 3, s. 406–408.

17 Edgar Kovats (1849–1912); architekt, malarz, pisarz, dyrektor placówki w latach 1896–1900. 
Rozwinął aktywną działalność w propagowaniu form architektonicznych, zwłaszcza zdobniczych, 
opartych na swoistej stylizacji motywów, którą nazwał „sposobem zakopiańskim”. W 1899 r. ogłosił 
publikację o powyższym tytule, przeciwstawiając się tym samym istnieniu stylu zakopiańskiego. Jego 
poglądy artystyczne wywołały ostrą polemikę, zwłaszcza na łamach prasy lwowskiej. Patrz: I. T r y -
b o w s k i, Kovats Edgar, [w:] PSB, t. 14, s. 508–509.

18 A. C h o ł o n i e w s k i, Spór o chatę polską, „Biesiada Literacka” 1901, nr 31, s. 94.
19 Tamże, s. 94. W tej publikacji redaktor zawarł także ogólną refleksję dotyczącą instytucji. 

W przeświadczeniu Chołoniewskiego stanowiła ognisko powołane do tego, „aby w najdalsze strony 
wysyłać promienie sztuki zakopiańskiej ornamentalnej i budowniczej […]. Żywotność jej została od 
dawna udowodniona. Na 22 szkół przemysłu drzewnego w Przedlitawii szczyci się największą liczbą 
uczniów, która w roku ubiegłym wynosiła 107. Liczba ta powinna wymowniej, aniżeli jakakolwiek ar-
gumentacya, skłonić do najgorliwszego zaopiekowania się dalszemi losami szkoły zakopiańskiej […]”.

20 Władysław Skoczylas (1883–1934); wybitny grafik, malarz i rzeźbiarz, inicjator i twórca no-
woczesnego drzeworytu artystycznego w Polsce. W latach 1908–1918 był z przerwami nauczycielem 
rzeźby figuralnej w zakopiańskiej Szkole Przemysłu Drzewnego. Pobyt w Zakopanem odegrał dużą 
rolę w kształtowaniu się jego twórczości. Autor m.in. licznych drzeworytów o tematyce podhalańskiej, 
tatrzańskiej i orawskiej. Patrz: M. G r o ń s k a, Władysław Skoczylas, Wrocław 1966. 
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była cudzoziemska kadra kierownicza, nie potrafiąca zrozumieć i odczuć uroku 
tkwiącego w twórczości góralskiej. Pierwszy dyrektor, Franciszek Neużil był nie-
wątpliwie doskonałym administratorem, jednak jego projekty oparte na motywach 
ludowych wykazywały tendencję do „renesansowania” zakopiańszczyzny. Jedy-
nie przy zastosowaniu samego ornamentu pozostawał wierny jego charakterowi. 
Z kolei projekty wnętrz, ołtarzy i mebli następcy Czecha, Edwarda Kovatsa, choć 
bazujące w szczegółach na motywach ludowych, nie oddawały w całości kolorytu 
podhalańskiego, odpowiadając raczej stylowi arabskiemu. Poza tym Kovats uży-
wał do ornamentacji polichromii i złoceń, kłócących się ze sztuką góralską. Dopie-
ro trzeci dyrektor szkoły, Stanisław Barabasz, nadał meblarstwu podhalańskiemu 
odpowiednie formy21. Jego meble odznaczały się logiką, wygodą architektoniczną 
i zmodernizowaniem form góralskich do użytku praktycznego22.

Poza Szkołą Przemysłu Drzewnego, szkolnictwo zakopiańskie reprezen-
towały także placówki powstałe celem edukacji płci pięknej. Publicystka i po-
wieściopisarka Zofia Urbanowska23 zwróciła w swych korespondencjach spod 
Giewontu uwagę na Szkołę Pracy Domowej Kobiet – prowadzoną przez hrabinę 
Zamoyską, matkę nabywcy Zakopanego. W opinii piszącej, szkoła była mało 
znana, zwłaszcza w Królestwie. Urbanowska przybliżyła czytelnikom program 
instytucji, która przyjmowała uczennice, mające w przyszłości pełnić obowiązki 
gospodyń, pokojówek i służących. Otwierała swe mury także dla dziewcząt po 
skończonej edukacji domowej lub elementarnej celem zapoznania ich z szeroko 
pojmowanym praktycznym gospodarstwem kobiecym. Wreszcie, organizowa-
ła co najmniej roczną praktykę dla zamożniejszych panien. Warunki przyjęcia, 
w zależności od stopnia zamożności, były niejednolite. Miesięczny koszt utrzy-
mania wynosił od 10 do 45 złotych reńskich. Jedyny w swoim rodzaju zakład 
gromadzący w 1890 r. około 80 wychowanek wzbudzał duże zainteresowanie 
przebywających w Zakopanem gości24.

W dalszej części artykułu publicystka podkreślała: 

21 Stanisław Barabasz (1857–1949); malarz, architekt, pedagog, pionier narciarstwa polskiego, 
myśliwy. Od 1877 r. często przebywał w Zakopanem i wyprawiał się w Tatry. W 1901 r. objął kierow-
nictwo Szkoły Przemysłu Drzewnego, pozostając na tym stanowisku przez 21 lat. Miał duże zasługi 
w rozwoju placówki, wprowadzając podhalańskie formy zdobnicze, oparte na ludowych wzorach. 
Patrz: Stanisław Barabasz, [w:] Wielka encyklopedia tatrzańska, red. Z. i W. H. Paryscy, Poronin 
1995, s. 50–51.

22 W. S k o c z y l a s, Sztuka na Podhalu (2), „Ziemia” 1911, nr 23, s. 377–378.
23 Zofia Urbanowska (1849–1939); współpracowała z „Gazetą Polską”, „Przeglądem Tygodnio-

wym”, była członkiem kolegium redakcyjnego „Przeglądu Pedagogicznego”. Autorka głośnych w swo-
im czasie i wielokrotnie wydawanych powieści dla młodzieży. Przez kilkanaście lat jeździła do Zakopa-
nego, zapoznając się wszechstronnie z Podhalem i Tatrami. Rezultatem tych zainteresowań stała się 
powieść Róża bez kolców (wyd. książkowe Warszawa 1903, Lwów 1928 i Warszawa 1958). Książka 
ta pozostaje klasyczną pozycją w literaturze tatrzańskiej. Patrz: K. K u l i c z k o w s k a, Urbanowska 
Zofia, [w:] Literatura polska, red. J. Krzyżanowski, t. 2, Warszawa 1985, s. 531.

24 Z. U r b a n o w s k a, Korespondencya z Zakopanego, „Kronika Rodzinna” 1890, nr 20, 
s. 631–632.
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Przewodniczka zakładu wraz z córką, nauczycielkami i kapelanem, szczerze mu są poświęcone; 
nie jest to więc bynajmniej pańska zabawka, ale szlachetne obywatelstwo, świadomość potrzeby spo-
łecznej i mozół. Na owoce tej instytucji, jedynej dotąd u nas, trzeba czekać czas jakiś25.

Ukryta w leśnym gąszczu Kuźnic instytucja hrabiny Zamoyskiej stała się te-
matem publikacji „Wędrowca”. Stanowiła, jak podkreśliła redakcja, zakład pracy 
domowej i gospodarstwa kobiecego w ścisłym znaczeniu. Nauka odbywała się 
w ramach trzech oddziałów. Pierwszy przeznaczony był dla uczennic pochodzą-
cych z zamożnych domów, mających zapewniony byt. Godziny ranne poświęco-
ne były zajęciom w kuchni, mleczarni, piekarni, spiżarni, pralni i gospodarstwie 
podwórzowym, popołudniowe zaś ‒ lekturze dzieł poważniejszej treści, muzyce, 
nauce języków obcych, nauce szycia, haftu, kroju, religii, rachunkowości gospo-
darczej itp. Opłata za kształcenie i utrzymanie wynosiła 50 złotych reńskich26.

Kształcenie w drugim oddziale trwało od jednego do trzech lat, utrzymanie 
zaś miesięczne kosztowało 25 złotych reńskich. Dziewczęta, stosownie do woli 
rodziców (opiekunów), wykonywały czynności gospodarskie przez cały dzień lub 
tylko w godzinach rannych. Pozostały czas, podobnie jak w oddziale pierwszym, 
przeznaczony był na nauki uzupełniające i „pracę nad talentami”27.

Możliwość pobierania nauki w oddziale trzecim uwarunkowana była po-
siadaniem świadectwa lekarskiego, stwierdzającego odpowiedni zasób sił do 
wykonywania pracy fizycznej. Oddział ten obejmował przeważnie dziewczęta nie-
zamożne, stąd system pobieranej nauki był tak pomyślany, „aby […] w każdej 
gałęzi wykładanych umiejętności doszły do pewnej wprawy”. Uczennice zaznaja-
miały się z kucharstwem, piekarstwem, mleczarstwem, prowadzeniem gospodar-
stwa w spiżarniach, piwnicach, oborze, chlewach i kurnikach, uczyły się prania, 
maglowania, prasowania, szycia, haftu, cerowania, krawiectwa i gorseciarstwa. 
Oprócz wymienionych przedmiotów miały także okazję zapoznać się z ogrodnic-
twem warzywnym, funkcjonowaniem apteki, introligatorstwem oraz szewstwem. 
Poświęcały kilka godzin tygodniowo nauce religii, rachunków, a także śpiewu i ry-
sunków – w zależności od predyspozycji. Opłata za utrzymanie wynosiła 10 zło-
tych reńskich miesięcznie28.

Termin wstąpienia do zakładu nie był określony, ściśle przestrzegano nato-
miast kryterium wieku: do pierwszego i drugiego oddziału przyjmowano dziewczęta 
po ukończeniu lat 16, do trzeciego – między 14 a 18 rokiem życia29.

Redakcja, zapoznawszy czytelników z programem placówki, pisała w końco-
wym fragmencie publikacji:

Jednym z ważnych czynników moralnych jest rygor […]. Pomimo ścisłej kontroli i troskliwej opieki, 
uczennice muszą się ściśle stosować do regulaminu ogólnego i specyalnych przepisów odpowiednich 
do pracy, której się […] oddają. W ten sposób […] przyzwyczajają się czuwać nad sobą, pilnować się 
[…], czem bezwiednie z dzieci przemieniają się w kobiety myślące, stojące siłą wyrobionego charakteru 
na straży […] przyszłych obowiązków30.

25 Tamże, s. 632.
26 M o n t a n u s, Szkoła gospodarstwa kobiecego w Zakopanem, „Wędrowiec” 1896, nr 46, s. 381.
27 Tamże.
28 Tamże.
29 Tamże.
30 Tamże, s. 382.
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Zakład ufundowany przez generałową Zamoyską, umożliwiający zdobycie teo-
retycznych i praktycznych wiadomości dotyczących „wszelkich zakresów” gospo-
darstwa kobiecego, wzbudzał niejednokrotnie zainteresowanie tygodnika „Bluszcz”. 
Co szczególnie istotne – zakopiańskie „Kuźnice” umożliwiały wzajemne zbliżenie 
dziewcząt pochodzących zarówno z wyższych, jak i niższych warstw społecznych; 
ścisłe – co zaobserwował anonimowy korespondent – zbratanie osób inteligent-
nych i wykształconych z przedstawicielkami szarego tłumu. Ten specyficzny kontakt 
miał na celu realny pożytek społeczny – skierowanie kobiet ze wszystkich sfer ku 
umiejętnej i odpowiadającej stanowisku każdej z nich pracy w rodzinie i poza nią31.

Przeznaczony dla kobiet tygodnik ilustrowany szczegółowo scharakteryzo-
wał zakład kuźnicki w 1905 r. W mury placówki wstępowało corocznie około 50 
nowych uczennic. Najwięcej z nich pochodziło z Galicji, Litwy, Żmudzi i Białorusi. 
We wspomnianym roku zakład kształcił około 150 dziewcząt w ramach trzech 
oddziałów. Koszt nauki wynosił odpowiednio 1200, 720 i 240 koron rocznie. 
Znaczna część wychowanek trzeciego oddziału, należąca do różnych sfer spo-
łecznych, pobierała nauki bezpłatnie (z wyjątkiem opłaty na ubranie wynoszącej 
50 koron rocznie)32.

W początkach XX stulecia program obejmował następujące nauki prak-
tyczne: 1) usługa przy stole i kredensie – miesiąc; 2) lampiarnia – 2 tygodnie; 
3) mleczarnia – miesiąc; 4) piekarnia – miesiąc; 5) kuchnia czeladnia – miesiąc; 
6) kuchnia pańska – 2 miesiące; 7) spiżarnia, obejmująca piwnicę, przecho-
wywanie jarzyn, owoców itp. – 2 miesiące; 8) obsługa apteki i chorych – mie-
siąc; 9) pralnia i prasowalnia – 6 miesięcy; 10) szwalnia: krój i naprawa bielizny 
ozdobnej na zamówienie, naprawa koronek, dywanów, krój i szycie okryć i su-
kien – 18 miesięcy; 11) porządki domowe – miesiąc; 12) gospodarstwo folwarcz-
ne, czyli zajęcia przy bydle, trzodzie i drobiu – 2 miesiące; 13) ogrodnictwo, 
głównie uprawa warzyw i ziół leczniczych w przerwach między innymi zajęcia-
mi; 14) prowadzenie ksiąg handlowych i kasy; 15) sklepikarstwo, a więc kupno 
hurtowe i sprzedaż detaliczna materiałów piśmiennych, książek, przyborów do 
szycia itp.; 16) introligatorstwo33.

Edukację uzupełniały wykłady poobiednie, nie zawsze odbywające się regu-
larnie, obejmujące buchalterię, arytmetykę oraz śpiew chóralny. Ważne miejsce 
zajmowały w nich także historia powszechna i Polski. W procesie dydaktycznym 
udział brała generałowa Zamoyska, prowadząc dwa razy w tygodniu prelekcje 
o obowiązkach kobiety, o wychowaniu według zasad katechizmu oraz zachowa-
niu się w zakładzie i poza nim34. Duże znaczenie przywiązywano do odpowiednie-
go doboru lektur35.

31 J.T., Z listów do „Bluszczu”, „Bluszcz” 1902, nr 37, s. 441.
32 Ks. W. K i r c h n e r, Praca społeczna kobiet w Galicji, „Bluszcz” 1905, nr 1, s. 6–7.
33 Tamże, s. 7–8.
34 Redaktor podkreślił: „Pani Z. tak się zżyła z zakładem, a zakład tak z jej życia powstał, tak 

przez nią zorganizował się i z niej wyrósł, że […] jest jej organizmem, dalszem upostaciowaniem się 
jej ducha”.

35 Ks. W. K i r c h n e r, Praca społeczna…, „Bluszcz” 1905, nr 2, s. 18.
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Budynek zakładu przedstawiał się nadzwyczaj skromnie. Pozbawiony był no-
woczesnych wygód, jak choćby centralnego ogrzewania. Wszystko, począwszy 
od kuchni aż do prywatnych pokojów generałowej, cechowała prostota. Każdy 
oddział posiadał osobny dormitraż i pokój jadalny. Oddzielne, niewielkie pomiesz-
czenia przeznaczono na bibliotekę, introligatornię, lampiarnię, aptekę, naprawę 
pościeli i mebli oraz przechowywanie bielizny. Zakład dysponował piernikarnią 
i piekarnią zaopatrującą m.in. restaurację kuźnicką, mieszczącą się przy drodze 
na Kalatówki, sklep z materiałami piśmienniczymi i przyborami do szycia oraz 
obszerną szwalnię. W dolnej części budynku mieściła się kaplica i dużych rozmia-
rów sala wykładowa36.

Do ujemnych stron należało zaliczyć niewielką w stosunku do przyjętego za-
kresu działania liczbę współpracowników (około 20 nauczycielek) oraz brak spe-
cjalistów. Uniemożliwiał on rozszerzenie działalności zarobkowej placówki. Jej 
wyroby gastronomiczne (pierniki, ciastka) oraz środki higieny (mydła, kuźnicka 
woda kolońska), choć chętnie nabywane przez zwiedzających gości, nie spełniały 
oczekiwań. Niski był poziom rozwoju hodowli drobiu, a także uzależnionych od 
miejscowych warunków sadownictwa, warzywnictwa i pszczelarstwa37.

Instytucja, przypominająca niewielki dwór szlachecki, łączyła staropolską 
tradycję z nowoczesnym sposobem pojmowania obowiązków kobiety. W opi-
nii publicysty ustępowała pierwszeństwa nowszym placówkom, m.in. założonej 
w Chyliczkach przez Cecylię Plater-Zyberk38. Nie umniejszało to jednak jej pio-
nierskiego charakteru i spełnianej roli:

Kto rozumie […] jak u nas jest zaniedbane wychowanie […] w kierunku gospodarstwa domowe-
go […] jak dzisiejsze szkoły nie przygotowują do życia praktycznego, ten będzie życzył, aby zakład […] 
jak najbardziej się rozwijał i aby jak najwięcej podobnych powstawało […]39.

Na trzy lata przed wybuchem I wojny światowej w murach słynnego zakładu 
dla panien realizującego ideał polskiego wychowania narodowego przebywało 
160 uczennic. Placówka składająca się z szeregu budynków jawiła się jako wielki 
i misterny mechanizm, którego poszczególne części składowe funkcjonowały bez 
zrzutu. Redakcja „Świata” podsumowała działalność drogocennej instytucji:

Wpływ Kuźnic wsiąknął już dobroczynnie w nasze życie. Bez wyjątku wszystkie dzielnice Polski 
pobierają odsetki od kapitału moralnego, jaki złożyła tu pani Zamoyska40.

36 Ks. W. K i r c h n e r, Praca społeczna…, „Bluszcz” 1905, nr 3, s. 29.
37 Tamże, s. 29–30.
38 Cecylia Plater-Zyberk (1853–1920); pedagog, działaczka społeczna, publicystka. Założyła 

w Warszawie szkołę rękodzielniczą dla dziewcząt, działającą w latach 1883–1908. Po śmierci fun-
datorki placówka przybrała jej imię. Ponadto w zakupionym przez siebie majątku Chyliczki pod War-
szawą założyła w 1891 żeńską szkołę gospodarczą. Oba zakłady powstały w okresie największej 
rusyfikacji i utrzymanie polskiego charakteru placówek było wielką zasługą Plater -Zyberk. W ich urzą-
dzeniu wzorowała się na najlepszych szkołach europejskich. Współzałożycielka Katolickiego Związku 
Kobiet Polskich (1904). Autorka około 35 książek i broszur. Patrz: T. G ó r s k i, Plate-Zyberk Cecylia, 
[w:] PSB, t. 26, s. 693–694.

39 Tamże, s. 30.
40 A.Ch., Właściciel Kuźnic, „Świat” 1911, nr 33, s. 10.
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Z uznaniem publicystów stołecznych spotkała się także inna zakopiańska in-
stytucja kształcąca dziewczęta – Szkoła Koronkarska. Uwagę „Świtu” – ilustrowa-
nego tygodnika dla kobiet – zwróciło ogłoszone po raz pierwszy w 1887 r. przez 
placówkę urzędowe sprawozdanie, obejmujące czteroletni okres istnienia szkoły, 
zawierające jej statut i plan nauk. Utwierdzało w przeświadczeniu redakcji o do-
skonałej organizacji, nadzorze i kierunku „ze wszech miar sympatycznej” i poży-
tecznej instytucji. Już w drugim roku funkcjonowania rozpoczęto wyrób koronek 
na sprzedaż. Cały zarobek, po odjęciu jedynie wartości materiału, przypadał 
uczennicom. Wypłacone im sumy za wyrobione koronki wynosiły: w roku 1884 – 
408 złotych reńskich, w 1885 – 756, w 1886 (do listopada) – 1166. Z kolei wartość 
wykonanych koronek brutto wynosiła: w roku 1884 – 514 złotych reńskich, w 1885 
– 1115, a w 1886 – 1460. Nie ulegało wątpliwości, że szkoła zakopiańska „[…] 
zręcznym i […] uzdolnieniem umysłowem odznaczającym się góralkom zapewnia 
zarobek korzystny, zaprawiając je do pracy uczciwej i uszlachetniającej”41.

Intensywny rozwój, jaki przeżywała placówka w końcu lat osiemdziesią-
tych XIX stulecia dostrzegła również w swych korespondencjach z Zakopanego 
wspomniana już Zofia Urbanowska. Szkoła Koronkarska liczyła w 1889 r. około 
40 uczennic. Jej wyroby obecne na różnych wystawach krakowskich, wiedeń-
skich i londyńskich, wszędzie zyskiwały „[…] uznanie, pokup i obstalunki”. Pla-
cówka nie poprzestawała na niewolniczym naśladownictwie znanych wzorów, 
dążyła do stworzenia nowych, na podstawie motywów miejscowych. Uwagę 
zwracały kołnierze i mankiety ułożone z szarotek i innych kwiatów tatrzańskich 
„z wielkim smakiem”42.

Wskutek ciągłego i systematycznego rozwoju szkoła składała się w 1891 r. 
z dwóch oddziałów: „zawodowego” i „roboczego”. W pierwszym nauka trwała 3 lata 
i obejmowała przedmioty: rysunki elementarne, odręczne i geometryczne; rysunki 
koronek; naukę wyrobu koronek wszelkiego rodzaju. Oddział drugi ograniczał się 
do nauki wyrobu koronek i miał głównie na celu zręczność techniczną w ich fabry-
kacji. Oprócz tego wszystkie uczennice pobierały naukę uzupełniającą czytania, 
pisania, religii, arytmetyki, historii, prowadzenia ksiąg i rachunków handlowych43.

Poza dziewczętami uczącymi się systematycznie, w szkole przebywały także 
uczennice, kształcące się tylko przygodnie. Wszystkim udzielano nauki bezpłat-
nie, a ponadto Wydział Krajowy przyznawał stypendia po 2 i 5 złotych reńskich. 
Skorzystało z nich w roku 1886 pięć, w 1887 osiem, w 1888 dziesięć, w 1889 
siedemnaście, a w 1890 dziesięć uczennic. Poza tym jedna z nich otrzymała 100 
złotych reńskich rocznej zapomogi, a dwie zasiłek na dalsze kształcenie w odpo-
wiednim instytucie wiedeńskim44.

Na utrzymanie szkoły Wydział Krajowy przeznaczał 2200 złotych reńskich. 
Z sumy tej opłacano koszt lokalu, pensję przełożonej i nauczycieli. Dochód, osią-

41 Z domu i ze świata, „Świt” 1887, nr 147, s. 24.
42 Z. U r b a n o w s k a, Korespondencya z Zakopanego (II), „Kronika Rodzinna” 1889, nr 18, s. 562.
43 L. M e y e t, Kilka słów…, s. 253.
44 Tamże, s. 253–254.
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gnięty ze sprzedaży wyrobów, po potrąceniu wydatków na utrzymanie placów-
ki oraz dziesiątej części na fundusz żelazny, rozdzielano między uczennice. Co 
istotne, szkoła wykształciła wiele samodzielnych nauczycielek. Pracowały one 
w Muszynie, Wilnie, Królewcu, Kieżmarku, Wrocławiu, Mikulińcach, Pieniakach45.

Znaczny postęp w fabrykacji koronek szkoła zawdzięczała przede wszyst-
kim swej znakomitej kierowniczce. Gruntownie wykształcona, obdarzona wielo-
ma zaletami pedagogicznymi i zmysłem artystycznym, prowadziła powierzoną 
jej instytucję w sposób budzący uznanie pod każdym względem. Jej inicjatywie 
należało zawdzięczać wyrób koronek opartych na motywach czysto miejscowych. 
Pierwsze tego rodzaju próby, do tego „wcale udatne” zasługiwały niewątpliwie 
na uwagę. Do tego celu posłużyły m.in. szarotki obficie rosnące w Zakopanem 
i okolicy oraz wzory rzeźby, zdobiącej tzw. łyżniki – półeczki do zawieszania łyżek, 
znajdujące się w chatach góralskich46.

Spośród szeregu inicjatyw oświatowych, mających miejsce w Zakopanem 
w pierwszym czternastoleciu XX w., uwagę prasy stołecznej zwróciła instytucja 
o charakterze uniwersyteckim, rozpoczynająca działalność w sierpniu 1904 r., 
założona przez Towarzystwo Wyższych Kursów Wakacyjnych. Instytucja ta, jak 
informował czytelników „Wędrowiec”, stawiała sobie za zadanie podniesienie po-
ziomu wiedzy i myśli krytycznej w społeczeństwie polskim za pomocą szeregu 
wykładów. Miały one nie tylko zaznajamiać z najnowszymi osiągnięciami nauki, 
lecz przede wszystkim przez zapoznanie z metodami badań naukowych i przez 
filozoficzne traktowanie każdego przedmiotu – pobudzić słuchaczy do samodziel-
nej pracy, pomóc w wyrabianiu światopoglądu i stworzyć w rezultacie atmosferę, 
„w której dojrzewają umysły”47.

Co istotne, periodyk zapoznał czytelników z programem kursów. 
Wykłady obejmowały następujące dziedziny: filozofię i nauki przyrodnicze48, 
językoznawstwo49, historię50, literaturę i sztukę51, ekonomię polityczną i socjologię52 
oraz prawo53. Ponadto uczestnicy mieli okazję odbycia wycieczek geologicznych 

45 Tamże, s. 254.
46 Tamże, s. 255.
47 Kronika bieżąca, „Wędrowiec” 1904, nr 17, s. 537.
48 L. K r z y w i c k i, Typy antropologiczne a związki etniczne (Zarys antropologii i etnografii 

z uwzględnieniem etnografii polskiej); A. M a h r b u r g, Psychologia woli i Zagadnienia bytu i stawa-
nia się; K. T w a r d o w s k i, Główne prądy w filozofii wieku XIX.

49 J. B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y, Psychologia języka ze szczególnym uwzględnieniem 
psychologii języka polskiego.

50 K. P o t k a ń s k i, O powstaniu państwa polskiego; W. Sobieski, Historia reformacji w Polsce; 
M. S o k o l n i c k i, Metody badań nad dziejami nowożytnymi.

51 P. C h m i e l o w s k i, O najwybitniejszych lirykach polskich doby najnowszej; W. F e l d m a n, 
Stefan Żeromski; A. G ó r s k i, O Mickiewiczu; J. K a s p r o w i c z, Romantyzm niemiecki; K. M o -
k ł o w s k i, Dwutorowość naszej kultury artystycznej (Sztuka ludowa i sztuka stylów historycznych); 
S. W i t k i e w i c z, Sztuka w życiu narodowym.

52 Z. G o l i ń s k a, Podstawy polityki społecznej; K. K r a u z, Nowoczesny ruch społeczny jako 
Drugie Odrodzenie; L. K r z y w i c k i, Psychologia życia zbiorowego.

53 S. P o s n e r, Główne prądy i zadania współczesnej filozofii prawa.
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pod kierunkiem Mieczysława Limanowskiego54 w połączeniu z prelekcją 
O powstawaniu gór (przykład: Tatry)55.

Porządek i kolejność wykładów oraz konwersatoriów miał podać szczegóło-
wy program ogłoszony w maju 1904 r. Miał także zawierać krótką treść wykładów 
oraz odnośną literaturę, aby umożliwić słuchaczom przygotowanie się do prelek-
cji. Wpis na wszystkie wykłady wynosił 20 koron. Słuchacze Towarzystwa Wyż-
szych Kursów Wakacyjnych otrzymywali po opłaceniu całego kursu legitymację 
zwalniającą od opłaty klimatycznej (12 koron od osoby)56.

Zdaniem redakcji „Gazety Polskiej”, utożsamianie nowej instytucji z uniwer-
sytetem powszechnym bądź ludowym, popularyzującym wiedzę bez głębszych 
aspiracji naukowych było błędne. Kursy stawiające sobie za cel szerzenie kultu 
czystej nauki stanowiły podwalinę pod przyszły „uniwersytet wolny”, na wzór pla-
cówek tego typu istniejących w Paryżu i Brukseli. W dniu otwarcia liczyły ponad 
380 słuchaczy57.

W kolejnej publikacji poświęconej Wyższym Kursom Wakacyjnym dziennik 
kontynuował rozważania dotyczące kierunku, jaki należało nadać nowo powsta-
łej instytucji. W przeświadczeniu publicystów pisma, kursy powinny uzupełniać 
wiedzę, stanowić bodziec do studiów specjalistycznych, skupiać środowisko inte-
lektualne, dawać wskazówki celem dalszego samokształcenia. Przedsięwzięcie, 
niewątpliwie pożyteczne, cieszyło się dużą popularnością. Na wykłady uczęsz-
czało od 100 do 400 osób. Co istotne, Zakopane, w porównaniu z innymi wielkimi 
miastami, oferowało dobre warunki do nauki w porze letniej58.

O otwartych po raz pierwszy w Zakopanem Wyższych Kursach Wakacyjnych 
pisała w korespondencji opublikowanej w „Przeglądzie Tygodniowym” publicyst-
ka i malarka Zofia Skorobohata-Stankiewicz59. Przedsięwzięcie stanowiło dużą 
atrakcję i wywołało zainteresowanie szerokich kół inteligencji z Królestwa Polskie-
go, Galicji oraz Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Już pierwsza seria wykładów, 
trwająca od 1 do 15 sierpnia, pozwoliła na wyciągnięcie pozytywnych wniosków 
co do dalszego kierunku kursów. Wykłady prowadziło siedmiu profesorów. Za te-
maty służyły różne gałęzie wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem nauk spo-

54 Mieczysław Limanowski (1876–1948); od 1898 przebywał w Zakopanem, prowadził badania 
własne jako współpracownik Muzeum Tatrzańskiego im. T. Chałubińskiego. Pierwsze artykuły geolo-
giczne zamieszczał od 1899 w „Przeglądzie Zakopiańskim”, następnie w warszawskim „Wszechświe-
cie” oraz w „Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego”. Jednocześnie w prasie zakopiańskiej i stołecz-
nej pisał o tzw. stylu zakopiańskim, publikował recenzje teatralne, nowele i in. Wiele swych większych 
rozpraw, dotyczących Tatr, ogłosił w latach 1910–1913. Patrz: Z. J. W ó j c i k, Limanowski Mieczysław 
Bolesław Wincenty, [w:] PSB, t. 17, s. 346–348.

55 Kronika bieżąca, „Wędrowiec” 1904, nr 17, s. 537.
56 Tamże.
57 Dr K., Otwarcie wyższych kursów wakacyjnych w Zakopanem, „Gazeta Polska” 1904, nr 212, s. 1.
58 K. Ś w i t a, Wyższe Kursy Wakacyjne w Zakopanem, „Gazeta Polska” 1904, nr 248, s. 1.
59 Zofia Skorobohata-Stankiewicz (1871 – po 1938); autorka artykułów, esejów i broszur z za-

kresu estetyki życia codziennego, historii sztuki, krytyki artystycznej. W latach 1903–1914 współpra-
cowała z „Bluszczem”, zamieszczając recenzje z wystaw, sylwetki i wspomnienia pośmiertne o ma-
larzach i rzeźbiarzach. Ogłaszała także artykuły m.in. w „Przeglądzie Tygodniowym”, „Przeglądzie 
Powszechnym”, „Kulturze Polskiej”, „Biesiadzie Literackiej”, „Echu Literackim i Artystycznym”. Patrz: 
A. W i e r z b i c k a, Skorobohata-Stankiewicz Zofia, [w:] PSB, t. 38, s. 262–263.
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łecznych. Ogólną ciekawość wzbudziły prelekcje socjologa Kazimierza Krauza60, 
gromadzące dużą liczbę słuchaczy. Nie mniejszym powodzeniem cieszyły się wy-
kłady Kazimierza Mokłowskiego, autora cennego dzieła Sztuka ludowa w Polsce, 
który ze znajomością przedmiotu zapoznał audytorium z dwutorowością dziejów 
polskiej sztuki61. Wystąpieniom towarzyszył pokaz zabytków budownictwa ludo-
wego. Prelegent zorganizował wycieczki do chat góralskich, a nawet poza grani-
ce Zakopanego. W sferę sztuki wprowadził słuchaczy także Wilhelm Feldman62. 
Z wielką subtelnością wniknął w twórczość dwóch „najpotężniejszych współcze-
snych autorów naszych” – Żeromskiego i Wyspiańskiego63.

Jedyne, co należało zmienić, to miejsce, w którym prowadzono trwające 
cztery do pięciu godzin wykłady – duszną, źle wentylowaną salę hotelu Morskie 
Oko. Natomiast odbywające się w poobiedniej porze konwersatoria pod gołym 
niebem posiadały odrębny, oryginalny charakter „i siła ich atrakcyjna zwycięsko 
walczy z czarami rozsłonecznionej, pysznej przyrody tatrzańskiej”64.

Prowadzone pod Giewontem Wyższe Kursy Wakacyjne, powstałe z inicja-
tywy młodych polskich sił naukowych, zwróciły uwagę „Biblioteki Warszawskiej”. 

60 Kazimierz Kellles-Krauz (1872–1905); teoretyk i działacz PPS. Z wielkim zamiłowaniem pro-
wadził działalność badawczo-naukową w zakresie socjologii. W swych pracach drukowanych w języku 
polskim, niemieckim i francuskim zajmował się teorią i historią socjologii, zwłaszcza teorią rozwoju idei 
i marksistowskiej teorii społeczeństwa, a także zagadnieniami etyki społecznej. Jego największym 
osiągnięciem w tej dziedzinie było sformułowanie tzw. prawa retrospekcji przewrotowej. Intensywna 
twórczość naukowa obejmowała też prawo pracy i teorię sztuki. Miał wykłady i odczyty w Paryżu, 
Brukseli i Krakowie (1902–1904); prowadził akcję oświatową w oddziale Uniwersytetu Ludowego im. 
A. Mickiewicza w Wiedniu, którego był założycielem i prezesem oraz w powstałym z jego inicjatywy 
Towarzystwie Wyższych Kursów Wakacyjnych. Patrz: W.  B i e ń k o w s k i, Kelles-Krauz Kazimierz 
Radosław Elehard, [w:] PSB, t. 12, s. 328–332.

61 Kazimierz Mokłowski (1869–1905); dziennikarz i publicysta, architekt, historyk sztuki, działacz 
socjalistyczny. Za najbardziej powszechny do przyjęcia kanon piękna uznał treści artystyczne i ide-
owe, reprezentowane przez polską sztukę ludową, a w budownictwie styl zakopiański propagowany 
przez Stanisława Witkiewicza, do którego zbliżył się w Zakopanem (około 1900). Poza próbami zasto-
sowania tego stylu do budownictwa mieszkaniowego, akcją popularyzatorską i odczytową, zakreślił 
sobie szerokie plany badawcze w zakresie genezy i rozwoju polskiej sztuki ludowej. Publikował m.in. 
na łamach „Biblioteki Warszawskiej”, „Prawdy”, „Słowa Polskiego”, Kwartalnika Historycznego”. Naj-
ważniejsze dzieło, Sztuka ludowa…, dowodziła wielkiej erudycji autora i ma trwałą wartość ze względu 
na zgromadzony materiał ikonograficzny (379 ilustracji). Kwestionowano natomiast wnioski wysuwane 
przez Mokłowskiego z dociekań etymologiczno-językowych. Patrz: W. B i e ń k o w s k i, Mokłowski 
Kazimierz, [w:] PSB, t. 21, s. 582–585.

62 Wilhelm Feldman (1869–1919); literat, historyk literatury i krytyk, polityk. W 1896 założył 
w Krakowie nowe pismo radykalno-postępowe „Dziennik Krakowski”, obejmujące swym zasięgiem 
wszystkie dzielnice Polski. W latach 1901–1914 redagował miesięcznik literacko-krytyczny i poli-
tyczno-społeczny „Krytyka”, wprowadzając szereg nowości w postaci nieznanych dotąd w czaso-
piśmiennictwie polskim ankiet, konkursów, dyskusji zbiorowych, a niekiedy ostrych polemik. Jego 
kolejne wielkie dzieło to Piśmiennictwo polskie ostatnich lat dwudziestu (Lwów 1902, t. 1‒2), które 
już w roku następnym przerobione i rozszerzone objęło lata 1800–1901. Dokonał pierwszego synte-
tycznego ujęcia dorobku literacko-artystycznego Młodej Polski, opartego na zbadaniu olbrzymiego 
materiału polskiej i zagranicznej twórczości. Patrz: T. S. Grabowski, Feldman Wilhelm, [w:] PSB, t. 6, 
s. 399–404.

63 Z. S k o r o b o h a t a-S t r a n k i e w i c z, Zakopane, „Przegląd Tygodniowy” 1904, nr 36, s. 434.
64 Tamże.
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Pismo w dziale „Kronika miesięczna” pisało o efektach działalności podjętej przez 
popularyzatorów przedsięwzięcia: 

[…] zapragnęli […] zdobyć […] placówkę i zdobyli ją. Zjechali na lato do Zakopanego, odbyli szereg 
wykładów i konserwatoryów, poruszyli umysły i, bądź co bądź, zjednali sobie powszechną sympatyę65.

Cel, w jakim zostały powołane wykłady – zachęcenie do nauki szerokich kół 
społecznych – był, w przekonaniu redakcji, niezwykle poważny. Stąd też zarząd 
kursów, korzystając z przychylnego nastawienia opinii publicznej, powinien doło-
żyć wszelkich starań, by spełniły one swe zadanie66.

Szczegółowy program wykładów Towarzystwa Wyższych Kursów Wakacyj-
nych w Zakopanem na drugi rok jego istnienia ogłosiła warszawska „Książka” – 
miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej67. Redakcja poinformowała 
także o zmianach organizacyjnych. Liczba prelegentów wzrosła z 17 do 21. Za-
miast dwóch serii zaplanowano na rok 1905 trzy dwutygodniowe, z przynajmniej 
czterema dłuższymi (8–10 godzin) wykładami w każdej, dotyczącymi rozmaitych 
dziedzin wiedzy. Okres popołudniowy przewidziano na konwersatoria o charakte-
rze swobodnych pogadanek. Podobnie jak przed rokiem, projektowano wycieczki 
naukowe: geologiczne, antropologiczne i folklorystyczne68.

Zapowiedź kursów wakacyjnych w Zakopanem na rok 1905 z zainteresowa-
niem witała także redakcja „Gazety Polskiej”. Przybliżając program wykładów, 
dziennik podkreślił, że wszystko „[…] jest bardzo ponętne i zachęcające […]”. 
O wykładach wytworzyły się dwie opinie: wyrażająca uznanie i wdzięczność wo-
bec prelegentów oraz zarzucająca, że nauka podawana była nie w czystej, wolnej 
od jakichkolwiek zabarwień formie, ale „załamywała się ustawicznie w pryzmacie 
poglądów partyjnych”. Mimo kontrowersji, trudno było zaprzeczyć pożytkowi wyni-
kającemu z przedsięwzięcia. Spory, jakie wywoływało, pobudzały ruch umysłowy 
w szerszych kręgach inteligencji69.

65 Kronika miesięczna, „Biblioteka Warszawska” 1904, t. 4, z. 1, s. 186.
66 Tamże, s. 187.
67 M. E r n e s t, Fizyczna budowa słońca i planet; J. K o d i s o w a, Irracjonalność pojęć jako 

źródło metafizyki; A. M a r h b u r g, Podstawy teorii nauki; W. N a ł k o w s k i, Zasady geografii ogól-
nej jako wstęp do geografii Polski; L. S i l b e r s t e i n, O falach elektro-magnetycznych; B. H r y -
n i e w i e c k i, O życiu roślin w górach ze szczególnym uwzględnieniem roślinności tatrzańskiej; 
R. M i n k i e w i c z, Czy darwinowska teoria doboru w walce o byt istotnie wyjaśnia ewolucję or-
ganiczną?; Z. H e r y n g, Logika ekonomii; W. J o d k o, Demokracja w nowoczesnym prawie pań-
stwowym; S. K a r p o w i c z, Zasady wykształcenia ogólnego; S. K o s z u t s k i, Życie ekonomiczne 
Królestwa Polskiego; K. K r a u z, Materializm historyczny; K. R a k o w s k i, Dzieje gospodarczego 
rozwoju Polski do końca XVIII wieku; J. J a k u b o w s k i, Dzieje Unii Litwy z Polską za Jagiellonów; 
L. K r z y w i c k i, Etnologia, folklor a historia w zastosowaniu do początków Polski; S. B r z o z o w -
s k i, O Zygmuncie Krasińskim; W. F e l d m a n, Ibsen; A. K r y ń s k i, O rozwoju języka polskiego; 
B. Ł e p k i j, O Tarasie Szewczence; H. M o n a t, O Juliuszu Słowackim; S. W i t k i e w i c z, Sztuka 
w życiu narodowym.

68 Kronika, „Książka” 1905, nr 7, s. 279.
69 Z.D., Z dnia na dzień, „Gazeta Polska” 1905, nr 119, s. 2.
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Przedstawiony w niniejszym artykule materiał prowadzi do następujących 
wniosków. Po pierwsze, tytułowe zagadnienie zaistniało na łamach pism war-
szawskich o różnorakim obliczu. Wskazać należy na organy o sprecyzowanym 
profilu („Książka”, „Świat”, „Wędrowiec”, „Wisła”). Zainteresowanie funkcjono-
waniem oświaty w Zakopanem wyrażała również prasa naukowa („Biblioteka 
Warszawska”), periodyki popularnonaukowe, literackie, społeczne i artystyczne, 
przeznaczone dla szerszego kręgu odbiorców („Biesiada Literacka”, „Kronika Ro-
dzinna”, „Przegląd Tygodniowy”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Tygodnik Powszechny”) 
oraz kobiece („Bluszcz”, „Świt”). Głos we wskazanej kwestii zabrała także prasa 
codzienna („Gazeta Warszawska”, „Gazeta Polska”).

Zaprezentowane publikacje pozwalają stwierdzić, że prasę warszawską 
można – mimo istnienia granic zaborczych – traktować jako źródło do dziejów 
oświaty zakopiańskiej II połowy XIX i początków XX w.





wiEsław JamrożEK*

Problematyka edukacyjna 
na łamach galicyjskiego „Naprzodu”

Galicja końca XIX i początków XX w. przezwyciężała z wolna swoje zapóź-
nienia w różnych sferach życia: ekonomicznego, kulturalnego, oświatowego (za-
równo w odniesieniu do innych części monarchii Habsburgów, jak i pozostałych 
dzielnic polskich). Podlegała powolnej modernizacji, której sprzyjała wcześniej 
uzyskana i konsumowana przez polskie społeczeństwo autonomia, sprzyjająca 
rozwojowi narodowej kultury i oświaty, także życia politycznego. 

Dla rodaków z zaboru rosyjskiego lub pruskiego Galicja była ‒ jak pisała przed laty W. Najdus 
– jedynym krajem, gdzie Polacy dzierżyli w swym ręku urzędy i instytucje krajowe, język polski był 
panujący, polska nauka miała poważną bazę w postaci Akademii Umiejętności, dwóch uniwersytetów 
i politechniki, nie licząc uczelni o węższej specjalizacji1.

Oczywiście istniały nadal jeszcze liczne zapóźnienia i powoli postępował 
proces emancypacji szerszych warstw społecznych (galicyjskich wyrobników 
i robotników oraz mieszkańców wsi). Proces społecznej emancypacji tej części 
galicyjskiego społeczeństwa był wspierany przez rozwijający się w tej dzielni-
cy – zwłaszcza w ostatniej dekadzie XIX i w kolejnych latach nowego stulecia 
‒ ruch ludowy i ruch socjalistyczny. Rozwój tego pierwszego i drugiego obozu 
społeczno-politycznego był też swoistym przejawem owego procesu emancypa-
cji i modernizacji tej dzielnicy polskiej. Ważnym orężem w oddziaływaniach tych 
obu środowisk społeczno-politycznych (jak zresztą i pozostałych środowisk po-
litycznych: konserwatywnych, liberalnych, narodowo-demokratycznych, chrześ-
cijańsko-społecznych i in.) na galicyjskie społeczeństwo była prasa, wydawana 
w warunkach względnej swobody słowa i druku.

O roli, jaką odgrywała własna prasa w obozie galicyjskich socjalnych demo-
kratów pisał w charakterystyczny dla tego środowiska („klasowy”) sposób jeden 

* Dr hab., prof. UAM, Zakład Historii Wychowania, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza, ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań.

1 W. N a j d u s, Szkice z historii Galicji, t. 1: Galicja w latach 1900–1904, Warszawa 1958, s. 5.
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z jego przywódców i redaktorów pisma omawianego w niniejszym tekście, Emil 
Haecker: 

Prasa burżuazyjna zwalcza dążności robotników i nastraja opinię w duchu wrogim socjalizmowi, 
posługując się przy tym kłamstwem i oszczerstwem. Prasa robotnicza ma za zadanie przeciwdziałać 
temu zatruwaniu opinii publicznej, prostować fałsze, odpierać oszczerstwa, uświadamiać lud o jego 
prawach i interesach klasowych2.

Z czasem zasadniczą rolę wśród różnych periodyków i czasopism galicyjskiej 
socjalnej demokracji (obok np. „Robotnika” i „Nowego Robotnika”, „Głosu Robot-
niczego” i „Głosu”, a także „Prawa Ludu”) zaczął odgrywać krakowski „Naprzód”. 
Pierwszy numer pisma – od początku związanego z organizującym się w Galicji 
obozem socjalistycznym ‒ wyszedł 1 stycznia 1892 r. w Krakowie (charaktery-
styczne, że pismo rozpoczęło swój byt od konfiskaty3). Został oficjalnie organem 
Socjalno-Demokratycznej Partii w Galicji, późniejszej Polskiej Partii Socjalno-De-
mokratycznej Galicji i Śląska (PPSD), już na jej pierwszym Zjeździe w dniach 
31 stycznia – 2 lutego 1892 r.4 Nie będąc początkowo jej naczelnym organem, 
„Naprzód” przekształcił się w sposób naturalny w pismo Komitetu Wykonawczego 
partii po ustanowieniu jego siedziby w Krakowie (choć formalnie nazwany został 
naczelnym organem PPSD dopiero w 1907 r.). Do 1894 r. pismo wychodziło w cy-
klu dwutygodniowym (w nakładzie w tym ostatnim roku ok. 1,9 tys. egz.), zaś od 
1895 r. ‒ tygodniowym. Stało się dziennikiem dopiero w roku 1900 (pierwszym 
dziennikiem socjalistycznym na ziemiach polskich, wydawanym początkowo 
w nakładzie ponad 2 tys. egz.5). 

Pierwszym formalnym wydawcą, a zarazem redaktorem naczelnym i redak-
torem odpowiedzialnym „Naprzodu” był Jan English. W tej roli występowali póź-
niej (dłużej i w różnym czasie, niekiedy ponownie): Ignacy Daszyński, J. English, 
Jan Serkowski, Jan P. Scholz, Jan Ochmański, Mikołaj Ślepicki, Franciszek Suł-
czewski, Kazimierz Kaczanowski, Franciszek Czaki6. Po J. Englishu obowiązki 
redaktora naczelnego pełnili: od lutego 1893 r. Ignacy Daszyński, a następnie 
– wprowadzony przez niego do redakcji „Naprzodu” ‒ Tadeusz Reger. Jeszcze 
w styczniu 1895 r., po kolejnym aresztowaniu Regera, pismo przejął Samuel (Emil) 
Haecker, który pełnił obowiązki redaktora naczelnego faktycznie (choć z przerwa-

2 T. P o k r z y w a  [E. Haecker], Walka klas, Kraków 1900, s. 15–16.
3 Pismo było wyjątkowo często konfiskowane. Podczas obchodów dziesięciolecia „codzienne-

go” „Naprzodu” podkreślano, że konfiskaty dotknęły pismo 354 razy. Konfiskaty te – na ogół – nie były 
jednak skuteczne. Co najmniej część nakładu udawało się wydawcom wyekspediować, zanim do 
drukarni wkraczała policja. Z czasem konfiskaty – ze względu na coraz bardziej proaustriackie stano-
wisko pisma wobec nadciągającego konfliktu – stawały się rzadsze (J. M y ś l i ń s k i, Polska prasa 
socjalistyczna w okresie zaborów, Warszawa 1982, s. 242).

4 J. M y ś l i ń s k i, Polska prasa socjalistyczna…, s. 86–87.
5 W 1913 r. wydawany był w nakładzie 6 tys. egz., por. J. M y ś l i ń s k i, Prasa polska w Galicji 

w dobie autonomicznej (1867–1918), [w:] Prasa polska 1864–1918, Warszawa 1976, s. 126; zob. też 
M. J a k u b e k, Prasa krakowska 1795–1918. Bibliografia, Kraków 2004, s. 202. Pismo ukazywało się 
jako dziennik także w Polsce międzywojennej. Od 1 października 1934 r. „Naprzód” stał się mutacją 
„Robotnika”. Ostatni numer (224) ukazał się 2 września 1939 r.

6 Zob. M. J a k u b e k, Prasa krakowska…, s. 203.
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mi) aż do wybuchu I wojny światowej (formalnie głównym redaktorem pozostawał 
I. Daszyński)7. W omawianym okresie w redakcji „Naprzodu” pracowało – poza już 
wymienionymi – wiele innych osób, m.in.: Marian Jastrzębski, Stanisław Botwiń-
ski, Franciszek Czaki, Zygmunt Żuławski, Adam Matejko, Kazimierz Kaczanowski, 
Władysław Gumplowicz, Leon Feldman i Kazimierz Czapiński8.

Tytuł pisma nawiązywał do fragmentu znanego wiersza Adama Asnyka Da-
remne żale (napisanego jeszcze w 1877 r.): „trzeba z żywymi naprzód iść, po 
życie sięgać nowe”9 lub, według innych opinii, do powstałego wcześniej organu 
niemieckich socjalistów ‒ gazety „Vorwärts” (niem. ‘naprzód’)10. Przyjęcie pierw-
szej konstatacji można uzasadniać postawą poety, który zachęcał w swych utwo-
rach do odważnego szukania nowego poglądu na świat. Nie dezawuował, co 
prawda, przemijającej przeszłości, nakazując do niej szacunek, zarazem jednak 
„namawiał do zajmowana racjonalnych postaw wobec dokonujących się przemian 
i nowości, a wszytko w trosce o przyszłość”11. 

Już w pierwszej dekadzie, a właściwie po zmianie pisma na tygodnik, ukształ-
tował się tzw. „styl naprzodowy”, którego twórcami byli I. Daszyński12 i E. Haecker. 
Tak o tym stylu pisał I. Daszyński w swoich wspomnieniach: 

[…] świeżo upieczony tygodnik pisał nadzwyczaj ostro, co w kołach inteligencji nazywano z przeką-
sem stylem naprzodowym, to znaczy brutalnym. Wypada podnieść dwie rzeczy dla zrozumienia tego 
stylu. Pierwsza rzecz to właściwość tego pisma jako organu bojowego rewolucyjnej klasy robotniczej. 
Wszystkie rewolucje na świecie pisały ostro, nie obwijając w bawełnę mdłych frazesów.[…] Druga 
rzecz to była gruboskórność warstw rządzących wobec zarzutów ze strony robotników. […] Udawano, 
że nas nie widzą ani nie słyszą, krzyczeliśmy więc mocniej. I wreszcie prasa porzuciła swą komedianc-
ką pozę nieliczenia się z nami, a publiczność czytała nas, choćby nieraz nie chciała. […] Że w tym 
krzyku naszym czasem było więcej ostrych słów niż potrzeba, że padały czasem sądy niesprawiedli-
we, nie myślę przeczyć, ale dziecko było żywe i zdrowe!13.

Już w pierwszych latach ukazywania się pismo reprezentowało stosunkowo 
wysoki poziom. Poza podejmowaną problematyką polityczną i społeczną, cha-
rakterystyczną dla propagandowej roli pisma, uwagę zwracały liczne artykuły 

7 A. To c z e k, Krakowski „Naprzód” jako główny organ prasowy PPSD (1892–1919), [w:] 
W „naprzodowym” stylu. Materiały z sympozjum w 110 rocznicę ukazania się krakowskiego „Naprzo-
du”, red. H. Kosętek, A. Toczek, Kraków 2004, s. 16–17.

8 Tamże, s.18–19.
9 Tamże, s. 10.
10 W dyskusji podczas sympozjum, zorganizowanego z okazji 110. rocznicy ukazania się „Na-

przodu” (11.04.2002 r.), Jerzy Myśliński zastanawiał się nad genezą tytułu pisma i „dopatrywał się 
wzorca” właśnie w niemieckiej socjaldemokratycznej gazecie „Vorwärts”, wydawanej od 1876 r. w Lip-
sku (W „naprzodowym” stylu…, s. 141).

11 W. S z u l a k i e w i c z, Przedmowa:Tradycje pedagogicznych wyborów. Inspiracje poezja 
Adama Asnyka, [w:] Przełomy edukacyjne. Dziedzictwo polskiej teorii i praktyki, red. W. Szulakiewicz, 
Toruń 2011, s. 9.

12 Mimo że I. Daszyński nie uczestniczył w pracach redakcji pisma ze względu na pełnione funk-
cje, zawsze jednak wywierał wpływ na jego oblicze polityczne (A. To c z e k, Krakowski „Naprzód”…, 
s. 17, 31).

13 Tamże, s. 17.
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poświęcone literaturze i sztuce oraz historii Polski14. „Codzienny” „Naprzód” do-
piero po 1905 r. przeszedł na układ tytułowy, głównie w pierwszych kolumnach. 
Wcześniej dominowały działy poprzedzane artykułem wstępnym: „Telegramy”, 
„Kronika”, „Ze stowarzyszeń i zgromadzeń”, odcinek powieściowy, „Przegląd 
społeczny”. Obecne były także ogłoszenia i reklamy. Problematyka kulturalna 
– łącznie z „odcinkiem powieściowym” ‒ sytuowana była w działach „Z literatury 
i sztuki”, „Z teatru”, „Mały felieton”. Na łamach „Naprzodu” swoje utwory druko-
wali m.in. Stefan Żeromski, Gustaw Daniłowski, Zygmunt Niedźwiecki, Andrzej 
Strug, Stanisław Witkiewicz, także Maria Konopnicka. Krytykę literacką i teatral-
ną uprawiali zwłaszcza Emil Haecker i Kazimierz Czapiński15. Niejednokrotnie 
uznawano, że pismo było zbyt trudne w odbiorze dla części robotników.

W „Naprzodzie” obecna była również problematyka edukacyjna. W piśmie 
(i w związanej z nim partii) podkreślano obecny, konieczny w Galicji, antyfeudalny 
front walki, zwracano uwagę na to, że niedostateczny rozwój oświaty oraz jej niski 
poziom podtrzymują właśnie pozostałości feudalne w tej dzielnicy i dotychczasowy 
układ społeczno-polityczny. Na łamach pisma pisano np.: „Nędza szkolna i wypływa-
jąca z niej ciemnota ludu, to są właśnie podwaliny szlacheckiej potęgi”16. Dowodzono 
zarazem, że nie można koncentrować się tylko na walce politycznej, że równole-
gle należy troszczyć się o rozwój duchowy robotników. Walka ta – jak stwierdzano 
w innym numerze – „wtedy tylko może się udać, jeśli armia proletariatu składać się 
będzie z ludzi oświeconych, wykształconych, choćby tylko elementarnie”17.

Na łamach „Naprzodu” szczególną wagę przywiązywano w konsekwencji do 
szkoły ludowej. Krytykowano niedostateczny jej rozwój ilościowy, zły stan budyn-
ków szkolnych, domagając się zmiany tej sytuacji18. Wskazywano, że ciągle zbyt 
duża liczba dzieci, mimo istniejącego w Galicji obowiązku szkolnego, pozostaje 
poza szkołą19. Przeciwstawiano się formalnemu zaprowadzeniu (w latach dzie-
więćdziesiątych) tzw. dwutypowości szkół ludowych: odrębnych szkół dla dzieci 
wiejskich (niski poziom nauczania) i dla dzieci miejskich (rozszerzony program 
kształcenia), odmiennych podręcznikach i lepiej przygotowanej kadrze pedago-
gicznej. W „Naprzodzie” stwierdzano m.in, iż reforma wprowadzająca to zróżni-
cowanie opierała się na założeniu, że „dzieciom chłopskim ponad naukę czytania 
i rachowania więcej nie potrzeba”20. Słusznie dowodzono, że tę dwutypowość 
szkoły ludowej utrwalało wprowadzenie również dwóch odmiennych (zróżnicowa-
nych pod względem poziomu kształcenia) typów seminariów nauczycielskich21.

14 J. M y ś l i ń s k i, Polska prasa socjalistyczna…, s. 91.
15 Tamże, s. 243–244.
16 Galicyjskie szkolnictwo, „Naprzód” 1898, nr 3, s. 3.
17 W zaniedbanej sprawie, „Naprzód” 1896, nr 15, s. 2.
18 Nędza Galicji, „Naprzód” 1895, nr 45, s. 3;Upadek oświaty w Galicji, „Naprzód” 1896, nr 5, 

s. 2; Galicyjskie szkolnictwo, „Naprzód” 1898, nr 3, s. 2; Nasze szkolnictwo ludowe, „Naprzód” 1907, 
nr 65, s. 2.

19 Szkolnictwo ludowe w cyfrach, „Naprzód” 1900, nr 129, s. 2; Ciemnota Galicji w cyfrach, „Na-
przód” 1919, nr 254, s. 1.

20 Jubileusz austriackich ustaw szkolnych, „Naprzód” 1909, nr 140, s. 1.
21 Co by biskupi petryfikować chcieli, „Naprzód” 1913, nr 109, s. 6.
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Domagając się reformy szkoły ludowej, przywoływano postulaty w tym za-
kresie radykalizującego się pod względem społecznym Krajowego Związku Na-
uczycielstwa Ludowego (KZNL), dotyczące m.in. ustanowienia jednolitej szkoły 
ludowej (ośmioletniej) i jednolitego seminarium nauczycielskiego, zaprowadze-
nia w szkole ludowej jedynie kształcenia formalnego i ogólnego, z wykluczeniem 
wszelkiej zawodowości, większego uwzględnienia wychowania narodowego22. 

W „Naprzodzie” dostrzegano znaczące dokonania pedagogiki i związanych 
z nią nauk, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej. Pisząc np. 
o Janie Henryku Pestalozzim i jego zasługach, zaznaczano w swoisty dla siebie 
sposób, że to on „pierwszy poznał, że szkoła ludowa, że w ogóle wychowanie 
ludu i młodego jego pokolenia jest kwestią socjalną”23. Na łamach pisma odno-
towano m.in. siedemdziesiątą rocznicę urodzin Wilhelma Wundta – założyciela 
pierwszego w świecie laboratorium psychologii doświadczalnej24 . Pisano rów-
nież, zwłaszcza w ostatnich latach przed wybuchem I wojny światowej, o rozwoju 
nowych idei pedagogicznych, które mieściły się w szerokim nurcie „nowego wy-
chowania”. Z uznaniem redagujących pismo i piszących w nim spotkała się np. 
zasada „szkoły pracy”, zrywająca z dotychczasową metodą nauczania werbal-
nego, powodującą, że wychowanek zachowywał się pasywnie, na rzecz własnej 
aktywności ucznia w procesie kształcenia. Pozytywnie oceniano m.in. monachij-
skie doświadczenia pedagogiczne J. Kerschensteinera. Zarazem przestrzegano, 
że część pedagogów galicyjskich chciała pod hasłem „szkoły pracy” wprowadzić 
do szkoły ludowej bardziej zawodowo-praktyczny profil edukacji25. Podkreślano 
również rolę „Ruchu Pedagogicznego” (pisma wydawanego od stycznia 1912 r. 
przez KZNL pod redakcją Henryka Rowida26) w promocji nowych idei pedagogicz-
nych i najnowszej wiedzy psychologicznej.

Na łamach pisma, eksponującego ideę zbliżenia szkoły do życia, pozosta-
jącego na pozycjach bliskich kształtującej się wówczas pedagogice społecznej, 
zwrócono uwagę na potrzebę współdziałania szkoły z otaczającym ją środowi-
skiem, zwłaszcza środowiskiem rodzinnym uczniów. Jadwiga Klemensiewiczo-
wa pisała: 

Potrzebę kontaktu szkoły z rodzicami odczuwa dziś każdy głębiej myślący wychowawca; każdy 
prawie nauczyciel doświadcza tego, że wszystkie jego wysiłki i starania przynajmniej w połowie idą na 
marne, gdy je dom swą działalnością paraliżuje. W takich warunkach praca nauczycielska, szczegól-
niej w kierunku wychowawczym, staje się formalnie pracą syzyfową27. 

22 Reforma szkoły ludowej, „Naprzód” 1913, nr 6, s. 6.
23 Pestalozzi, „Naprzód” 1896, nr 4, s. 2–3.
24 Jubileusz Wilhelma Wundta, „Naprzód” 1902, nr 223, s. 1.
25 Zapiski, „Naprzód” 1913, nr 157, s. 6; Szkoła pracy, „Naprzód” 1914, nr 87, s. 6; Przyczynek 

do urzędowych wskazań galicyjskiej pedagogiki, „Naprzód” 1913, nr 54, s. 6.
26 Urzędowa pedagogika, „Naprzód” 1913, nr 43, s. 6–7.
27 J. K l e m e n s i e w i c z o w a, Pożyteczna nowość pedagogiczna, „Naprzód” 1912, nr 139, s. 6.
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Postulowano szersze włączenie się nauczycieli w społeczno-kulturalną pra-
cę pozaszkolną28, wypowiadano się również przeciwko idei szkół wyznaniowych 
i wpływom duchowieństwa na szkolnictwo29.

W „Naprzodzie” informowano o ruchu zawodowym nauczycielstwa, jego pro-
gramach reformy szkoły. Popierano żądania nauczycielstwa ludowego dotyczące 
poprawy ich sytuacji społecznej i materialnej. Zarazem jednak krytykowano wystę-
pujący u wielu nauczycieli brak poczucia własnej wartości, uległość i oportunizm, 
wspierając dążenie tej grupy zawodowej do emancypacji. Nawiązując do głośnej 
książki Jakuba Bojki z 1904 r. pt. Dwie dusze, ilustrującej psychikę ówczesnego 
chłopa galicyjskiego, pisano, że „dwie dusze mieszkają jeszcze niestety w na-
szym nauczycielstwie szkół ludowych: jedna pokorna, cicha, pochlebiająca moż-
nym i bojąca się ich – druga zaś obolała, biedna, buntująca się…”30. Opowiadano 
się zdecydowanie za podniesieniem poziomu zakładów kształcenia nauczycieli, 
popierając też ideę kształcenia nauczycieli ludowych na poziomie wyższym. Już 
w 1906 r. na łamach „Naprzodu”, w dziale „Z teorii i praktyki socjalizmu”, stwier-
dzano nawet, że „społeczna demokracja” domaga się „wykształcenia uniwersy-
teckiego od wszystkich osób poświęcających się zawodowi nauczycielskiemu”31. 

Mimo że w „Naprzodzie” stosunkowo dużo miejsca poświęcano szkolnictwu 
ludowemu, na jego łamach podejmowane były także problemy edukacji na pozio-
mie ponadpodstawowym. Dostrzegając przepełnienie szkół średnich, sprzeciwia-
no się dążeniom do jego likwidacji przez ograniczenie dostępu do nich młodzieży 
z rodzin mniej zamożnych czy też poprzez surowe egzaminy wstępne i surową 
klasyfikację podczas nauki szkolnej32. Żądając szerokiego udostępnienia tego 
szkolnictwa (jak i szkolnictwa wyższego), domagano się bezpłatności nauki, za-
bezpieczenia materialnego uczącej się młodzieży, zapewnienia zdolnym uczniom 
bezpłatnych środków naukowych i bezpłatnego utrzymania33.Na łamach pisma 
udzielano wsparcia dążeniom kobiet do przyznania im prawa do pełnego wy-
kształcenia średniego oraz dopuszczenia ich do studiów wyższych34.

Przeciwstawiano się panującemu w szkole średniej systemowi „szkoły trady-
cyjnej”, zwłaszcza werbalizmowi w nauczaniu, nieuwzględnianiu indywidualności 
ucznia, przeciążaniu młodzieży nauką, bezwzględnemu autorytetowi nauczyciela. 
Krytycznie odnoszono się do celów i treści kształcenia w szkole średniej, podkre-
ślając jej tzw. klasowy charakter. Warto odnotować w tym kontekście, że w połowie 
pierwszej dekady nowego stulecia użyczono łamów „Naprzodu” Stefanii Sempo-
łowskiej, nauczycielce oraz działaczce społecznej i oświatowej, znanej w Galicji 

28 Nauczycielstwo w pracy kulturalnej, „Naprzód” 1913, nr 18, s. 6.
29 Zamachy klerykalne na szkołę ludową, „Naprzód” 1900, nr 217, s. 1–2.
30 Walka nauczycielstwa, „Naprzód” 1907, nr 5, s. 1; zob. też: Walczące nauczycielstwo, „Na-

przód” 1913, nr 150, s. 2.
31 M.S., Socjalizm a szkolnictwo, „Naprzód” 1906, nr 272, s. 1.
32 Szkoły średnie w Galicji, „Naprzód” 1902, nr 193, s. 2; Zjazd nauczycieli szkół wyższych, 

„Naprzód” 1906, nr 156, s. 1.
33 M.S., Socjalizm…, „Naprzód” 1906, nr 265, s. 5.
34 Dopuszczenie kobiet do studyum medycyny, „Naprzód” 1895, nr 46, s. 3; Wyższe studia ko-

biet, „Naprzód” 1896, nr 14, s. 1.
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z radykalizmu społecznego i politycznego, przybyłej do tej dzielnicy z Królestwa 
Polskiego35. Wystąpiła ona w piśmie z niespotykanie ostrą (nawet na ów styl „na-
przodowy”) krytyką średniej szkoły galicyjskiej w cyklu artykułów pod wspólnym 
tytułem Dzisiejsza szkoła36. Zgadzano się, że ważnym środkiem wychowawczym 
może być praca. O ile domagano się usunięcia w ogóle zarobkowej pracy dzie-
ci młodszych, to jednocześnie w dyskusji wokół pracy wakacyjnej uczniów szkół 
średnich nie odrzucano jej. Wypowiadano się jednak zdecydowanie przeciwko za-
trudnianiu młodzieży do „pracy przeciwnej jej skłonnościom, potrzebie i zdrowiu”37.

Charakterystyczne, że na łamach „Naprzodu” formułowano również postu-
laty dotyczące rozbudowy – obok szkół ogólnokształcących na poziomie ponad-
podstawowym – szkolnictwa zawodowego. Rozbudowa ta, podkreślano, „leży 
przecież w interesie całego kraju”. Pojawił się także postulat, aby uczęszczanie 
młodzieży do szkół „fachowych” i ogólnokształcących na poziomie podstawowym 
było obowiązkowe aż do skończenia osiemnastego roku życia38.

W kręgu zainteresowań pisma znajdowały się także problemy szkolnictwa 
wyższego i polskiej nauki. Domagano się m.in. znacznego wzrostu wydatków 
na ich potrzeby, poprawę warunków lokalowych szkół, zabezpieczenia w dosta-
tecznej ilości materiałów doświadczalnych i literatury, właściwej polityki kadrowej 
w szkołach (kwalifikacje naukowe powinny decydować o awansie naukowym)39.

Należy wspomnieć, że na łamach „Naprzodu” zamieszczano teksty wyraża-
jące wsparcie dla polskich aspiracji edukacyjnych w innych dzielnicach i będące 
wyrazem protestu przeciwko antypolskiej polityce oświatowej zaborców. Jedno-
cześnie popierano żądania oświatowe ludności ukraińskiej w Galicji. Pisano, że 
„Polakom nie wolno być hakatystami”40.

W „Naprzodzie” od początku zajmowano się pracą oświatową prowadzo-
ną w środowisku robotniczym i rzemieślniczym, z czasem również i w środowi-
sku wiejskim. Przekazywano relacje z różnych zgromadzeń (także ze zjazdów 
partyjnych), na których domagano się od partii zwiększenia aktywności na tym 
polu. Popularyzowano działalność stowarzyszeń o charakterze społeczno-
-oświatowym, np. na początku lat dziewięćdziesiątych działalność stowarzyszeń 
kształcących pn. „Siła”41, zwracano uwagę na rolę stowarzyszeń zawodowych 

35 Zob. szerzej m.in. [w:] S. M i c h a l s k i, Społeczna i pedagogiczna działalność Stefanii Sem-
połowskiej na tle epoki, Warszawa 1973.

36 „Naprzód” 1905, nr 146, s. 1–2; nr 147, s. 1–2; nr 153, s. 1.
37 Młodzież szkół średnich na wakacjach, „Naprzód” 1909, nr 171, s. 1; Jeszcze o „pracy mło-

dzieży na wakacjach”, „Naprzód” 1909, nr 176, s. 1–2; R. G l a s s n e r, W sprawie wakacyjnej pracy 
uczniów, „Naprzód” 1914, nr 164, s. 2.

38 Proletariat a gmina, „Naprzód” 1899, nr 35, s. 2; Zgromadzenie ludowe w Krakowie, „Naprzód” 
1903, nr 275, s. 3; M.S., Socjalizm…, Naprzód” 1906, nr 271, s. 1.

39 Polityka uniwersytetu lwowskiego, „Naprzód” 1902, nr 193, s. 1–2; W obronie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, „Naprzód” 1904, nr 356, s.1; Niedola naszych szkół wyższych. Mowa posła Daszyń-
skiego, „Naprzód” 1910, nr 115, s. 1–2; nr 116, s. 1; Zaniedbanie Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Na-
przód” 1912, nr 9, s. 6.

40 Więcej tolerancji, „Naprzód” 1901, nr 285, s. 1.
41 Stowarzyszenia te prowadziły pracę oświatową wyraźnie w „duchu klasowym” i funkcjono-

wały na terenie Galicji właściwie do 1905 r. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych traciły znaczenie 
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„dla wychowania samego proletariatu (w kierunku ekonomicznym i politycznym)42. 
Stosunkowo dużo pisano na temat własnej aktywności oświatowej socjalnych de-
mokratów w „Naprzodzie” wraz z ożywieniem pracy oświatowej partii na przełomie 
pierwszej i drugiej dekady nowego stulecia43.

W „Naprzodzie” w ramach prezentacji tzw. programu gminnego socjalistów 
formułowano żądania zakładania i utrzymywania przez gminy bezpłatnych biblio-
tek i czytelni44. Wspierano ideę bibliotek publicznych przeznaczonych dla wszyst-
kich (zarówno dla inteligencji, jak i pracowników fizycznych, tak dla dzieci, jak 
i dorosłych), promując pomysł utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krako-
wie według koncepcji przygotowanej przez Helenę Radlińską (związaną z krakow-
skim środowiskiem Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza)45.

Wśród redaktorów i autorów publikujących w „Naprzodzie” coraz większe po-
parcie zyskiwała koncepcja „bibliotek ruchomych”. Pisano o nich w piśmie zwłasz-
cza w latach 1912–191346. Informowano o pierwszych polskich doświadczeniach 
w tym zakresie, o poczynaniach na tym polu Uniwersytetu Ludowego im. A. Mic-
kiewicza, o znaczeniu tej „metody organizacji czytelnictwa”. Stwierdzano m.in., 
że dzięki tej metodzie „ludzie rzuceni w zapadłe kąty, odcięte od środowisk kultu-
ralnych bardzo łatwo i bardzo małym kosztem mogą otrzymywać książki i czaso-
pisma doskonale dobrane z wszystkich działów nauki”47.

Wśród różnych form aktywności oświatowej w „Naprzodzie” doceniano rów-
nież znaczenie turystyki i krajoznawstwa. K. Czapiński, znany wtedy propagator 
tego rodzaju aktywności wśród robotników, pisał na łamach pisma: „Nie potrzebu-
jemy chyba podnosić wielkiego kształcącego znaczenia tych wycieczek. Poznaje-
my kraj, poznajemy przyrodę, poznajemy lepiej życie chłopa”48.

Tuż przed wybuchem I wojny światowej w „Naprzodzie” dostrzeżono zna-
czenie nowej dziedziny artystycznej i rodzaju widowiska – filmu. W piśmie przy-
znawano, iż kino „zwycięsko kroczy przez świat cały”, że posiada „olbrzymią siłę 
przyciągającą”. Konstatowano, że i ono może być przydatne dla socjalnej demo-
kracji. W konsekwencji apelowano, aby zaopatrywać w projektory filmowe domy 
robotnicze, zaprowadzać kina wędrowne49. Odnotowywano działalność różnych 

wraz z rozwojem socjalno-demokratycznego ruchu zawodowego (szerzej w: W. J a m r o ż e k, Idee 
edukacyjne polskiej socjalnej demokracji w Galicji do 1918 r., Poznań 1994, s. 102–104).

42 Siła, „Naprzód” 1912, nr 3, s. 2–3; Pożytek i znaczenie stowarzyszeń zawodowych, „Na-
przód”, 1892, nr 7, s. 1.

43 Zob. np.: J. K w i a t e k, W sprawie partyjnego wydziału oświatowego, „Naprzód” 1909, 
nr 183, s. 1; nr 185, s. 1–2, nr 192, s. 3; K. C z a p i ń s k i, W sprawie partyjnej pracy oświatowej, 
„Naprzód” 1919, nr 225, s. 3; t e n ż e, Rok partyjnej pracy oświatowej, „Naprzód” 1911, nr 76, s. 2.

44 Czego socjaliści żądają od gminy?, „Naprzód” 1902, nr 37, s. 2.
45 Biblioteka miejska w Krakowie, „Naprzód” 1909, nr 80, s. 1–2; O bibliotekę publiczną w Kra-

kowie, „Naprzód” 1914, nr 92, s. 6.
46 Biblioteki wędrowne przy Uniwersytecie Ludowym, „Naprzód” 1912, nr 92, s. 2; Biblioteki 

ruchome, „Naprzód” 1912, nr 150, s. 4; Odezwa Biblioteczek Ruchomych przy lwowskim oddziale 
Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, „Naprzód” 1913, nr 55, s. 6; Nowa metoda 
organizacji czytelnictwa. Biblioteki wędrowne, „Naprzód” 1913, nr 230, s. 6.

47 Biblioteki ruchome, s. 4.
48 K. C z a p i ń s k i, Wycieczki robotnicze, „Naprzód” 1912, nr 151, s. 2.
49 Kino a robotnicy, „Naprzód” 1914, nr 68, s. 6.
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organizacji oświatowych funkcjonujących poza obozem socjalistycznym, jak np. 
poczynania Towarzystwa Szkoły Ludowej, mniej czy bardziej krytycznie ustosun-
kowując się w poszczególnych okresach do jego władz i dokonań. Dość obszernie 
i w sposób bardziej przychylny wypowiadano się o tej organizacji na łamach kilku 
numerów „Naprzodu” z okazji zgromadzenia Towarzystwa w 1900 r.50 Prezen-
towano wówczas jego cele, formy, metody i wyniki pracy oświatowej. Przedsta-
wiono także wypowiedzi działaczy socjalnej demokracji podczas zgromadzenia 
delegatów TSL (Zofii Daszyńskiej-Golińskiej i Bronisława Urbanowicza, których 
wybrano następnie do Zarządu Głównego).

Spośród różnych towarzystw oświatowych w zaborze austriackim szczegól-
nym uznaniem „Naprzodu” cieszyło się Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego im. 
Adama Mickiewicza, blisko związane z galicyjskim obozem socjalistycznym (pro-
gramowo i personalnie). Pismo stawało w obronie tej organizacji przed atakami 
władz oraz bardziej zachowawczych środowisk społecznych i politycznych51.

Galicja była dzielnicą polską, w której – w ostatnich latach poprzedzają-
cych wybuch wojny – narodził się polski skauting. Ta forma organizacyjnego za-
gospodarowania życia młodzieży spotkała się z zainteresowaniem galicyjskich 
socjaldemokratów, także na łamach „Naprzodu”. W tekście Czerwoni skauci kon-
statowano, że jeśli socjalna demokracja ma określone wyniki w pracy oświatowej 
z dorosłymi czy wśród kobiet, to „bolączką ruchu” w całej Galicji są młodociani. 
Zwracano uwagę, że skauting może być tą formą, którą można wykorzystać wła-
śnie w odniesieniu do młodocianych, często pozostawionych sobie, bez opieki. 
Wprawdzie wyrażano opinię, że w skautingu są „kapitalistyczne naleciałości”, ale 
jest też i jego „zdrowe jądro” do wykorzystania podczas organizowania młodzieży 
robotniczej52.

Należy zauważyć, że na łamach pisma, szczególnie w okresie poprzedza-
jącym wybuch wojny, popularyzowano wiedzę dotyczącą zdrowia człowieka 
i zagrożeń z nim związanych. Wskazywano na występujące w Galicji liczne za-
chorowania na gruźlicę, tyfus i inne „pospolite choroby zakaźne” oraz na ich źró-
dła, tkwiące w „nędzy, niechlujstwie i brudzie, w braku zdrowej wody do picia, 
dobrych mieszkań, kąpieli, dostatecznego odżywienia i okrycia”53. Stosunkowo 
wcześnie pojawił się w piśmie problem nadużywania alkoholu i zwalczania alko-
holizmu. Już w 1895 r. pisano m.in., że „przyczyna nadużywania alkoholu spoczy-
wa w stosunkach socjalnych i ekonomicznych”54. W artykule opublikowanym dużo 
później, w 1904 r., zatytułowanym Alkoholizm a sprawa robotnicza pisano m.in. 
o źródłach i konsekwencjach nadużywania alkoholu i związanego z tym nałogu, 
zaznaczano, że „walka przeciw alkoholowi powinna stać się tylko jeszcze jedną 
formą walki klasowej”55. 

50 „Naprzód” 1900, nr 103, s. 2–3; nr 104, s. 3–4; nr 105, s. 1;.nr 106, s. 3; nr 107, s. 3–4.
51 Wrogowie oświaty, „Naprzód” 1904, nr 70, s. 1; Napaść na Uniwersytet Ludowy, „Naprzód” 

1909, nr 88, s. 4; Dom Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, „Naprzód” 1912, nr 111, s. 2.
52 Czerwoni skauci, „Naprzód” 1914, nr 121, s. 3.
53 Stosunki sanitarne w Galicji, „Naprzód” 1914, nr 132, s. 2.
54 O alkoholizmie, „Naprzód” 1895, nr 13, s. 2; nr 14, s. 3.
55 „Naprzód” 1904, nr 287, s. 1–2.
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Reasumując, trzeba podkreślić różnorodność problemów edukacyjnych, po-
dejmowanych na łamach „Naprzodu”. Sposób ich przedstawiania przypominał 
niejednokrotnie wspominany styl „naprzodowy”. Prezentacja i dobór zagadnień 
korespondowały z treścią przesłania wypływającego z tytułu pisma, dla którego 
inspirację stanowiła poezja A. Asnyka. Z pewnością pismo to do dnia dzisiejszego 
jest jednym z ważniejszych źródeł, pozwalających rekonstruować praktykę i myśl 
pedagogiczną na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., a w szczególności 
‒ koncepcje i poczynania edukacyjne ówczesnego polskiego obozu socjalistycz-
nego o niepodległościowej orientacji.



tomasz PudłocKi*

Dzienniki i tygodniki 
jako źródło badań nad oświatą

W poszukiwaniu alternatywnych spojrzeń 
na szkolnictwo średnie Galicji 

w dobie autonomii

Fenomen szkolnictwa średniego Galicji doby autonomicznej od wielu dzie-
siątków lat stanowi zagadnienie szeroko eksplorowane przez historyków. Prac 
poświęconych tej tematyce powstało już tak wiele, że przed każdym nowym ba-
daczem pojawia się skądinąd słuszne pytanie, dotyczące możliwości wniesienia 
czegoś nowego. Oczywiście wciąż mało wykorzystywane są źródła zgromadzone 
w archiwach lwowskich, uważam jednak, że refleksja nad problematyką edukacji 
galicyjskiej nie powinna ograniczać się jedynie do źródeł ‒ ważna jest metodolo-
gia, stosowana w badaniach oświatowych. W ten sposób wciąż aktualne będzie 
pytanie o sposób wykorzystywania źródeł, namysł nad nimi, a nie tylko zagadnie-
nie samego ich braku lub ograniczoności.

Nawet pobieżna lektura prac poświęconych edukacji w Galicji prowadzi do 
dość smutnych konstatacji. Zdecydowana większość prezentuje bowiem typo-
wo modernistyczne podejście, skupiając się głównie na takich zagadnieniach, 
jak programy szkolne, wyposażenia pracowni naukowych, księgozbiory, zestawy 
mniej lub bardziej wybitnych nauczycieli i uczniów. I pewnie nic w tym złego, gdyż 
wciąż duża liczba szkół średnich nie posiada nawet podstawowych monografii, 
kłopot polega jednak na tym, że niewiele ma to wspólnego z nowszymi badaniami 
kulturowymi, do których zaliczyć przecież trzeba badania nad dziejami oświaty. 
Co więcej, refleksja nad kierunkiem badań oświatowych, przy jakże dużym oży-
wieniu metodologicznym, jest bardzo słaba, a więc tym bardziej potrzebna.

Przejawia się to w pytaniach badawczych albo raczej ich ograniczonym ze-
stawie, podejmowanych przez badaczy oświatowych. Przykładowo, poruszając 

* Dr, Zakład Historii Oświaty i Kultury, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagiel-
loński, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków.
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się wciąż w dość klasycznych ujęciach, w bardzo nielicznych pracach można zna-
leźć próby odpowiedzi na pytania, w jakim stopniu otoczenie szkolne (konkretne 
umiejscowienie budynku w danej przestrzeni miejskiej), pieczołowicie wymienia-
ne eksponaty poszczególnych pracowni, czy choćby dane jednostki wpływały na 
jakość codziennej egzystencji szkolnej. Niewiele da się też powiedzieć o społecz-
nym odbiorze poszczególnych szkół, a próby odpowiedzi na to pytanie zazwyczaj 
ograniczone są do cytatów z pamiętników i wspomnień byłych uczniów. 

Tego typu „bolączki” pojawiające się przy czytaniu artykułów i książek trak-
tujących o szkołach średnich wynikają ze specyficznej podstawy źródłowej, jaką 
wykorzystują ich autorzy. Rzadko kto przeprowadza obszerną kwerendę prasową, 
pozwalającą rozszerzyć perspektywę badawczą. Podstawą prac dalej pozostają 
drukowane sprawozdania szkolne, materiały archiwalne, wspomnienia czy lek-
tura prasy fachowej, dotyczącej szkół – sporadycznie poszerzone o wyrywkowo 
przeprowadzoną lekturę wybranych tytułów pism lokalnych. A przecież ogranicze-
nie spojrzenia tylko do pewnej specyfiki źródeł powoduje zawężenie perspektywy. 
Co więcej, szkoła staje się przestrzenią tylko oficjalną, gdzie odzwierciedla się 
wzorce i normy, charakterystyczne dla danego państwa czy ustroju. Czym więc 
różnią się poszczególne społeczności szkolne, w klasycznym ujęciu, poza nazwą 
i umiejscowieniem? Indywidualizacja pojawia się co najwyżej w mniej lub bardziej 
ciekawych anegdotach byłych uczniów, których spojrzenie ma niby odzwiercie-
dlać wyjątkowość i niepowtarzalność danej szkoły. Ale czy tak jest faktycznie, czy 
raczej w tych wspomnieniach nie mamy do czynienia z zabiegami pamięci – ope-
rowaniem historią w bardzo przemyślany sposób lub nawet jej instrumentalnym 
traktowaniem? Przecież subiektywność spojrzenia konkretnej garstki osób, które 
zostawiły wspomnienia jest oczywista. Dlaczego więc iść śladem zdecydowanej 
mniejszości, skoro większość członków społeczności szkolnej śladów pamięci by-
cia w niej nie pozostawiła? Co więcej, potrzebę utrwalenia klisz pamięci czasów 
szkolnych zazwyczaj mają ci z absolwentów, którzy albo czymś szczególnym za-
służyli się w tym czasie, albo wybili się swoją działalnością w życiu późniejszym. 
Mało mamy śladów pamięci zwykłych, szarych członków społeczności szkolnej. 
Czy jest szansa na wyjście z impasu?1

W swoich badaniach nad szkolnictwem próbuję spojrzeć na konkretne szko-
ły jako mikroprzestrzenie – poligon doświadczalny ścierania się, realizowania, 
wdrażania wzorców, norm i cech pożądanych z punktu widzenia danego systemu 
polityczno-społecznego a materią, jaką był niepowtarzalny „zestaw” nauczycieli 
i uczniów, tworzących dane społeczności szkolne w konkretnym czasie. Próbuję 
odpowiedzieć na pytania dotyczące recepcji wzorców narzucanych z góry, sytu-
acji „pogranicza” lekcji, przerwy, szeroko pojętej kultury czasu wolnego, a także 
reakcji uczniów, ale i nauczycieli na świat „nieustannego kontrolowania się”, bo 
przecież tak trzeba opisać rzeczywistość szkolną czasów austriackich2. Uczniów 

1 Swoją propozycję metodologiczno-źródłową spojrzenia na badania nad społecznościami 
szkolnymi zaproponowałem w tekście: Stan i potrzeby badań nad dziejami I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, „Rocznik Przemyski” 2004, t. 40, z. 4: Historia, s. 65–84.

2 Prac dotyczących badania życia codziennego i/lub mikrohistorii powstało w literaturze polskiej 
(abstrahując od ustaleń badaczy zagranicznych) bardzo dużo i mogą być one niezmiernie inspirują-
ce dla badaczy dziejów oświaty i wychowania. Zob. np. E. D o m a ń s k a, Mikrohistorie: spotkania 
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pilnowali nauczyciele, a poprzez mundur łatwo ukazujący szaremu obywatelowi, 
z jakiego gimnazjum uczeń pochodzi – także mieszkańcy danych miejscowości. 
Nauczyciele i dyrektorzy również byli nieustannie śledzeni, „postrzegani”, ogra-
niczani w swej prywatności. Machina szkoły czasów austriackich nie pozwala-
ła na indywidualność, ale zmuszała do nieustannej służby poprzez nieustanną 
społeczną inwigilację3. Pisze o tym choćby Zygmunt Skorski, dyrektor gimnazjum 
jaworowskiego, narzekając, że wielu nauczycieli nie dawało sobie rady z presją 
publicznej kontroli4. 

Prasa galicyjska ‒ polska, ukraińska czy niemiecka ‒ niezmiernie intereso-
wała się tematyką szkół średnich5. Wszak średnie wykształcenie stanowiło prze-
pustkę do świata urzędów i zaszczytów, a wciąż było udziałem nielicznych. Z kolei 
posiadanie przez określone miejscowości szkoły średniej, a z czasem odpowied-
niej ich liczby podnosiło ich prestiż. Inna rzecz, że nawet w średniej wielkości 
miastach, jak Przemyśl, Tarnopol, Stanisławów, Tarnów czy Kołomyja, gimnazja 
i szkoły realne stanowiły „oczko w głowie” miejscowych społeczeństw, a zaintere-
sowanie opinii publicznej tym, co działo się w poszczególnych „zakładach” widać 
właśnie na przykładzie gazet. Nawet pobieżna lektura prasy prowincjonalnej po-
zwala uchwycić tę specyfikę. 

w międzyświatach, Poznań 1999 [wyd. II uzupełnione i poprawione, 2005]; Historia społeczna, historia 
codzienności, mikrohistoria, przeł. A. Kopacki, Warszawa 1996; K. P o l a s i k, Antropologiczny reko-
nesans historyka. Szkice o antropologii historycznej, Bydgoszcz 2007; N. Z. D a v i s, Powrót Martina 
Guerre’a, przeł. P. S z u l g i t, Poznań 2010. Zob. także E. D o m a ń s k a, Historia antropologiczna. 
Mikrohistoria, s. 195–234 oraz Wybrane prace na temat historii antropologicznej i mikrohistorii w Pol-
sce, zestawiła E. D o m a ń s k a, s. 235–246].

3 Zob. T. P u d ł o c k i, Blask szarości… Życie codzienne w I Państwowym Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego w Przemyślu w latach 1918–1939, Przemyśl 2004;  t e n ż e, Na drogę tam, 
gdzie włada duch!… Wzorce i ideały II Drużyny Harcerskiej działającej przy Gimnazjum Słowackiego 
w Przemyślu w latach międzywojennych, „Rocznik Przemyski” 2006, t. 42, z. 4: Historia, s. 187–194; 
idem, Pomiędzy ideałem a rzeczywistością – życie codzienne uczniów Gimnazjum Morawskiego 
w Przemyślu w okresie międzywojennym. Wybrane zagadnienia, „Rocznik Przemyski” 2007 t. 43, z. 
4 Historia s. 169–178; t e n ż e, Na rozstaju wzorców i pragnień – życie codzienne uczniów I Gimna-
zjum w Przemyślu na początku XX wieku, mszps złożony do Księgi Pamiątkowej prof. Juliana Dybca 
[w druku]; t e n ż e, Rola religii w życiu codziennym społeczeństw gimnazjalnych na przykładzie szkół 
średnich Przemyśla w latach 1867–1939, mpis złożony do druku w wydawnictwie Prykarpackiego 
Uniwersyetetu im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. W ujęciu szkoły na zasadach relacji władzy 
bardzo pomocna była dla mnie teoria M. F o u c a u l t a  (Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, 
Warszawa 1998).

4 Z. S k o r s k i, Nauczyciel poza szkołą, „Muzeum” 1917, t. 31, s. 349–353. 
5 Podczas pisania tego artykułu swoje wnioskowanie oparłem na lekturze następujących ga-

zet: „Dziennik Przemyski” 1905; „Echo Przemyskie” 1896–1918; „Echo znad Sanu” 1885; „Gazeta 
Brodzka” 1895; „Gazeta Jarosławska” 1891–1892; „Gazeta Kołomyjska” 1899–1904; „Gazeta Nadd-
niestrzańska” 1884–1889; „Gazeta Przemyska” 1887–1894, 1907–1913; „Gazeta Samborska” 1894, 
1905–1913; „Głos Pokucki” 1899; „Głos Polski” 1904–1905; „Głos Przemyski” 1899–1903; „Kurier 
Drohobycki” 1900; „Kurier Kołomyjski” 1909; „Kurier Lwowski” 1886–1891; „Kurier Przemyski” 1894–
1897, 1906–1907; „Kurier Stryjski” 1895–1904; „Moriah” 1903; „Nowa Reforma” 1882–1914; „Nowy 
Głos Przemyski” 1903–1939; „Promień” 1899–1904; „Przegląd Przemyski” 1911; „Przemyska Refor-
ma Miejska” 1909; „Psikus” 1902–1903; „Reforma” 1882; „San” 1879; „Słowo Polskie” 1897–1914; 
„Tydzień. Gazeta Samborsko-Drohubycka” 1909; „Tygodnik Samborsko-Drohobycki” 1900–1904; „Ty-
godnik Tarnopolski” 1904; „Wieści znad Sanu” 1885.
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Prasa nachylenia konserwatywnego czy klerykalnego stanowiła płaszczyznę 
nierzadko oficjalnej polityki dyrektorów i nauczycieli (uczniom nie wolno było ni-
czego publikować bez zgody organów szkolnych). Na jej łamach umieszczano 
ogłoszenia dotyczące wpisów uczniów, egzaminów poprawkowych i maturalnych, 
w tym imiona i nazwiska absolwentów, a także przewodniczących egzaminów doj-
rzałości. Co więcej, łatwo na szpaltach prowincjonalnych tygodników znaleźć daty 
początków i zakończenia lat szkolnych, przerw w zajęciach, przenosin służbowych 
konkretnych nauczycieli czy też informacje o wizycie ważnych gości, zamyka-
nia szkół z powodu epidemii, w tym także nekrologii nawet kiepskich nauczycieli 
i bardziej wyróżniających się uczniów. Prasa stanowiła zatem przestrzeń reklamy 
i „urabiania” opinii publicznej, a zatem wpływania na jej osąd i wyrabianie szkole 
odpowiedniej opinii. Temu służyły nie tak rzadkie artykuły prasowe, pisane przez 
nauczycieli czy dyrektorów, mające na celu ukazanie czytelnikom pedagogów jako 
światłych, uczonych, interesujących się wieloma sprawami, a przez to idealnych 
do sprawowania opieki nad przyszłością narodu, jaką jest młode pokolenie. Nie-
mało wśród nich tekstów nauczycielskich dotyczących pedagogiki, psychologii, 
czy szeroko pojętego wychowania. Przecież nie wszyscy mieli możliwość publi-
kacji na łamach czasopism fachowych i nie każdy przedarł się ze swoimi tekstami 
do jakże opiniotwórczych dzienników galicyjskich, jak krakowska „Nowa Reforma” 
czy lwowskie „Słowo Polskie”. Na łamach choćby tych największych czasopism 
codziennych bardzo dużo jest tekstów traktujących o problemach szkolnictwa. 
Mniej ambitne artykuły ukazywały się na szpaltach tygodników prowincjonalnych. 
Oczywiście zasięg oddziaływania idei tam głoszonych był bardzo ograniczony, 
wartość tych tekstów jest jednak inna. Pokazują one recepcję głównych koncep-
cji psychologiczno-pedagogicznych na prowincji, pozwalają uchwycić metody dy-
daktyczne stosowane w zwykłych szkołach, a także sporo mówią o mentalności 
samych autorów, ich światopoglądzie i patrzeniu na świat. Nie wolno wszak za-
pominać, że większość tych autorów stanowiła elitę umysłową danych ośrodków 
i choć może nie wybijali się oni poza miejscem zamieszkania, to i tak realizowali 
dzięki swojej działalności pozaszkolnej szeroko pojętą misję inteligencką. 

Tego typu działalność dyrektorów i nauczycieli nie była przypadkowa. Poprzez 
różne naciski, prywatne kontakty czy też koneksje łatwo można było wpływać na 
wydawców tygodników prowincjonalnych i wykorzystywać dyskurs publiczny do 
promowania swojej szkoły (abstrahując od prywatnych ambicji i uzyskania awan-
su do większego ośrodka, co stanowiło „marzenie” niemal każdego urzędnika 
galicyjskiego). Widać to choćby na przykładzie prasy większych miejscowości, 
gdzie redakcje danych tytułów prasowych albo zamieszczały informacje tylko 
o konkretnej szkole, pomijając inne, albo wychwalały inicjatywy pedagogiczne 
jednego zakładu, tendencyjnie pisząc o innych. Wszak układy w środowiskach 
prowincjonalnych były „podstawą egzystencji”, a dyrektorzy szkół średnich, sta-
nowiący trzon miejscowych elit, mogli albo pomóc w sprzedaży gazety, albo jej 
poważnie zaszkodzić.
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Interesujące wyniki mogą przynieść ogłoszenia prasowe, dotyczące życia 
członków społeczności szkolnych6. Przeważnie są to prośby o przyjęcie na stan-
cje lub wsparcie ubogich uczniów, ale także ogłoszenia o udzielaniu prywatnych 
lekcji przez danych nauczycieli. Informacje te pozwalają nade wszystko więcej 
powiedzieć o warunkach życia codziennego i materialnym zapleczu członków 
społeczności szkolnych, abstrahując od dodatkowych danych biograficznych kon-
kretnych osób.

Podczas analizy informacji prasowych wyłaniają się jednak inne problemy. 
Poza artykułami programowymi lub ogłoszeniami oficjalnymi pojawiały się w ów-
czesnej prasie tzw. newsy, dotyczące szeroko pojętego życia szkolnego: recen-
zje sprawozdań szkolnych, przedstawień teatralnych, opisy wrażeń z wycieczek, 
z wystaw prac plastycznych czy rękodzieła wyrabianego w szkolnych warsztatach. 
Newsy obejmują też informacje o charakterze sensacyjnym, które mogą budzić 
zastrzeżenia, ale czy i temu samemu kryterium nie powinno się poddawać także 
innych informacji? Zwłaszcza prasa o nastawieniu liberalnym, demokratycznym 
i socjalistycznym celowała w krytyce „stosunków szkolnych” i w podawaniu ich 
niekiedy bardzo „smacznych” przykładów. Nawet bardzo pobieżna lektura new-
sów przynosi zupełnie inny obraz galicyjskiej szkoły średniej. Narzekania na zbyt 
srogą kwalifikację w jednych szkołach, którym towarzyszą przykłady liberalniej-
szego traktowania uczniów w innych (przez szereg lat zarzucano to nauczycielom 
w I gimnazjum polskim w Przemyślu, przeciwstawiając mu podejście nauczycieli 
z gimnazjum ukraińskiego), przykłady licznych samobójstw uczniowskich nierzad-
ko z powodu nieprzejścia z klasy do klasy, strajki uczniowskie, napady na nauczy-
cieli, uczęszczanie do zakazanych lokali, w tym domów publicznych, złapanie na 
przeglądaniu pornografii czy na uczestnictwie w wiecach politycznych i szereg 
innych. Katalog tzw. amoralnych wystąpień uczniowskich powiększa się dzięki 
dogłębnej lekturze poszczególnych tygodników i pism codziennych, tym samym 
ukazując czytelnikom zupełnie inny obraz galicyjskiej szkoły. 

Również i świat „wzorców męskich” (wszak większość wśród nauczycieli 
w szkolnictwie średnim przed I wojną światową stanowili mężczyźni), tj. nauczy-
cieli jawi się w innym świetle: kłótnie w gronie nauczycielskim, ambicje zaistnienia 
w miejscowej przestrzeni publicznej, zapatrywania polityczne i światopoglądowe, 
wystąpienia antysemickie, działalność patriotyczna, a niekiedy wręcz nacjona-
listyczna działalność propagandowa w szkołach, problemy z przełożonymi czy 
wręcz przykłady kłopotów małżeńskich czy zdrad. Okazuje się zatem, że szeroko 
rozumiane życie codzienne członków społeczności szkolnej można dość szcze-
gółowo odtworzyć. Co więcej, postulat patrzenia na szkołę „od dołu”, oczami 
zwykłych ludzi, mieszkańców miast, a więc tym samym „operowanie na krótkim 
oddechu” można próbować realizować. 

6 Inspirujący metodologicznie może być choćby tekst A. J a n i a k-J a s i ń s k a, Ogłoszenia 
matrymonialne jako źródła wiedzy o obyczajach, [w:] Jak badać obyczaje? Materiały z konferencji 
zorganizowanej przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Łowicz, listopad 2005, 
Warszawa 2007, s. 60–73.
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Naturalnie pojawia się zastrzeżenie, by nie popaść w przesadę ukazywania 
szkół jako miejsc nieustannych afer. Niebezpieczeństwo jest tym większe, że prasa 
prowincjonalna, niekiedy wprost z braku lepszych tematów, zajmowała się powta-
rzaniem plotek, kalumnii, oszczerstw. Wierzę jednak, że warsztat historyka kultury 
i oświaty pozwoli na uchwycenie specyfiki danego środowiska i jego niepowta-
rzalności, a nie doprowadzi na manowce badawcze. Co więcej, dogłębna analiza 
pozwoli na uchwycenie prawdziwości lub fałszerstwa poszczególnych informacji, 
a zarazem pokaże zdecydowanie coś więcej – kronikę towarzyską czy sensacyj-
ną miasta, ale nade wszystko mentalność ówczesnych ludzi, na którą nierzadko 
składały się skłonność do plotkowania i zajmowania się życiem sąsiadów, przy 
równoczesnym zachowywaniu w życiu oficjalnym wysokiego gorsetu moralnych 
wartości. Moim zdaniem zatem, zjawisko funkcjonowania wzorców postulowa-
nych i realizowanych stanowi ciekawsze pole badawcze w przestrzeni szkolnictwa 
i edukacji niż dotychczas podejmowane problemy badawcze, typowe dla klasycz-
nych monografii, a tym samym pozwoli zbliżyć prace z zakresu oświaty do prac 
antropologicznych7.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię rozszerzenia pola badawcze-
go, które umożliwia dogłębniejsza analiza prasy prowincjonalnej, czyli spojrzenie 
na szkołę austriacką z punktu widzenia tzw. gender studies. Wszak relacje mię-
dzy płciami i wewnątrz płci to jeden z najważniejszych aspektów polityki schola-
ryzacji, który świetnie widać na przykładzie galicyjskich szkół średnich. Już sama 
edukacja i jej rozdział na „męską” i „żeńską” konstruuje takie, a nie inne formy, 
warunkuje stosunki płciowe i wpływa na ich realizację w sferach prywatnych czy 
płciowych. Gender jako kategoria analityczna, jak postulowała Joan Wallach 
Scott, może być w miarę efektywnie badany jako konstruktywny element rela-
cji społecznych, opartych na postrzeganych różnicach między płciami i zarazem 
sposób oznaczania relacji władzy8. Prasa prowincjonalna podaje szereg przykła-
dów na to, w jaki sposób konstruowano męskość wzorców w ramach szkoły – co 
było w tym systemie wzorców i norm pożądane, a co odrzucane i potępiane9. 

A przecież w szkolnictwie średnim żeńskim, gdzie większość nauczycieli 
w okresie galicyjskim stanowili mężczyźni, problematyka ciała i seksualności jawi 
się jako jeszcze ciekawsza. Stykają się w tej przestrzeni bowiem dwie płcie: żeń-

7 Zob. m.in.: M. S a h l i n s, Z przeprosinami dla Tukidydesa. Rozumienie historii jako kultury 
i odwrotnie, Kraków 2011; Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, 
red. E. Domańska, Poznań 2010; R. T r a b a, Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na 
początku XXI wieku, Poznań 2009; E. D o m a ń s k a, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o prze-
szłości w nowej humanistyce, Poznań 2006. Zob. też choćby: F. I n g l i s, Kultura, Warszawa 2007; 
H. B r a d l e y, Płeć, Warszawa 2008; K. Hausen, Porządek płci. Studia historyczne, Warszawa 2010. 

8 Zob. szerzej: J. W. S c o t t, Gender: A Useful Category of Historical Analysis, [w:] Feminism 
and History, ed. J. W. Scott, Oxford–New York 1996, p. 152–182. Zob. też: M. G a w i n, Idea wy-
chowania seksualnego dzieci i młodzieży we wczesnym wieku XX w kulturze polskiej (1905–1939), 
[w:] Jak badać obyczaje…, s. 74–90.

9 Piszę o tym szerzej w publikacji Iskra świata czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemy-
ślu w latach 1867–1939, Kraków 2009, zwłaszcza w podrozdziale Ciało i seksualność, w dużej mierze 
opartym na analizie relacji wewnątrz szkół średnich Przemyśla (s. 395–409).
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ska ‒ młoda, liczna, którą tworzyły uczennice i męska ‒ starsza, nieliczna, tworzo-
na przez nauczycieli. W epoce, w której pochwalano małżeństwa między niewiele 
starszym mężczyzną i młodszą kobietą, nie tak rzadko kawalerowie-nauczyciele 
znajdowali swoje żony wśród uczennic. I tu wyłania się cały zestaw problemów 
badawczych: techniki flirtu, uników, strategie rozbudzania pożądania, zwracania 
uwagi i… bycia dostrzeżoną/-ym tylko przez wybranka/-ę, aby nie stać się obiek-
tem zainteresowania całej szkoły. W badaniach nad seksualnością oraz jej prze-
jawami bardzo pomocna jest lektura miejscowej i stołecznej prasy. Dziennikarze 
miejscowi nierzadko bowiem rejestrowali różnego rodzaju przykłady, mogące po-
móc w badaniach nad ciałem, seksualnością, relacjami wewnątrz- i międzypłcio-
wymi, tym samych szerzej ukazując normatywną działalność szkół jako miejsc 
realizacji konkretnej polityki państwa10.

Problemów i pytań badawczych związanych z wykorzystywaniem prasy 
w badaniach nad oświatą jest o wiele więcej, bynajmniej nie tylko z perspektywy 
szkolnictwa galicyjskiego. Przełom XIX i XX w. cechuje ogromny rozwój czaso-
piśmiennictwa, które swoim zasięgiem dociera do masowego odbiorcy – po raz 
pierwszy w dziejach na taką skalę. Co więcej, nawet małe miejscowości mają 
ambicję, by posiadać własne tygodniki i tym samym dołączyć do świata postę-
pu. Taka różnorodność i wielość źródeł, szeroko traktujących o sprawach oświa-
towych, stawia przed badaczami wciąż nowe możliwości poznawcze. Poprzez 
rozszerzenie perspektywy i bazy źródłowej świat szeroko pojętej szkoły jawi się 
z zupełnie innej strony, bowiem czy w mikrospołecznościach nie są ważniejsze 
stosunki międzyludzkie, systemy zachowań, oddziaływań, atmosfera, a więc zin-
dywidualizowane podejście zamiast odtwarzania struktur i form, w ramach których 
poruszano się? Inna rzecz, że bez struktur i form zjawiska mikrospołeczne nie 
mogłyby zaistnieć. Dlatego uważam, że wykorzystując dorobek i doświadczenie 
dotychczasowej historiografii warto – choćby przez dogłębniejszą lekturę prasy 
prowincjonalnej i liczne korespondencje z prowincji w dziennikach stołecznych – 
poszerzyć spojrzenie na codzienność szkolną, a tym samym z alternatywy histo-
rycznej uczynić rzeczywistość i oczywistość.

10 Zob. m.in. G. M a u t n e r, Analiza gazet, czasopism i innych mediów drukowanych, [w:] Jako-
ściowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011. 
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Problemy oświaty i edukacji w 1882 r. w kontekście 
tarnowskiego pisma ekonomiczno-społecznego „Orzeł”

Dwutygodnik „Orzeł” ukazywał się w Tarnowie w latach 1882–18831, jego 
wydawcą i założycielem był Jan Karol Włodarski. Czasopismo wydawano w dru-
karniach Anastazego Rusinowskiego, Józefa Styrny, Fischera i Dutschera w Kra-
kowie2, a nakład liczył 500 egzemplarzy3. Publikowane przez J. K. Włodarskiego 
jednodniówki „Puchacz” (15 sierpnia 1884 r.4) i „Sokół Tarnowski” (10 stycznia 
1885 r.5) stanowiły próby wznowienia pisma.

„Orzeł” miał charakter ekonomiczno-społeczny, ukazywał się 1. i 15. dnia 
każdego miesiąca. Istniały w nim stałe rubryki, takie jak m.in. „Sprawy gminne 
i powiatowe”, „Kronika miejscowa i zamiejscowa”, „Stowarzyszenia”, „To i owo”, 
„Nadesłane”, „Spóźnione”, „Zapiski bibliograficzne”, „Pytania i odpowiedzi”, „No-
wości”, „Rozmaitości”, „Korespondencje”, zamieszczano także powieść w odcin-
kach, poezje, humoreski.

Wydawcy nie zakładali realizowania celów edukacyjnych, a jednak dokładnie 
opisywano problemy szkolnictwa i edukacji6. Czyniono to w sposób zrozumiały 
dla szerokiego grona odbiorców. W zależności od przedstawianych zagadnień 
zamieszczano w periodyku różnorodne teksty prasowe ‒ niekiedy były to tylko 
wzmianki, a w innych przypadkach dłuższe artykuły. Omawiano zagadnienia 

* Dr, Zakład Administracji Publicznej, Instytut Administracyjno-Ekonomiczny, Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów.

1 S. P o t ę p a, Życie kulturalne w okresie autonomii galicyjskiej, [w:] Tarnów. Dzieje miasta 
i regionu, t. 2: Czasy rozbiorów i drugiej Rzeczypospolitej, red. F. Kiryk, Z. Ruta, Tarnów 1983, 
s. 377–380; E. J a s i e w i c z - K a r g ó l, „Orzeł”, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadła, 
Tarnów 2010, s. 290–291.

2 E. J a s i e w i c z - K a r g ó l, „Orzeł”, s. 290.
3 S. P o t ę p a, Życie kulturalne, s. 377–380; E. J a s i e w i c z - K a r g ó l, „Orzeł”, s. 290.
4 E. J a s i e w i c z - K a r g ó l, „Orzeł”, s. 291.
5 Tamże.
6 Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Akta szkolne, Sprawozdanie c. k. Rady Szkolnej o sta-

nie wychowania publicznego w roku szkolnym 1881/1882 i 1882/18883. Szkoły ludowe i Semina-
ria nauczycielskie, Lwów 1884.
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związane z edukacją i szkolnictwem różnych szczebli w mieście, regionie czy 
nawet w świecie, publikowano również komentarze i pytania otwarte. 

Moje rozważania obejmują analizę tekstów prasowych zamieszczonych 
w „Orle” w 1882 r., czyli w okresie bardzo istotnym dla tarnowskiej oświaty, kiedy 
to w mieście powołano m.in. Towarzystwo Oświaty Ludowej (TOL)7. Wydarze-
nia z kręgu edukacji i szkolnictwa, ważne przede wszystkim dla miasta i regionu, 
które ujęto i komentowano w piśmie „Orzeł” na przestrzeni 1882 r. okazały się 
niezwykle ciekawe i różnorodne. Zgodnie z przyjętą w piśmie zasadą, najpierw 
dane wydarzenie zapowiadano, najczęściej w formie wzmianki w numerze wcze-
śniejszym, a w następnym – opisywano nieco szerzej i komentowano. Należy jed-
nak zaznaczyć, że na łamach tarnowskiego „Orła” omawiano przede wszystkim 
zagadnienia ekonomiczno-społeczne, co było zgodne z profilem pisma. 

Analizę publikacji zamieszczonych w „Orle” w 1882 r. należy rozpocząć od 
tekstów poświęconych powołaniu tarnowskiego TOL. Artykuł informujący o jego 
powstaniu ukazał się w czerwcu 1882 r. na łamach „Pogoni”8. Ze względu na fakt, 
że w opublikowanym tekście „wiele rzeczy przekręcono”9, do redakcji „Orła” nad-
syłano liczne sprostowania i dlatego w piśmie zamieszczono obszerne i szczegó-
łowe sprawozdanie autorstwa Franciszka Stołobota i Franciszka Winkowskiego 
z przebiegu spotkania, w trakcie którego powołano Towarzystwo. Autorzy publi-
kacji dokładnie opisywali przebieg wydarzeń, zwracając uwagę, że dopiero w nie-
dzielę 7 maja 1882 r. w godzinach porannych na ulicach miasta rozlepiono afisze 
informujące, iż tego samego dnia po południu, o godzinie 15.00, odbędzie się 
pod przewodnictwem dyrekcji „Gwiazdy Tarnowskiej”10 spotkanie, podczas któ-
rego powstanie TOL11. Społeczność lokalną dziwił fakt, że o tak ważnym fakcie 
informowano zbyt późno, w pośpiechu, uniemożliwiając osobom spoza Tarnowa 
wzięcie udziału w tym posiedzeniu. Przebieg zebrania rozczarował uczestników, 
„nie chodziło o założenie towarzystwa oświaty takiego, jakie powstało w rozlicz-

7 B. J a ś k i e w i c z, Działalność towarzystw oświatowych w Tarnowie w latach autonomii 
galicyjskiej, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1974, t. XVII, s. 116–117.

8 To najpierw dwutygodnik (1881–1887), a potem tygodnik (1888–1914) polityczno-spo-
łeczny, wydawany przez Józefa Pisza w Tarnowie. 

9 „Orzeł” [Tarnów], 1 VI 1882, nr 1, s. 7.
10 Stowarzyszenie Rękodzielników Chrześcijańskich „Gwiazda Tarnowska” zostało utwo-

rzone w 1881 r. (po przekształceniu Stowarzyszenia Rękodzielników „Gwiazda Tarnowska” po-
wstałego w 1869 r.). Głównym zadaniem organizacji kierowanej przez ks. Adama Kopycińskiego 
było m.in. szerzenie oświaty wśród rzemieślników, popieranie i obrona ich interesów, pomoc ma-
terialna potrzebującym członkom. S. P i e ch, Stowarzyszenie Rękodzielników Chrześcijańskich 
„Gwiazda Tarnowska”, [w:] Encyklopedia Tarnowa, s. 410; Trzydziestolecie „Gwiazdy Tarnow-
skiej”, od 6 listopada 1881 do 6 listopada 1911, Tarnów 1912, passim; B. J a ś k i e w i c z, Rze-
mieślnicze stowarzyszenia społeczno-kulturalne w Tarnowie (1860–1918), „Studia Historyczne” 
1975, z. 3, s. 323–337.

11 W ramach TOL w Tarnowie (od 1899 r. współpracowało z krakowskim oddziałem) utwo-
rzono bibliotekę, organizowano także różnorodne odczyty poświęcone zagadnieniom historycz-
nym, literackim, społecznym, ekonomicznym, politycznym, religijnym. Od 1907 r. w Tarnowie 
funkcjonowało 11 czytelni TOL. Oddział tarnowski obejmował swoim zasięgiem mniejsze miej-
scowości w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, pilzneńskim, brzeskim. Koło tarnowskie połą-
czyło się z kołem krakowskim w 1910 r.
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nych innych miastach Galicji, lecz o zawiązanie ciasnego kółka wzajemnego 
pouczania się”12. „Gwiazda”, chcąc przysłużyć się sprawie publicznej, pozwalała 
nowemu Towarzystwu korzystać ze swojej sali oraz z księgozbioru, w pozostałych 
sprawach pozostawiała mu swobodę działania „w urządzeniu i rozwijaniu się, nie 
żądając w zamian niczego więcej prócz tego chyba, aby jej członkowie mogli 
mieć bezpłatny udział w towarzystwie oświaty”13. Członkowie „Gwiazdy” przybyli 
na zebranie z gotowym projektem statutu, a na zgłaszane propozycje zebranych 
nie reagowali. Podczas czytania tekstu, kiedy sugerowano pewne zmiany, nie-
chętnie brano je pod uwagę. Głos w tej sprawie zabrał Mikołaj Jamrowicz: „Eh, 
co tam będziemy słuchać, jakeśmy […] w stowarzyszeniu uchwalili, to tak głosuj-
my”14. Z kolei prezes „Gwiazdy”, ks. dr Adam Kopyciński, odniósł się do przyczyn, 
jakie skłoniły Towarzystwo Rękodzielników do utworzenia Towarzystwa Oświaty, 
wskazując nie tylko na tzw. „wspólność celu”15, konieczność szerzenia oświaty 
wśród zrzeszonych w Towarzystwie, lecz także na obowiązek upowszechniania 
jej przez inteligencję wśród przedstawicieli wszystkich stanów. W odpowiedzi na 
to przemówienie zaczęto zadawać liczne pytania dotyczące postawy inteligencji 
oraz formułować zarzuty, że nie troszczy się ona o oświatę, ponieważ nawet na to 
spotkanie przyszli tylko nieliczni jej reprezentanci. W obronie inteligencji wystąpił 
wówczas prof. Roman Wimpeller, twierdząc, że nie mogła ona przybyć, ponieważ 
dopiero poprzedniego dnia późnym wieczorem dowiedziała się o spotkaniu.

Następnie odczytano poszczególne punkty statutu. Już w tytule, na wniosek 
Franciszka Winkowskiego16, wprowadzono dwie poprawki: w miejsce przedłożo-
nego przez „Dyrekcję Gwiazdy a brzmiącego: Towarzystwo Oświaty dla miasta 
Tarnowa – uchwalono nowy: Towarzystwo Oświaty Ludowej dla miasta Tarnowa 
i okolicy”17. Statut określał różne formy działania, niewymagające większych środ-
ków finansowych, a mające służyć szerzeniu oświaty, takie jak czytanie gazet 
i książek, organizowanie odczytów. W tej sprawie głos zabrał F. Winkowski suge-
rując, aby paragraf ten zmienić według statutu lwowskiego stowarzyszenia, które 
zastrzegło sobie większe środki. „Wniosek ten upadł wskutek przekonywującej 
przemowy p. Jamrowicza koncentrującej się w tych słowach: «Co nam do lwow-
skiego towarzystwa, ono inne, nasze inne, my tu mamy swoje, więc głosujmy, 
jakeśmy w ‘Gwiaździe’ uchwalili»”18. 

Gwałtowną dyskusję wywołał kolejny punkt statutu zawierający stwierdzenie, 
że członkiem TOL może być tylko osoba wyznania katolickiego. Pierwszy sprze-
ciwił się temu R. Wimpeller, „wyrażając uzasadnione zadziwienie, dlaczego żyd 

12 „Orzeł” [Tarnów], 1 VI 1882, nr 1, s. 7.
13 Tamże.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Franciszek Winkowski (1858–1903), nauczyciel gimnazjalny; po ukończeniu studiów na 

Wydziale Prawa UJ prowadził kancelarię adwokacką w Tarnowie; w latach 1897–1900 poseł 
z okręgu tarnowskiego do austriackiej Rady Państwa. Słownik biograficzny działaczy ruchu ludo-
wego, Warszawa 1989, s. 428.

17 „Orzeł” [Tarnów], 1 VI 1882, nr 1, s. 7.
18 Tamże.
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czy protestant nie może popierać oświaty lub z oświaty korzystać”19. Tego same-
go zdania był F. Winkowski, który wykazywał, że „przez usunięcie tego ustępu 
uniknie się niepotrzebnych rozdrażnień i nie narazi się towarzystwa na żadne 
złe następstwa”20. Inne stanowisko wyrażał np. dr Aleksander Pechnik twierdząc, 
że „żydzi po to tylko przystąpią do stowarzyszenia, aby wyśmiewać naszą wiarę 
i wprowadzać demoralizację”21. Ostatecznie jednak postanowiono „wszystkich in-
nowierców od towarzystwa wyłączyć, co wielu obecnych rozsądnych ludzi zraziło 
zupełnie i uczyniło obojętnymi. […] Sprawa oświaty nie jest sprawą wyznania, 
lecz sprawą narodu, naród zaś pragnie, by wszyscy jego obywatele bez różnicy 
stali się oświeconymi, by przez naukę stali się uczciwymi ludźmi i dzielnymi sy-
nami kraju”22.

Kolejne punkty statutu wywoływały jeszcze większe emocje, a zwłaszcza ten 
dotyczący wyboru władz. Postanowiono, że TOL nie będzie wybierać swego Wy-
działu, a pozostanie pod zarządem Dyrekcji „Gwiazdy”. Przeciwko temu wystąpił 
F. Winkowski, który żądał osobno wybieranego Wydziału i podkreślał, że prawo 
wyboru było „najdroższym przywilejem członków każdego dobrowolnego stowa-
rzyszenia i nikt nie zechce należeć do towarzystwa, w którym rządzi ktoś na-
rzucony z góry na kierownika, a nie wybrany przez członków”23. Zwracał uwagę, 
że w każdym towarzystwie decydują o tym jego członkowie. Stwierdził, że do TOL 
mogą należeć nie tylko rzemieślnicy i pytał, dlaczego więc oni mają głos decy-
dujący. Dyrekcja „Gwiazdy” obejmowała Kuratorię (w niej zasiadali gruntownie 
wykształceni obywatele) i Wydział (ten gromadził osoby wybrane ze względu na 
swą fachową wiedzę, nie mogące mieć pretensji do kierowania oświatą w mie-
ście i okolicy). R. Wimpeller zgłosił pośredni wniosek, aby Wydział był wybieralny, 
a Dyrekcja „Gwiazdy” należała do niego z obowiązku. Wniosek ten po rozważeniu 
przyjęto i zakończono dalsze czytanie statutu. Prace nad nim powierzono specjal-
nej Komisji w składzie: A. Pechnik, Z. Morawski, S. Matwij, F. Winkowski24, która 
miała się zająć stylistycznym opracowaniem tekstu25. Do tego zagadnienia po-
wracano w 2. numerze „Orła” wyjaśniając, że temat ten podjęto z chęci „bronienia 
oświaty przed niepożądanymi zapędami Dyrekcji «Gwiazdy»”26.

Kolejne informacje dotyczące TOL pojawiły się w „Orle” w związku ze zwo-
łaniem w niedzielę 22 października 1882 r. pierwszego walnego zgromadzenia 
Towarzystwa. Wzięło w nim udział około 130 osób, przede wszystkim nauczy-
cieli i rzemieślników, z których 85 posiadało prawo głosu. Posiedzenie rozpoczęła 
przemowa ks. dr. A. Kopycińskiego27, w której stwierdził, że „rząd nie spoczywa 

19 Tamże.
20 Tamże.
21 Tamże.
22 Tamże, s. 7–8.
23 Tamże, s. 8.
24 F. Winkowski zgłaszał, że nie zgadza się ze statutem.
25 Tamże.
26 „Orzeł” [Tarnów], 15 VI 1882, nr 2, s. 1–2. 
27 Publikowaną przez „Orła” wraz z komentarzem redakcyjnym. „Orzeł” [Tarnów], 1 XI 1882, 

nr 11, s. 5.
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w ręku jednego człowieka lub kilku magnatów, lecz w ręku ogółu”28 i wyróżniał 
różne gatunki oświaty. Według redaktorów „Orła”, „oświata jest tylko jedna, a zaś 
uczucia mogą być rozmaite, oświata nie jest uczuciem, a więc nie można wy-
różniać kilka rodzajów oświaty mianowicie: katolicką, akatolicką, kosmopolitycz-
ną, narodową itp.”29. W trakcie tego posiedzenia przystąpiono do głosowania nad 
składem Wydziału i wybrano następujące osoby: Romana Wimpellera, Spirydiona 
Makarewicza, dr Aleksandra Pechnika, Franciszka Haburę i ks. Franciszka Krystę.

Na początku lipca 1882 r. „Orzeł” przekazał wiadomość, że również w Krako-
wie powołano Towarzystwo Oświaty Ludowej. Jego władze stanowili: jako prze-
wodniczący dr F. Weigel, sekretarz dr W. Dadlec, natomiast członkami zostali: 
W. Anczyc, dr A. Asnyk, K. Bartoszewicz, dr F. Czesnak, A. Getlich, W. Jabłoński, 
J. Maciałowski, T. Romanowicz, E. Schwarz, S. Zarański, I. Żółtowski. Do obywateli 
skierowano odezwę, w której przekazano, że członkami TOL mogą zostać wszy-
scy chętni, bez różnicy wieku, płci, wyznania, zatrudnienia, pozycji majątkowej30. 

Na łamach „Orła” informowano o zbliżającym się walnym zgromadzeniu tar-
nowskiego Oddziału Towarzystwa Pedagogicznego. Zarząd Towarzystwa w taki 
sposób zapraszał swoich członków na spotkanie, które zapowiedziano na dzień 
11 czerwca 1882 r. o godzinie 15.00 w szkole w Tuchowie. W trakcie obrad 
przewidywano rozpatrzenie sześciu punktów: odczytanie protokołu z ostatniego 
posiedzenia; sprawozdanie z czynności wydziału; odczyt p. prof. Zygmunta Mo-
rawskiego O pierwszych ustrojach ziemi; wybór delegata na walny zjazd do Ko-
łomyi; odczyt prof. Ignacego Przybyłkiewicza Komety, straszne ich skutki w razie 
zetknięcia się ze ziemią i obalenie przesądów i zabobonów ludowych, odnoszą-
cych się do komet; wnioski członków31. Okazało się jednak, że w zwołanym wal-
nym zgromadzeniu wzięła udział niewielka liczba członków, niektóre tarnowskie 
szkoły nie były reprezentowane, ponieważ nauczyciele nie przybyli do Tuchowa. 
„Orzeł” przypominał więc, że wpisując się do Towarzystwa Pedagogicznego bie-
rze się na siebie pewne obowiązki obywatelskie.

Na łamach pisma przedstawiono szczegółową relację z tego wydarzenia. 
W sali ratusza członków Towarzystwa w imieniu miejscowej rady szkolnej i du-
chowieństwa powitał ks. kanonik Jan Rybarski, następnie przewodniczący prof. 
R. Wimpeller scharakteryzował dotychczasową działalność Towarzystwa Peda-
gogicznego, wyliczając jego zasługi. Po odczytaniu protokołu i odezw central-
nego zarządu, referat wygłosił Zygmunt Morawski32. Potem dokonano wyboru 
delegata na zgromadzenie mające się odbyć w Kołomyi (został nim prof. Alek-
sander Pechnik). Z kolei nauczyciela Józefa Bereczkowskiego wybrano na 
tymczasowego sekretarza tarnowskiego kółka pedagogicznego, ponieważ do-
tychczasowy sekretarz Jan Ciejka ustąpił z powodu przeniesienia do Wiśnicza. 

28 Tamże.
29 Tamże.
30 „Orzeł” [Tarnów], 1 VII 1882, nr 3, s. 3.
31 Przekazano również szczegółowe informacje odnośnie do godzin wyjazdu i przyjazdu pocią-

gu do Tuchowa. Pociąg odjeżdżał z Tarnowa po południu, o godz. 13.40, wracał – dokładnie o 23.00.
32 Tamże, s. 9.
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Jednak, według najnowszych informacji, zmienił zdanie i pozostał w Tarnowie, tym 
samym nadal mógł pracować dla TP. W dalszej części spotkania prof. A. Pech-
nik odczytał przygotowany projekt memoriału w sprawie reformy szkół średnich, 
przedłożony walnemu zgromadzeniu, a następnie po opracowaniu wniesiony do 
Rady Szkolnej Krajowej Sejmu i Koła Polskiego w Wiedniu. „Orzeł” opisywał także 
życzliwe przyjęcie gości przez władze miasta Tuchowa i grono nauczycielskie33.

W tarnowskim „Orle” znalazła się informacja przekazana przez Zarząd Od-
działowy TP, który zawiadamiał członków o XVI walnym zgromadzeniu34, pla-
nowanym na 17‒19 lipca w Kołomyi. Zgodnie z programem, jaki zamieszczono 
w 18. numerze „Szkoły” z 1882 r., członkowie Towarzystwa, chcący wziąć w nim 
udział, powinni zgłosić się po kartę uczestnictwa do zarządu oddziałowego i wpła-
cić 1,50 zł (kartę należało przesłać na ręce sekretarza najpóźniej do 25 czerwca 
1882 r.35). W piśmie drukowano też teksty prasowe odnoszące się do różnych 
wydarzeń, mających miejsce w tarnowskich szkołach. 

Na początku czerwca 1882 r. młodzież tarnowskich szkół handlowych36, wraz 
ze swymi opiekunami, przygotowywała się do zorganizowania 11 dnia tego mie-
siąca majówki na górze św. Marcina. Planowano zaprosić na nią ponad 500 osób, 
ponieważ miała przewyższać świetnością wszystkie organizowane dotychczas, 
w programie znalazły się tańce, zabawy, gry towarzyskie. W komitecie organiza-
cyjnym pracowali Kamil Baum37, Jan Kadernożka i Jan Krempo38. W szczegółowej 
relacji z tego wydarzenia39 podkreślano, że majówka należała do udanych nie 
tylko z powodu dobrej pogody, lecz przede wszystkim ze względu na dobrą orga-
nizację („porządek wzorowy, a bufet dobrze zaopatrzony”40), właściwy wybór miej-
sca – kotliny u podnóża góry św. Marcina. Rozpoczynała się ok. godziny 15.00, 
uczestniczyło w niej ponad tysiąc osób, m.in. książę Sanguszko, burmistrz mia-
sta, wiele wybitnych osobistości cywilnych i wojskowych41. Zorganizowano loterię 
fantową, z której dochód przeznaczono na cele, których jeszcze nie określono42. 

W „Orle” informowano również o egzaminach i popisach w tarnowskich szko-
łach: w szkole przemysłowo-handlowej 4 czerwca 1882 r. o godzinie 15.00 (pod 
przewodnictwem księcia starosty Ponińskiego, delegata Wydziału Krajowego Lu-
dwika Wierzbickiego, zastępcy dyrektora ruchu kolei czerniowieckiej dyrektora 
Bronisława Trzaskowskiego, dr Karola Kaczkowskiego, burmistrza Aleksandra 
Wisłockiego, dyrektora Jana Szubowicza oraz obywateli rzemieślników43) i w mę-
skiej szkole wydziałowej w dniach od 26 do 30 czerwca 1882 r. (pod przewodnic-

33 Tamże, s. 10.
34 W myśl okólnika Zarządu Głównego z dnia 7 maja 1882 r.
35 Tamże, s. 9.
36 „Orzeł” [Tarnów], 1 VI 1882, nr 1, s. 5.
37 Był kupcem i wydawcą widokówek Tarnowa.
38 Tamże.
39 „Orzeł” [Tarnów], 15 VI 1882, nr 2, s. 4.
40 Tamże.
41 Tamże.
42 „Orzeł” podawał do wiadomości, jeśli tylko były uchwalone.
43 Jak skomentowano w „Orle”, mimo zaproszenia skierowanego do rękodzielników, tylko 

niewielka ich grupa przybyła.
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twem inspektora Franciszka Habury44). Zamieszczano porządek zapowiadanych 
popisów, wymieniając kolejno szkoły biorące w nich udział, czyli szkołę etatową 
żeńską, szkołę etatową męską, szkołę wydziałową żeńską. 

Czytelnicy „Orła” mogli dowiedzieć się o przeprowadzanych egzaminach doj-
rzałości w tarnowskich szkołach, np. w gimnazjum odbywał się ustny egzamin 
dojrzałości pod przewodnictwem ks. Bazylego Ilnickiego, zastępcy inspektora 
krajowego, który cztery osoby zdały z wyróżnieniem45.

Redakcja zamieszczała artykuły o charakterze żartobliwym. Kiedy w „Unii”46 
(w dziale „Zapiski bibliograficzne”) opublikowano tekst informujący o tym, że „Fran-
ciszek Wężyk już przełożył na język polski Edypa króla Sofoklesa i Eneidę We-
rgilego, tudzież, że Paweł Popiel przełożył wierszem miarowym Iliadę Homera”47, 
w „Orle” pojawił się ironiczny komentarz: 

Czekamy, rychło ów sprawozdawca z ruchu literackiego doniesie, że Adam Mickiewicz już napi-
sał Pana Tadeusza i że Słowacki zabiera się do napisania np. Balladyny. […] Franciszek Wężyk umarł 
w 1862 r., więc już od dawna nic nie przekłada, tylko się jego przekłady drukuje, i że Iliada Pawła 
Popiela jeszcze przed 3ma laty wyszła z druku, a obecnie drugi nakład ukazał się w handlu48.

W „Orle” publikowano doniosłe wiadomości, odnoszące się do edukacji sze-
roko rozumianego regionu. W związku z największą od 200 lat liczbą studen-
tów zapisanych na Uniwersytet Wiedeński, zamieszczano dokładne statystyki, ilu 
chętnych i na jakich wydziałach rozpocznie studia w 516 roku istnienia tej uczelni. 
W roku akademickim 1881/1882 studia zaczynało 4823 słuchaczy49, najwięcej na 
wszystkich uniwersytetach Austrii i Niemiec. Zamieszczano dokładne dane licz-
bowe w odniesieniu do poszczególnych wydziałów. Studia na Wydziale Teologicz-
nym podjęło 226 słuchaczy, na prawniczym 2240, na medycznym 1412 (oraz 176 
farmaceutów), na filozoficznym 709. Najwięcej studentów wybrało Wydział Me-
dyczny, gdyż liczba ich od roku akademickiego 1877/1878 wzrosła z 712 do 1412, 
a więc prawie się podwoiła. Studenci pochodzili ze wszystkich krajów monarchii. 
Z Polski było ich 418, z Moraw – 507, z Czech – 503, a 988 z krajów zalitawskich, 
a ponadto 35 z Niemiec, 6 ze Szwajcarii, 4 z Francji, 1 z Belgii, 22 z Włoch, 1 ze 
Szwecji, 6 z Anglii, 35 z Rosji, 5 z Bułgarii, 11 z Turcji, 1 z Czarnogóry, 65 z Ru-
munii, 29 z Serbii, 3 z Grecji, 3 z Azji, 1 z Afryki i 13 z Ameryki50.

W „Orle” zamieszczano teksty, w których dokładnie opisywano postępy w na-
uce tarnowskiej młodzieży. Przedstawiciele redakcji pisma, przyglądając się m.in. 

44 Tamże, s. 3–4.
45 Tamże, s. 11.
46 Dwutygodnik wydawany w Tarnowie od 4 VI 1882 do 30 VI 1888 r., na przemian z dwuty-

godnikiem „Pogoń”. Wydawcą tych czasopism był Józef Pisz, a jego brat, księgarz Karol Pisz ‒ no-
minalnym redaktorem naczelnym. W rzeczywistości duży wpływ na charakter pism wywierali ks. dr 
Adam Kopyciński, dr Aleksander Pechnik i dr Karol Kaczkowski. W 1888 r. J. Pisz zaprzestał wy-
dawania „Unii”, przekształcając jednocześnie „Pogoń” w tygodnik; pismo ukazywało się do 1914 r. 

47 „Orzeł” [Tarnów], 15 VI 1882, nr 2, s. 11.
48 Tamże.
49 W semestrze zimowym roku 1880/1881 liczyła 4572 osób. Tamże, s. 7.
50 Tamże.
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przebiegowi51 odbywających się w dniach 26 i 27 czerwca 1882 r. egzaminów 
w czteroklasowej męskiej szkole, zwracali uwagę na dobre relacje panujące 
między uczniami a nauczycielami, ponadto na duże zaangażowanie w pracę na-
uczycieli52. W piśmie wydrukowano pełny tekst pożegnania, jakie wygłosiła Maria 
Warmska, uczennica VIII klasy53. 

W „Orle” znalazła się również relacja z popisu w szkole więziennej sądu ob-
wodowego, który odbył w niedzielę 9 lipca 1882 r. Do specjalnie przygotowanej 
sali, w której znajdowało się popiersie i obraz Cesarza, najpierw przybyli zapro-
szeni goście54, a potem różniący się wiekiem uczniowie w więziennych ubra-
niach55. Popisowi przewodniczył Franciszek Habura, inspektor okręgowy, a ze 
strony księdza biskupa delegat ks. Radwański. Szkoła podzielona była na dwa 
oddziały. Po zakończeniu popisu z przedmiotów: czytanie poglądowe, rachun-
ki, geografia, historia kraju rodzinnego miała miejsce klasyfikacja, kilku uczniów 
otrzymało nagrody ‒ książki do nabożeństwa. Następnie głos zabrał F. Habu-
ra, który przede wszystkim podziękował tym, którzy przyczynili się do szerzenia 
„oświaty pomiędzy ludzi upadłych”56, kierownikowi szkoły Edwardowi Gabryjel-
skiemu i trzem innym nauczycielom: Mazurkiewiczowi, Karasińskiemu i dyrek-
torowi Janowi Szubowiczowi. Na zakończenie zwrócił się również do uczniów, 
opisując „dobrodzieja i dobrodziejstwo szkoły”57. Jako ostatni głos zabrał prezy-
dent Zawadzki, który powiedział: „Zawsze twierdziłem i twierdzę, że człowiek nie 
rodzi się zbrodniarzem, że na ten upadek człowieka wpływają – otoczenie, brak 
oświaty i stosunki majątkowe”58. 

W związku z tym artykułem kierownik E. Gabryjelski przesłał do następnego 
numeru „Orła” krótkie pismo wyjaśniające, że w recenzji odnoszącej się do szkoły 
więźniów pominięto zasługi jednego z nauczycieli, Jana Styły. 

Nauczyciel ten udzielając początków czytania i pisania, spełnia najtrudniejsze właśnie zadanie 
szkoły, a zawiadując nadto biblioteką, dźwiga niemałe brzemię dobrowolnie na się przyjętych obo-
wiązków. Że zaś z zadania swego i obowiązków swych wywiązuje się równie gorliwie i sumiennie, jak 
wszyscy inni nauczyciele, dowodem na to słowa zapisane w księdze lustracyjnej przez c. k. Inspektora 
szkół, p. Fr. Haburę, które tutaj dosłownie przytaczam: „Szczęść Boże! Oby w tej książce zapisywano 
zawsze tylko takie uwagi, do jakich dał powód dnia dzisiejszego odbyty egzamin w szkole więźniów. 
Święciła tu cnota swe tryumfy. Miłość podawała rękę grzesznikowi, światło ciemnocie. Poświęcenie 
J. W. Pana Ryszarda Zawadzkiego, nie szczędzącego pracy i zabiegów, aby szkółce zabezpieczyć 
pomyślny rozwój; gorliwa i pełna poświęcenia praca nauczycieli: pp. Edwarda Gabryelskiego, kierow-
nika, Wul Tarsińskiego, Al. Mazurkiewicza i Jana Styły, a nadto ojcowska troskliwość Zarządcy wię-
zienia, Romana Pindelskiego, wydały świetne owoce: 53 uczniów pobierało naukę języka polskiego, 
pisania, rachunków, geografii z historią i stylistyki z zadziwiającym skutkiem”59. 

51 Tamże, s. 9.
52 Tamże, s. 9–10.
53 „Orzeł” [Tarnów], 15 VII 1882, nr 4, s. 6.
54 Tamże.
55 Tamże.
56 Tamże.
57 Tamże, s. 7.
58 Tamże.
59 Tamże, s. 8.
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Kolejny tekst autorstwa E. Gabryjelskiego, Przyczynek do historii szkół po 
c. k. domach karnych i więzieniach, znalazł się w 6. numerze „Orła”. Dotyczył tar-
nowskiej szkoły więźniów, która w każdym roku kształciła od 50 do 60 skazanych. 
W 1882 r. przeżywała poważne problemy, była bliska zamknięcia. Od założenia 
w 1869 do 1876 r. zawdzięczała swoje funkcjonowanie ofiarności kilku nauczy-
cieli, pracujących bezinteresownie. Dzięki staraniom prezydenta sądu Ryszarda 
Zawadzkiego Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczyło na utrzymanie czterech 
nauczycieli tego zakładu po 40 zł rocznie stałego wynagrodzenia. 

Gdy jednak ciężar tej pracy w więzieniu z jednej, a materialne położenie dotyczących nauczycieli 
z drugiej strony zmusiły ich do wyjawienia zamiaru zaniechania dalszych ofiar z sił i czasu swojego 
podniosło tęż płacę Wys. c. k. Minist. spraw. […] do podwójnej wysokości, przyznając nadto 25 zł 
rocznie za kierowanie Zakładem. Również podniosło […] niedostateczne pauszale na przybory na-
ukowe tej szkoły z 15 na 25 zł rocznie, czym jej byt ustaliło na zawsze. […] i na sprawienie sprzętów 
szkolnych nie szczędziło i nie szczędzi kosztów; […] instytucji tej w 2 tylko latach ostatnich 96 książek 
naukowych bezpłatnie przesłało […]60. 

Publicyści „Orła” informowali na bieżąco o decyzjach Rady Szkolnej Krajo-
wej, np. o mianowaniu rzeczywistego nauczyciela młodszego Henryka Mendo-
chy rzeczywistym nauczycielem starszym, a tymczasowego nauczyciela Jana 
Ciejki rzeczywistym nauczycielem młodszym w szkole wydziałowej męskiej61. Na 
łamach pisma publikowano także ogłoszenia dotyczące m.in. naboru do szkół. In-
formowano np. o tym, że od 1 września 1882 r. do szkoły sadowniczo-ogrodniczej 
w Tarnowie62 zostanie przyjętych dziesięciu uczniów, których utrzymanie (czyli 
koszty wyżywienia, mieszkania, zakupu mundurków świątecznych i codziennych) 
pokryje szkoła. Natomiast nowo przyjęci sami będą opłacać część kosztów utrzy-
mania od 5 do 10 zł miesięcznie, powinni mieć również własne ubranie do pracy 
oraz książki do nauki. Uczniów można zgłaszać ustnie, codziennie między 8.00 
a 10.00 rano oraz pisemnie pod adresem dyrekcji szkoły, dołączając do poda-
nia świadectwa: urodzenia, szkolne z ukończonej „szkoły pospolitej jakiejkolwiek 
kategorii”63 oraz „deklarację przez dwóch świadków podpisaną, że rodzice lub 
opiekunowie opłacać będą od ucznia przez 4 lata nauki po 5–10 zł miesięcznie 
ratami antycypacyjnemi”64. Nauka w szkole sadowniczo-ogrodniczej obejmowała 
dwa półrocza: zimowe (nauka przedmiotów z zakresu wyższych szkół ludowych) 
oraz letnie (zajęcia praktyczne). Ponadto w pierwszym roku nauki uczniowie mieli 
wykonywać najprostsze czynności z zakresu ogrodnictwa65. Po zakończeniu czte-
rech lat edukacji dodatkowo kierowani byli na dwa lata do pracy w większych 
ogrodach jako subiekci, aby zdobyć większe doświadczenie, następnie przystę-
powali do egzaminu kwalifikacyjnego, a dopiero potem starali się o pracę66. 

60 „Orzeł” [Tarnów], 15 VIII 1882, nr 6, s. 6.
61 Tamże, s. 5.
62 Tamże, s. 6.
63 Tamże.
64 Tamże.
65 Plewienie, gracowanie, zamiatanie deptaków w ogrodzie miejskim, wożenie taczkami, 

kopanie, grabienie.
66 Tamże.
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Informowano, że w niedzielę 29 października 1882 r.67 odbyło się spotkanie, 
podczas którego postanowiono utworzyć Stowarzyszenie Opieki dla Młodzieży 
Szkolnej, wspierające ubogą młodzież szkolną68. F. Habura, przewodniczący, 
rozpoczął posiedzenie, a następnie sekretarz E. Gabryjelski odczytał sprawoz-
danie z działalności komitetu opiekującego się ubogą młodzieżą tarnowskich 
szkół ludowych od 25 października 1879 do 29 października 1882 r. (od chwili 
powstania do rozwiązania i przekształcenia w Stowarzyszenie). „Orzeł” opubli-
kował również sprawozdanie z trzyletniej działalności, odczytane w trakcie Wal-
nego Zgromadzenia69.

Teksty prasowe, zamieszczone w tarnowskim czasopiśmie „Orzeł” z 1882 r. 
zwracają uwagę różnorodnością tematyki dotyczącej oświaty i szkolnictwa. Na 
łamach pisma informowano o wielu wydarzeniach z życia szkół i stowarzyszeń 
oświatowych, działających w Tarnowie, o inicjatywach obywateli mających pomóc 
szerzeniu oświaty oraz decyzjach władz szkolnych. Przekazywano również wia-
domości z kraju i ze świata, związane z edukacją (np. młodzież polska na za-
granicznych uniwersytetach, zjazdy towarzystw oświatowych poza Tarnowem). 
Mimo że pismo nie miało charakteru edukacyjnego (był to periodyk o charakterze 
społeczno-ekonomicznym), to jednak sprawom szkolnictwa i oświaty poświęcano 
na jego łamach wiele uwagi. Z tego względu tarnowskie czasopismo „Orzeł” nale-
ży uznać za niezwykle interesujące źródło w badaniach dziejów edukacji lokalnej 
i narodowej.

67 „Orzeł” [Tarnów], 1 XI 1882, nr 11, s. 4.
68 W tym samym czasie obradował Komitet Opieki nad Żebrakami, a to miało wpływ na 

mniejszą frekwencję. Tamże.
69 Tamże.



wacław szczEPaniK*

Problemy oświatowe w dziewiętnastowiecznych 
austriackich szematyzmach wojskowych

Wstęp

Zgodnie z krążącą przed I wojną światową (i nie tylko) anegdotą, o audiencję1 
do cesarza Franciszka Józefa I poprosił pewien starosta, którego syn, oficer ka-
walerii, przegrał w karty poważną sumę 30 tys. koron. Zaciągnął dług honorowy, 
którego niespłacenie w terminie skutkowałoby koniecznością samobójstwa. Zde-
sperowany ojciec przybył przed oblicze cesarza i przedstawił mu prośbę o pomoc. 
Monarcha wysłuchał jej i miał powiedzieć:

‒ A ja ojca pańskiego znałem; był także starostą, tylko w Grazu. Ależ panie, ja dziadka pańskiego 
znałem, był sekretarzem sądu najwyższego już wtedy, kiedy wstąpiłem na tron… Trzydzieści tysięcy 
koron. Jakaż to ogromna kwota… Ale to już czwarte pokolenie, które mnie służy. Zobaczę, co się da 
zrobić. 

Następnego dnia starosta otrzymał wiadomość od syna, że cesarz zapłacił dług z własnej 
szkatuły2. 

Skąd cesarz znał takie szczegóły? Czy miał tak dobrą pamięć? Owszem, to 
jedno. Z drugiej strony, ponoć jedyne książki, jakie czytał, to tzw. schematyzmy 
(szematyzmy3), czyli wychodzące rok po roku spisy wszystkich urzędników i woj-
skowych w państwie austriackim. Właśnie na analizie jednej serii tych wydawnictw 
– na tzw. szematyzmach wojskowych ‒ chciałbym oprzeć moje opracowanie.

* Mgr, doktorant, Zakład Historii Polski Nowoczesnej, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uni-
wersytet Jagielloński, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków.

1 Na których podczas swego panowania przyjął ponad 100 tys. swoich poddanych. Por. S. G r o -
d z i c k i, Franciszek Józef I, Wrocław 1983, s. 113.

2 Tamże, s. 152–153.
3 Forma „szematyzm” przyjęła się w środowisku galicyjskim i dlatego w treści niniejszego arty-

kułu sukcesywnie będę używał właśnie tej spolszczonej wersji.
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Wychodzące od 1790 r. Militär-Schematismus des österreiechischen Ka-
iserthumes liczyły od dwustu pięćdziesięciu do prawie dwóch tysięcy stron za-
pełnionych nazwiskami oraz przydziałami oficerów, kandydatów oficerskich oraz 
urzędników wojskowych. 

Wydaje się, że w tego typu źródłach nie można znaleźć informacji przydat-
nych w badaniach historii oświaty. Nic bardziej błędnego. Owszem, dane w nich 
zamieszczone są bardzo specyficzne, lecz mimo to przydatne przynajmniej dla 
badacza dwóch zagadnień. Po pierwsze, dzięki szematyzmom wojskowym moż-
na w dokładny sposób zająć się strukturą organizacyjną szkolnictwa wojskowego, 
funkcjonującego w monarchii austriackiej – zmianami tej organizacji oraz czę-
ściowo zmianami programów szkolnych tam obowiązującymi. Po drugie, dzięki 
analizie szematyzmów można znaleźć informacje na temat wspierania budowy 
systemu oświaty (zwłaszcza wojskowej) przez darczyńców państwowych i pry-
watnych poprzez tworzenie systemu fundacji oświatowych. 

W moim artykule przedstawię pokrótce zawartość „oświatową” poszczegól-
nych, wybranych roczników. 

Opis źródła

Szematyzmy wojskowe są przykładem periodyku sprawozdawczego, cha-
rakterystycznego dla monarchii austriackiej w XIX i na początku XX w. Katalogi 
austriackiej Biblioteki Narodowej (Österreichische Nationalbibliothek) wykazują 
ponad pół tysiąca rekordów spełniających zapytanie „Schematismus”, z czego 
zdecydowana większość dotyczy monarchii austriackiej.

Szematyzmy austriackie wiązały się z różnymi dziedzinami życia w monar-
chii, można je jednak podzielić na kilka grup. Przede wszystkim kryterium podziału 
może stanowić zasięg terytorialny wydawnictwa oraz jego „urzędowość” na po-
ziomie instytucji centralnych. Takie kryteria spełniały dwa wydawnictwa ‒ szema-
tyzm wojskowy (pod różnymi tytułami monarchii opisanymi poniżej) oraz Hof-und 
Staats-Schematismus des oesterreichischen Kaiserthumes, będący cywilnym 
odpowiednikiem rocznika wojskowego. Druga grupa wydawnictw tego typu to 
periodyki dotyczące poszczególnych krajów koronnych, czyli de facto skrócone 
wersje wydawnictw wymienionych w poprzednim punkcie4. Kolejny typ roczników 
personalnych to wydawnictwa poświęcone poszczególnym instytucjom, urzę-

4 Szematyzmy krajowe to np.: Schematismus des Erzherzogthums Oesterreich ob der Enns 
Oberösterreich, Salzburg-Linz 1788–1843; Schematismus von Tirol und Vorarlberg, Innsbruck 1836–; 
Titularkalender (Titularcalender) oder Schematismus für Mähren und Schlesien, Brünn 1799–1807; 
Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok…, Lwów; 
Handbuch der Behörden in Tirol und Vorarlberg, Innsbruck 1858–; Schematismus für das Kronland 
Mähren, Brünn 1855; Schematismus der autonomen Landes-, Bezirks- und Gemeinde-Organe im 
Kronlande Steiermark, Graz 1869. 



77Problemy oświatowe w dziewiętnastowiecznych austriackich szematyzmach wojskowych

dom oraz grupom zawodowym, np. urzędnikom skarbowym5, pracownikom kolei 
żelaznych6, nauczycielom7, służbie zdrowia8, a także niektórym towarzystwom 
zawodowym9. Dodatkowo istniały szematyzmy duchowieństwa poszczególnych 
diecezji10, zgromadzeń zakonnych11 lub wyznań zreformowanych12. Pojawiały się 

5 Na przykład Szematyzm galicyjskich władz, nadzorów, oddziałów i członków c.k. Straży Skar-
bu ułożył i wydał Alojzy Bizub, Lwów 1880; Shematismus der mährischen Finanz-Verwaltung, Brünn 
1909–; Schematismus der k.k. Finanzbeamten des österr. Kaiserstaates. Manual nomenclativo degli 
impiegati di finanza della monarchia austriaca, Graz 1858.

6 Szematyzm c.k. uprzywilejowanej kolei galicyjskiej Karola Ludwika zestawił i wydał w miesiącu 
lutym 1890 Feliks Robert Hahn sekretarz Dyrekcjyi ruchu c.k. uprzyj. kolei galicyjsk. Karola Ludwika, 
Lwów 1890; Eisenbahn- Schematismus für Oesterreich-Ungarn, Wien 1888–; Schematismus der k.k. 
a. p. Kaiser Ferdinands-Nordbahn, Wien 1860.

7 Szematyzm obejmujący wszystkich nauczycieli przy szkołach narodowych w Tarnowskiej dy-
ecezyi biskupiej obrządku łacińskiego znajdujących się na rok 1854, Tarnów 1854; Schematismus 
sämmtlicher Volks-Schulen und Volksschul-Lehrer in der Markgrafschaft Mähren, Olmütz (Ołomuniec) 
1862; Schematismus der Bukowiner Volksschulen und Lehrer. (Zsgst. auf Grundlage amtlicher Da-
ten.), Czernowitz (Czerniowce) 1894; Sematizm narodnych skol i ucitelej v archieparchii L’Vovskoj 
gr.-katol. mitropolital’noj konsistorii. (Schematismus der Volksschulen und Lehrer der Lemberger Me-
tropolie des griechischen Ritus), Lwów 1866–; Szematyzm nauczycieli i nauczycielek szkół wydzia-
łowych i pospolitych miejskich w Krakowie w roku 1903, Kraków 1903; Szematyzm szkół ludowych, 
zostających pod nadzorem lwowskiego Konsystorza metropolitalnego obrządku łacińskiego, Lwów 
1865–; Szematyzm szkół ludowych i nauczycieli w obrębie krakowskiego Okręgu szkolnego zamiej-
skiego i miejskiego, tudzież Seminaryów nauczycielskich w Krakowie, Kraków 1872–.

8 Medicinal- Schematismus der graduirten und diplomirten Aerztej Thierärzte, Apotheker (etc.) 
Oesterreich-Ungarns, Wien 1893–. 

9 Chemiker-Schematismus. Hrsg. vom Verein oesterreichischer Chemiker, Wien 1911–; 
Schematismus des Vereins zur Beförderung und Unterstützung der Industrie und der Gewerbe in 
Innerösterreich, Grätz 1839; Az erdelyi gardasagi egylet Nevkönyve. (Schematismus des siebenbür-
glschen landwirthschaftlichen Verein), Kolozsvar 1860–; Szent-Istvan tarsulat Nevkönyve. (Schemati-
smus des St. Stephans- Vereins), Pest 1858–; 

10 Zarówno dla kleru greko- jak i rzymskokatolickiego np. Universalis schematismus ecclesia-
sticus venerabilis cleri romano-et graeco-catholici saecularis et regularis regni Hungariae partiumque 
eidem adnexarum, necnon magni principatus Transilvaniae … pro anno 1842/3 Reesch de Lewald, 
Aloysius, Budae 1842; Schematismus venerabilis cleri archidioecesis Strigoniensis, Tyrnaviae (Tyr-
nawa) 1821–1940; Sematizm vsego klira greko-katoliceskogo Eparchii sojedinenych Peremyskom, 
Samborskom i Sjanockom, Przemyśl 1868; Schematismus der Geistlichkeit der Diözese Linz in 
Oberösterreich, Linz 1866–. 

11 Schematismus patrum, fratrum et monialium ordinis Eremitarum S.P Augustini in magno 
ducatu Cracoviensi, Cracoviae 1889– ; Schematismus Ordinis Minorum S.P. Francisci Conventual-
ium almae provinciae Austriaco-Styriacae provinciae Austriaco-Styriacae, Viennae (Wiedeń) 1905–; 
Schematismus ordinis servorum B.M.V. almae provinciae Austriac- Hungaricae, Vindobonae (Wiedeń) 
1894–; Schematismus patrum ac fratrum ordinis Minorum S. Francisci regularis observantiae vulgo 
Bernardinorum provinciae Galicianae, Leopoli (Lwów) 1839–; Schematismus provinciae S. Hyacinth 
ordinis Praedicatorum in regnis Galiciae et Lodomeriae existentium, Leopoli (Lwów) 1840–; Sche-
matismus patrum ac fratrum recollectorum provinciae b. virg. Mari dolorosae per Galiciam, Ressovia 
(Rzeszów) 1847.

12 A dunamelleki helvet hitvallasu egyhazkerület Nevtara. (Schematismus des Donau-Kirch-
endistricts helvet. Confession.), Pest 1866; Kurzgefasster Schematismus der evangelischen Kirche 
augsburgischen und helvetischen Bekenntnisses in Böhmen u. Mähren, Ober-Kraupen 1877; Az 
erdelyi reformata anyaszentegyhaz Nevkönyve. (Schematismus der reformirten-Kirche von Sieben-
bürgen), Klausenburg 1859–; Schematismus der Evangelischen Kirche Augsburgischen und Hel-
vetischen Bekenntnisses in Österreich 1913, Wien 1913.
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także roczniki personalne dla niektórych miast monarchii13. W końcu wymienić 
należy szematyzmy „prywatne”, obejmujące np. spisy osób zatrudnionych w do-
brach poszczególnych rodzin arystokratycznych14.

Częściowo manierę urzędowego publikowania spisów osób pełniących funk-
cje administracyjne czy wojskowe przejęła II Rzeczypospolita15. Po 1945 r. zanie-
chano w Polsce wydawania roczników sprawozdawczych urzędników.

W literaturze polskiej szematyzmy z czasów austriackich funkcjonują jedynie 
na przykładzie periodyków poświęconych Galicji. Wymienić tutaj należy artyku-
ły Henryki Kramarz wraz z przyczynkami polemicznymi Mariana Tyrowicza, za-
mieszczone w krakowskich „Studiach Historycznych”16. Ponadto pamiętać należy 
o artykule Ewy Szczygieł, zamieszczonym we wspomnianych „Studiach”, w któ-
rym autorka wykorzystuje szematyzmy galicyjskie do stworzenia przekroju na-
rodowościowego starostów terenów zachodniej części Galicji (Bochnia, Tarnów, 
Rzeszów, Jasło, Nowy Sącz, Wadowice) w pierwszej połowie XIX w. (lata 1799–
1854)17. Szematyzmami wojskowymi, na przykładzie wydania z 1918 r., zajął się 
Stefan Jellenta. Jego artykuł to próba wychwycenia oficerów-Polaków służących 
w c.k. armii podczas I wojny światowej i przedstawienie ich dalszych losów18. Wy-
mienione artykuły nie wyczerpują jednak tematu szematyzmów austriackich jako 
źródeł do historii ziem polskich. Niniejszy tekst również nie pretenduje do bycia 
pełną wykładnią tematu. Może stanowić jedynie kolejny przyczynek, pokazujący 
temat z odmiennej perspektywy i w innym zasobie.

Szematyzmy wojskowe w monarchii austriackiej (austro-węgierskiej) ukazy-
wały się pod różnymi tytułami. Początkowo, od 1790 r., był to Oesterreichischer 
Militär-Almanach für das Jahr…, numerowany również jako Militär-Almanach 

13 Schematismus der Stadt Innsbruck für das Jahr 1837, Innsbruck 1837; Orientirungs-Schemati-
smus der königlichen Kreisstadt Pilsen, Pilsen 1879; Schematism mesta Zizkova, Prag 1886; Schema-
tismus für die königl. Hauptstadt Brünn sammt allen Vorstädten, Brünn 1853–; Hof- und Staats-Sche-
matismus der röm. kais. auch kais. königlich- und erzherzoglichen Haupt- und Residenzstadt Wien, 
Wien 1776–1804; Maly schematismus, cili seznam ulic a namesti kral. hlavniho mesta Prahy.(Kleines 
Häuserschema oder Gassen- und Plätze-Verzeichniss der kgl. Hauptstadt Prag), Prag 1870; Szema-
tyzm członków gminy miasta Tarnowa poświęca Jan Krzywonos woźny magistratu na Nowy Rok 1861 
(rok pierwszy wydania), Tarnów 1860; Schematismus von Olmütz, Olmütz (Ołomuniec) 1872.

14 Schematismus des gesammten hochfürstlich Johann Liechtensteinschen Forstbesitzes, 
Olmütz (Ołomuniec) 1873–; Knizeci Schwarzenbergsky Sematismus. (Fürstlich Schwarzenbergischer 
Schematismus des ersten und zweiten Majorates. Redigirt von M. Bloch.), Budweis 1893–.

15 W dwudziestoleciu międzywojennym ukazywały się spisy oficerów Wojska Polskiego, np. 
Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923.

16 H. K r a m a r z, Schematyzmy galicyjskie jako źródło historyczne, „Studia Historyczne” 1982, 
t. .XXV, z. 1, s. 27–48; M. T y r o w i c z, Kilka uwag o schematyzmach galicyjskich jako źródle histo-
rycznym, „Studia Historyczne” 1983, t. XXVI, z.4, s. 699–701; H. K r a m a r z, Jeszcze w sprawie 
schematyzmów galicyjskich, „Studia Historyczne” 1985, t. XXVIII, z. 4, s. 633–635; t a ż, Schema-
tyzmy galicyjskie (1776–1914) jako c.k. rocznik sprawozdawczy dotyczący obsady kadrowej władz, 
urzędów, towarzystw i instytucji, „Rocznik historii prasy polskiej” 2007, t. X, z. 1, s. 5–29.

17 E. S z c z y g i e ł, Starostowie cyrkularni Zachodniej Galicji w latach 1799–1854 w świetle tzw. 
szematyzmów galicyjskich, „Studia Historyczne” 2005, t. .XLVIII, z. 2, s. 191–205.

18 S. J e l l e n t a, Ostatni austriacko-węgierski rocznik oficerski, „Studia Historyczne” 1978, 
t. XXI, z.1, s. 107–137.
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Nro… W latach 1804–1808 rocznik ukazywał się pod tytułem: Schematismus 
der Kais. Königl. Armée für das Jahr… (Militär-Almanach Nro XV–XIX). W latach 
1810–1814, w związku ze zmianą tytulatury cesarskiej, rocznik wojskowy nosił 
tytuł Schematismus der Oesterreichisch-Kaiserlichen Armee für das Jahr… (nu-
mery XX–XXIV). Po 1815 r. szematyzmy wojskowe nosiły tytuł Militär-Schema-
tismus des österreichischen Kaiserthums für das Jahr… Po 1870 r. i zmianach 
statusu państwa na dualistyczną monarchię oraz związanym z tym podziałem 
armii doszło także do podziału wojskowych roczników sprawozdawczych. Każdy 
z głównych członów armii, czyli armia wspólna (Heer), austriacka obrona krajowa 
(Landwehr) oraz węgierska obrona krajowa (Honved) otrzymały własne roczniki 
sprawozdawcze. Należy pamiętać o tym, że rocznik armii wspólnej obejmował 
także obsadę personalną i struktury marynarki wojennej, zaś roczniki poszcze-
gólnych obron krajowych także opisywały formacje żandarmerii19. Do roku 1889 
szematyzmy dla armii wspólnej nosiły nazwę: Kais. Königl. Militär-Schematismus 
für…, zaś od 1890 r. ‒ Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und 
für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine für… W czasach I wojny światowej 
(od 1916 r.) roczniki wojskowe funkcjonowały jako Ranglisten des kaiserlichen 
und koniglichen Heeres.

Objętość periodyku wykazywała wyraźną tendencję wzrostową, np. w 1792 r. 
szematyzm (almanach wojskowy) liczył 254 strony, w 1801 r. objętość wynosiła 300 
stron, w 1815 r. było to ponad 530 stron, a w 1850 r. ponad 800 stron. W 1868 r. 
objętość rocznika wyniosła 1100 stron, zaś po zmianach w strukturze armii rocznik 
dla wojska wspólnego na 1871 r. liczył prawie 1170 stron. W 1900 r. na rocznik 
składało się już 1500 stron. Lista rang dla 1918 r. wypełniała prawie 2300 stron.

Austriackie wojskowe periodyki sprawozdawcze były teoretycznie rocznikami. 
Wyjątkiem od tej zasady stały się dwa wydania Militär-Schematismus des österre-
ichischen Kaiserthums für das Jahre: za lata 1860/1861 i 1861/1862. Warto także 
pamiętać o pojedynczych latach, w których z różnych powodów nie wydano sze-
matyzmu (z powodu wojny oraz problemów wewnętrznych państwa austriackiego 
nie ukazał się rocznik 1849). Podobnie nie ukazał się rocznik na 1869 r. Nie do-
tarłem także do rocznika 1809. Jednak przy ciągłej numeracji pozostałych wydań 
wszystko wskazuje, że ten rocznik w ogóle się nie ukazał.

Szematyzmy wojskowe, w przeciwieństwie do szematyzmów lokalnych, pu-
blikowane były przez cały okres w języku niemieckim. Część, w różnych okresach, 
prowadzona była w językach krajowych20. Używano czcionki łacińskiej lub gotyckiej.

19 Dla austriackiej obrony krajowej rocznik od 1871 r. nosił tytuł: Schematismus der Landwehr 
der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, zaś od 1904 Schematismus der k.k. Land-
wehr und der Gendarmerie der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder; dla węgierskiej 
– A magyar kiralyi honvedelmi ministerium, a honvedseg es csendörseg Nevkönyve rendfokozati es 
beosztasi kimutatassal.

20 Szematyzmy galicyjskie ukazywały się w latach 1781–1782 oraz po 1869 r. w języku polskim, 
zaś pierwsze zachowane wydanie z 1776 r. było w języku francuskim pt. Almanach Royal de Gallicie 
et de Lodomerie pour L’année 1776. Il se trouve au Bureau de la Direction générale des Gazettes, des 
annonces publiques, des chaises a porteurs etc. sur la place de la maison de Ville, vis à vis Hôtel des 
douannes Impériales. A Leopol, chez Antoine Piller, Imprimeur du Gouvernement. 
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Pierwsze dwadzieścia pięć roczników wojskowych ma dość prostą strukturę, 
sprowadzającą się do rozpoczynającego wydanie kalendarza na nadchodzący 
rok, a następnie strona po stronie spisu generałów, oficerów i urzędników wojsko-
wych, uszeregowanego według rodzajów broni, jednostek i instytucji wojskowych. 
W obrębie jednostek osoby uporządkowane zostały według stopnia wojskowe-
go oraz starszeństwa21. Dopiero od 1815 r. można mówić o realnej użyteczności 
roczników wojskowych jako źródła historycznego. Roczniki z lat 1815–1817 no-
szą wyraźne znamiona form przejściowych. Jest jeszcze kalendarz na bieżący 
rok, ale szczegółowość danych jest o wiele lepsza22. Zaczyna się również ryso-
wać struktura wewnętrzna wydawnictwa, konsekwentna dla kolejnych roczników 
praktycznie aż do końca istnienia naddunajskiej monarchii. Roczniki miały za-
zwyczaj następujące stałe elementy: spis treści i lista skrótów, genealogia domu 
cesarskiego, centralne władze wojskowe, wojskowe władze terytorialne, lista feld-
marszałków, generałów i pułkowników23, adiutantura, dowództwa twierdz, miast 
i placów24, kawalerowie Orderu Marii Teresy25, gwardie, formacje wojskowe (pie-
chota, kawaleria, artyleria, wojska inżynieryjne i techniczne, Marynarka Wojen-
na, zakłady wojskowe, służby26, zmiany zaszłe w trakcie druku (Veränderungen 
während des Druckes), indeksy.

Zmiany struktury wewnętrznej wydawnictwa w XIX w. były niewielkie i dość 
powolne. Główną tendencję stanowiła rosnąca objętość i szczegółowość periody-
ku oraz coraz lepsze indeksowanie. Genealogia domu cesarskiego pojawiła się po 
raz pierwszy w 1817 r. Pełne indeksy osobowe zamieszczono w 1825 r., do tego 
czasu w wydawnictwach funkcjonował jedynie, mniej lub bardziej dokładny, indeks 
„pułkowy”, obejmujący „właścicieli”27 (obecnych i minionych) poszczególnych for-
macji wojskowych. Ponadto, przynajmniej od 1805 r., do wydawnictwa dodawano 
indeks rzeczowy. W roczniku na 1835 r. po raz pierwszy zamieszczono spis tre-
ści. W strukturze wydawnictwa pojawiały się także sukcesywnie listy starszeństwa 

21 W pierwszych almanachach ograniczono się tylko do oficerów sztabowych, tj. od stopnia ma-
jora włącznie wzwyż. Wyjątkiem od tej reguły były gwardie, jednakże stopnie oficerskie były tam tylko 
honorowe i zazwyczaj obsadzane przez generałów.

22 Przy poszczególnych jednostkach i instytucjach pojawiają się osoby noszące stopień chorą-
żego (Fahnriche) oraz mu odpowiadające.

23 Osobno prowadzone dla osób z przydziałami i bez przydziałów (Angestellte oraz Unangestellte).
24 Festung-, Stadt- und Platz-Commando.
25 Uporządkowani wg daty uzyskania odznaczenia.
26 W tym szkoły wojskowe.
27 W armii austriackiej (austro-węgierskiej), podobnie zresztą jak w niemieckiej, panował zwy-

czaj określania jednostek nie kolejnymi numerami czy nazwami miejscowości, ale za pomocą nazwisk 
ich dowódców/założycieli. Numery większość jednostek otrzymała dopiero w 1769 r. Wcześniej jed-
nostki były nazywane od nazwiska tzw. „właściciela” (Inhaber), później zaś nazwiska właściciela uży-
wano łącznie z numerem. „Właściciel” pułku był to honorowy dowódca oddziału (czasem rzeczywisty), 
zazwyczaj wojskowy wysokiej rangi lub członek europejskiej dynastii panującej. Charakterystyczna 
była dość duża rotacja przy nazewnictwie jednostek. W momencie, gdy dany „właściciel” umierał, jego 
rolę przejmowała inna osoba, a co za tym idzie zmieniała się nazwa jednostki. Wyjątkiem była część 
formacji, która swojego patrona otrzymywała „na wieczne czasy”. Np. prawie w całości polski 2. pułk 
ułanów nosił, praktycznie od swojego powstania nazwę ułanów Schwarzenberga (Die Schwarzen-
berger-Uhlanen) od nazwiska feldmarszałka Karola Filipa Schwarzenberga. W takich przypadkach 
zazwyczaj dodawano tzw. „drugiego właściciela” spośród żyjących wojskowych.
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(Rangliste) oficerów poszczególnych broni i służb. Początkowo były to jedynie 
uporządkowane spisy dla formacji technicznych, następnie (od 1865 r.) dla ofice-
rów strzelców, od rocznika dla 1868 r. ‒ dla wszystkich rodzajów broni i służb. Do 
1858 r. część członów wydawnictwa (genealogia cesarska, indeksy osobowe) była 
numerowana oddzielnie lub wręcz nienumerowana (uzupełnienia, listy skrótów).

Sprawy oświatowe

Chcąc opisać zagadnienia oświatowe, przeprowadziłem przegląd kilku rocz-
ników: 1819, 1835, 1850, 1865, 1896.

Szematyzm dla roku 1819 zawiera niewiele informacji na temat oświaty. 
W tym roczniku rozrzucone są informacje o obsadzie personalnej i strukturze 
siedmiu instytucji oświatowych. Wymienia się mianowicie, w kolejności pojawie-
nia się w tekście: Wojskowy Instytut Ekwitacyjny (Jeździecki) w Wienner Neustadt 
(Militär-Equitations-Institut), Akademię Inżynieryjną w Wiedniu (Ingenieurs-Aka-
demie), Akademię Wojskową w Wienner Neustadt (Militär-Akademie), Wojskowy 
Dom Wychowawczy w Mediolanie (Militär-Erziehungs-Haus), Kompanię Kade-
tów w Ołomuńcu (Cadetten-Compagnie zu Ollmütz), Kompanię Kadetów w Gra-
zu (Cadetten-Compagnie zu Grätz), Medyko-Chirurgiczną Akademię Józefińską 
w Wiedniu (Medizinisch-chirurgische Josephs-Akademie) oraz Instytut Kształce-
nia Córek Oficerów w Herrnals koło Wiednia (Officiers-Töchter-Bildungs-Institut).

Wojskowy Instytut Ekwitacyjny w 1819 r. obsadzało czterech oficerów ‒ ko-
mendant i nauczyciele jazdy. Ich zwierzchnikiem był inspektor szkoły, wówczas 
feldmarszałek porucznik28 Józef Radetzki29.

Akademia Inżynieryjna podlegała arcyksięciu Janowi Chrzcicielowi jako dy-
rektorowi generalnemu. Podlegali mu dyrektor i dwóch inspektorów szkoły30. 9 ofi-
cerów pełniło funkcje nauczycieli przedmiotów wojskowych, 5 młodszych oficerów 
‒ funkcje oficerów inspekcyjnych31.

Akademia Wojskowa w Wienner Neustadt w 1819 r., podobnie jak Akademia 
Inżynieryjna, podlegała arcyksięciu Janowi Chrzcicielowi ‒ dyrektorowi general-
nemu. Miał on do pomocy cywilnego referenta. Niżej w hierarchii stali: dyrektor 
lokalny (Local-Direction), sztabu i wyższej inspekcji (4 wyższych oficerów i profos) 
oraz dwóch dywizjonów (I–II) podzielonych na dwie kompanie (I–IV) każdy. Oba 
dywizjony miały na stanie w sumie 12 oficerów-inspektorów kompanii, 16 sierżan-
tów-inspektorów klas, 4 wartowników (Führer zur Wache) oraz 4 doboszy (Tam-
bour). Grono nauczycielskie składało się z trzech grup: oficerów, duchownych oraz 
pracowników cywilnych. 8 oficerów wykładało przedmioty przydatne przyszłym 

28 Feldmarschall-Lieutenant – odpowiednik polskiego stopnia generała dywizji.
29 Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums für das 1819 Jahr, Wien 1819, s. 398.
30 Jeden jako inspektor studiów, drugi jako inspektor dyscypliny i spraw ekonomicznych.
31 Przy czym najstarszy rangą z nich pełnił równolegle funkcję dowódcy przydzielonej do służby 

przy akademii kompanIi saperskiej. Militär-Schematismus… 1819, s. 404–405.
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oficerom (sztuka wojenna, matematyka, geometria itp.). 9 duchownych zajmowa-
ło się nauką religii, filozofii, retoryki oraz języków. 5 pracowników cywilnych uczy-
ło np. tańca czy pływania. W strukturze akademii wojskowej występowała też, 
jako oddzielna komórka, szkoła jazdy. Jeździectwa uczyło 2 oficerów mających 
do pomocy personel składający się z wachmistrza-mistrza woltyżerki, kowala, 
siodlarza, kaprala i 12 dragonów. Opieką nad zdrowiem elewów zajmowało się 3 
lekarzy oraz 6 sanitariuszy. Pracami administracyjnymi i ekonomicznymi zajmo-
wało się 2 urzędników, wspomaganych przez 6 żołnierzy. Personel pomocniczy 
akademii składał się z przynajmniej 80 ludzi (spis funkcji kończy się zwrotem: 
„etc.”). W sumie w ramach obsady akademii wymienić można 42 osoby perso-
nelu nauczającego, 3 urzędników, 3 lekarzy oraz 134 osoby personelu pomoc-
niczego32.

Mediolański Wojskowy Dom Wychowawczy zajmował się opieką nad dziećmi 
oficerów i żołnierzy służących na terenie północnych Włoch. Jego strukturę two-
rzyli: podpułkownik jako komendant domu, pięciu oficerów (kapitanów i porucz-
ników) nauczycieli, kapelan (pełniący równocześnie funkcje nauczyciela religii 
i języka włoskiego) oraz lekarz33.

Kompanię Kadetów w Ołomuńcu nadzorował komendant miejscowej twierdzy 
jako inspektor. Przedmioty wojskowe i techniczne wykładał zarówno komendant 
kompani, jak i 7 innych oficerów (1 etat nieobsadzony). W strukturze kompanii 
znalazło się także miejsce dla kapelana oraz lekarza. Funkcje pomocnicze obsa-
dzało 42 podoficerów i żołnierzy34.

Kompania Kadetów w Grazu miała zdecydowanie mniejszą obsadę niż oło-
muniecka. Szematyzm z 1819 r. wymienia w jej składzie jedynie pięciu oficerów, 
przy czym komendant nie pełnił jednocześnie funkcji nauczycielskich, tak jak 
w Ołomuńcu35.

Następną w kolejności wystąpienia, choć wyższą, jeżeli chodzi o status, była 
Medyko-Chirurgiczna Akademia Józefińska w Wiedniu. Szematyzm z 1819 r. wy-
mienia 10 lekarzy będących jej członkami oraz funkcje wojskowe, jakie pełnili 
oprócz tego zaś – obsadę biblioteki i prosektorium36.

Ostatnią instytucją oświatową figurującą w szematyzmie za 1819 r. był Insty-
tut dla Córek Oficerów w Herrnal koło Wiednia. Dość krótki opis instytutu wymie-
nia 3 nauczycielki, kapelana oraz lekarza37.

Rocznik wojskowy na 1835 r. przynosi zdecydowanie więcej informacji 
o oświacie niż opisany wcześniej. Szkoły wojskowe zostały uporządkowane wg 
klucza hierarchicznego ‒ od najwyższych do najniższych. Ponadto pojawiła się 
część poświęcona szkołom na terenie pogranicza wojskowego. Akademia Me-
dyko-Chirurgiczna nadal pozostała oddzielona od części poświęconej oświacie 
wojskowej. Na zakończenie tomu zamieszczono spis fundacji osób prywatnych 
na cele wojskowe. W treści rocznika nie pojawia się już instytut ekwitacyjny.

32 Tamże, s. 405–407.
33 Tamże, s. 407–408.
34 Tamże, s. 408.
35 Tamże, s. 409.
36 Tamże, s. 414–415.
37 Tamże, s. 414, 440.
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Akapit poświęcony Akademii Inżynieryjnej zaczyna się od listy stypendiów 
państwowych, krajowych i prywatnych dla elewów. 3 stypendia państwowe 
obejmowały 32 miejsca (w tym 20 dla mieszkańców Galicji), zaś 9 prywatnych 
– 28 miejsc. Struktura organizacyjna w 1835 r. składała się z dyrektora generalne-
go, 3 oficerów w dyrekcji lokalnej, 20 oficerów, adiutanta, profosa oraz kompanii 
saperskiej38.

Akademia Wojskowa w Wienner Neustadt w 1835 r. miała w strukturze dy-
rektora generalnego, 6 oficerów w dyrekcji lokalnej, 16 oficerów – inspektorów 
dywizjonów i kompanii, 21 nauczycieli, 2 oficerów w szkole jazdy, 4 urzędników, 3 
lekarzy oraz 129 osób personelu pomocniczego. Szematyzm ten wymieniał także 
stypendia: 4 państwowe dla 328 oraz 10 krajowych dla 115 elewów (w tym dla 20 
z Galicji)39.

Nowym elementem struktury pojawiającym się w szematyzmie na 1835 r. 
było Kolegium Kadetów Marynarki w Wenecji (Marine-Cadeten-Collegium zu 
Venedig). Na czele stał kapitan korwety40 z zastępcą administracyjnym. Grono 
nauczycielskie liczyło 2 profesorów cywilnych (prawnik i szkutnik) oraz 4 wojsko-
wych (porucznik i 3 chorążych). Dodatkowo 4 oficerów pełniło równoczesne funk-
cje inspekcyjne i wykładowcze. Religię prowadził kapelan marynarki. Kolegium 
obsługiwało 20 osób personelu41.

Kompania Kadetów w Ołomuńcu w 1835 r. liczyła (obok komendanta) 8 ofi-
cerów jako nauczycieli i inspektorów, kapelana będącego nauczycielem religii 
oraz 45 osób personelu pomocniczego42. Kompania Kadetów w Grazu w 1835, 
w przeciwieństwie do 1819 r., miała już strukturę zbliżoną do tej z Ołomuńca. 
Inspektorem szkoły był dyrektor dystryktu fortyfikacyjnego dla Ilirii i Dolnej Austrii. 
Obsada szkoły składała się z komendanta, 8 oficerów ‒ nauczycieli i inspektorów, 
kapelana oraz 47 osób personelu43.

W porównaniu z 1819, do roku 1835 została znacznie rozbudowana sieć woj-
skowych domów wychowawczych. Obok wymienionego w 1819 r. domu w Me-
diolanie44, w 1835 r. wzmiankowane są osobne placówki, uporządkowane według 
poszczególnych pułków piechoty: dla 8 pułków lombardzko-weneckich, 13 pułków 
galicyjskich, 40 pozostałych pułków liniowych oraz 2 pułków pogranicza wojsko-
wego. W roczniku wojskowym na 1835 r. znajdujemy konkretne informacje na te-
mat rozmieszczenia i struktury poszczególnych typów zakładów wychowawczych 
dla chłopców. Instytut wychowawczy w Mediolanie wg tych informacji miał miejsca 
dla 250 synów żołnierzy. Szematyzm wymienia generała majora jako komendanta 
instytutu, 6 oficerów inspekcyjnych i nauczających, kapelana, lekarza oraz przy-

38 Tamże, s. 422–423.
39 Tamże, s. 424–427.
40 Odpowiednik stopnia majora w wojskach lądowych.
41 Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums für das 1835 Jahr, Wien 1835, 

s. 427–428.
42 Tamże, s. 428.
43 Tamże, s. 429.
44 Który w 1835 r. wzmiankowany był pod nazwą Wojskowy Instytut Wychowawczy dla Chłop-

ców (Militär-Knaben-Erziehungs-Institut zu Mailand).
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najmniej 44 pomocników niższych rang. W przypadku galicyjskich domów wycho-
wawczych dla chłopców informacje o strukturze są dość lakoniczne i ograniczają 
się jedynie do lokalizacji oraz osoby komendanta45. Limity miejsc w każdym z nich 
wynosiły 48. Informacja o domach wychowawczych pozostałych pułków liniowych 
ograniczają się do wzmianki o limicie miejsc dla 48 uczniów46 i lokalizacji w miej-
scu stacjonowania jednostek. Dla pułków pogranicznych istniały dwa domy dla 
150 chłopców47.

W szematyzmie na 1835 r. pojawia się (jako nowość w stosunku do 1819 r.) 
część poświęcona cywilnym szkołom na terenie pogranicza. Została wymienio-
na obsada personalna jedynego gimnazjum na tym terenie oraz 26 niemieckich 
szkół wyższych. W przypadku gimnazjum mamy do czynienia z podaniem pełnej 
obsady. W przypadku szkół niższego poziomu redaktorzy ograniczyli się jedynie 
do wskazania kierowników poszczególnych szkół i podania sumarycznej liczby 
nauczycieli na terenie konkretnych generalitatów48.

W przypadku Akademii Medyko-Chirurgicznej w 1835 r. doszło do dość 
znacznego poszerzenia informacji na temat struktury, co być może jest związane 
z rozbudową instytucji. Wymieniono dyrektora, wicedyrektora, 13 profesorów, 3 
lekarzy, 6 asystentów, bibliotekarza, notariusza, prosektora i 6 osób personelu 
pomocniczego49.

Ostatnią, także rozbudowaną w stosunku do 1819 r., instytucją oświatową 
obecną w szematyzmie z 1835 r. jest Instytut dla Córek Oficerów w Herrnals, 
liczący 40 miejsc. Wśród personelu figurują 3 nauczycielki, katecheta, 3 lekarzy, 
kapelmistrz (Musikmeister), nauczycielka kaligrafii (Zeichenmeisterin) oraz mistrz 
tańca (Tanzmeister)50.

W strukturze rocznika pojawiło się kolejne novum w stosunku do 1819 r., mia-
nowicie fundacje (Stiftungen). Poza osobno wypunktowanymi przy akademiach 
wojskowych stypendiami wymieniono 103 inne fundacje. 21 z nich wspierało 
oświatę wśród młodzieży wojskowej, 8 wiązało się z działalnością wojskowych 
domów wychowawczych, pozostałe obejmowały dążenia do zdobycia wykształ-
cenia wśród młodzieży np. fundowanie zakupu wyposażenia dla kadetów czy 
kandydatów lekarskich51.

Szematyzm za rok 1850, wydany tuż po wydarzeniach związanych z Wiosną 
Ludów, przynosi kolejne informacje o oświacie wojskowej. Od poprzednio opi-
sywanego rocznika różni się tym, że nie zawiera informacji o Akademii Medyko-  
-Chirurgicznej. W zamian dostajemy o wiele dokładniejszy i klarowny opis struktur 
oświatowych na terenie pogranicza wojskowego. Odnośnie do poszczególnych 
instytucji otrzymujemy nowe informacje o ich strukturze.

45 Galizische-Soldaten-Knaben-Erziehungshaus w 1835 r. funkcjonowały we Lwowie, Starym 
Mieście, Przemyślu, Cieszynie, Znaim, Bartfeld i w Sternberg na Morawach.

46 Z wyjątkiem pułków morawskich, w których domach wychowawczych zarezerwowano po 28 
miejsc dla synów żołnierzy obrony krajowej.

47 Militär-Schematismus… 1835, s. 430–431.
48 Tamże, s. 431–433.
49 Tamże, s. 443–446.
50 Tamże, s. 467.
51 Tamże, s. 469–487.
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Akademia Inżynieryjna uzyskała dodatkowe miejsca stypendialne, zamiast 
32 z funduszy państwowych w 1835–44 w 1850 r. Podobny wzrost dotyczył miejsc 
fundowanych przez osoby prywatne. 12 fundatorów zapewniało finansowanie 37 
elewów (o 9 więcej niż w 1835 r.). Struktura akademii przedstawiała się podobnie 
jak w 1835 r. Nadrzędną władzę sprawował dyrektor generalny w randze feldmar-
szałka-porucznika. Podlegał mu dyrektor lokalny w takiej samej randze, mający 
do pomocy adiutanta. Grono nauczycielskie składało się z 14 oficerów, 8 cy-
wilów oraz 2 duchownych. Rolę nauczycieli-inspektorów odgrywało 21 oficerów. 
W strukturze szkoły działała także kompania saperska dowodzona przez kapita-
na, mającego do pomocy 14 podoficerów inspekcyjnych. Za zdrowie nauczycieli 
i elewów odpowiadało 4 lekarzy i 6 sanitariuszy. Obsługą administracyjną instytu-
cji zajmowało się 4 urzędników. Personel pomocniczy składał się z 63 osób.

Akademia Wojskowa w Wienner Neustadt także zachowała strukturę zbliżo-
ną do tej z 1835 r. W 1850 r. państwo fundowało 361 miejsc, zaś poszczególne 
kraje koronne – dalsze 83 miejsca. Szematyzm przynosi także informacje o struk-
turze poszczególnych kompanii szkolnych: IV składała się z elewów klasy przy-
gotowawczej i pierwszej, III z elewów drugiej i trzeciej klasy (obie tworzyły drugi 
dywizjon), II składała się z uczniów klasy czwartej i piątej, a I – z najstarszych 
uczniów klas szóstej i siódmej. Jednakże w 1850 r. klasa siódma nie istniała52. 
Pierwsza i druga kompania formowały razem pierwszy dywizjon. Na czele uczelni 
stał dyrektor lokalny, mający do pomocy 5 oficerów w sztabie. Przy poszczegól-
nych kompaniach szkolnych pozostawało 19 oficerów-nauczycieli, 6 kolejnych 
oficerów, 5 duchownych oraz 7 cywilów pracujących jako nauczyciele. Duchowny, 
emerytowany nauczyciel, był bibliotekarzem. W akademickiej szkole jeździeckiej 
pracowało 2 oficerów. Opieką medyczną zajmowało się 4 lekarzy, obsługą admi-
nistracyjną 3 urzędników. Personel pomocniczy składał się ze 128 osób53.

Nową jednostką oświatową, niewymienioną w 1835 r., był Centralny Wojskowy 
Instytut Ekwitacyjny w Salzburgu (Militär-Central-Equitations-Institut). Informacje 
o strukturze szkoły ograniczają się tylko do podania nazwisk inspektora i wiceko-
mendanta. Adnotacja o wakacie na stanowisku komendanta i brak jakichkolwiek 
dokładniejszych danych wskazywałyby, że jest to nowo powstała instytucja54.

Informacje o Kolegium Marynarki w Trieście ograniczają się do wymienienia 
dwóch oficerów w dyrekcji, 6 profesorów (4 oficerów, kapelan i cywil) i oficera 
inspekcyjnego, opiekujących się 20 wychowankami55.

Kompanie Kadetów w Ołomuńcu i Grazu, podobnie jak w 1835 r., miały 
zbliżoną strukturę. W Ołomuńcu byli inspektor, komendant, 9 oficerów-nauczy-
cieli, kapelan, 46 osób personelu pomocniczego oraz 168 uczniów, a w Grazu 
– inspektor, komendant, 8 oficerów-nauczycieli, kapelan, 50 osób personelu po-
mocniczego, 180 uczniów56.

52 Być może wiązało się to z wojennym trybem awansu najstarszych roczników podczas Wiosny 
Ludów.

53 Militär-Schematismus…1850, s. 536–539.
54 Tamże, s. 519.
55 Tamże, s. 539–540.
56 Tamże, s. 540–542.
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W domach wychowawczych zaszły pewne zmiany w stosunku do 1835 r. 
Wojskowy Instytut Wychowawczy dla Chłopców w Mediolanie w 1850 r. nie był 
wzmiankowany. Jak się wydaje, jego rolę przejęły dwa domy: w Bergamo i Ci-
vidale (każdy dla 48 chłopców). Inne domy wychowawcze pozostały bez zmian 
w porównaniu z 1835 r. W 7 domach galicyjskich znalazło się miejsce dla 336 
chłopców, w 40 domach liniowych pułków piechoty dla 1920 chłopców, zaś 
w 2 domach na pograniczu wojskowym dla 150 chłopców. W sumie dawało to 
2406 miejsc57.

Na terenie pogranicza wojskowego w 1850 r. wymienione są dwa gimna-
zja (wyższe w Zengg w generalitacie Carstadt i zwykłe w Vinkowcze w Slawo-
nii) oraz 14 szkół głównych. W gimnazjach pracowało 16 nauczycieli (3 etaty 
nieobsadzone). Ewenementem były osoby sprawujące funkcje dyrektorów tych 
dwóch placówek. Normalna była praktyka, że dyrektorem, czyli de facto kontrole-
rem i cenzorem, był miejscowy starosta, a więc przedstawiciel władzy politycznej. 
W dwóch wspomnianych placówkach dyrektorami byli odpowiednio miejscowi 
biskup i generał. W szkołach głównych było 52, w szkołach niższego poziomu 
171 nauczycieli58.

Ostatnią instytucją oświatową wymienioną w 1850 r. był Instytut dla Córek 
Oficerów w Herrnal. Personel obejmujący 6 nauczycieli, katechetę i trzech lekarzy 
opiekował się 40 uczennicami59.

W roczniku 1850 odnotowano 209 fundacji oraz 12 nowych, ustanowionych 
w latach 1848–1849 (spośród starych 59, zaś spośród nowych 3 wiązały się ze 
sponsorowaniem oświaty)60.

Rocznik 1865 szematyzmu wojskowego widocznie różni się w stosunku do 
wcześniej analizowanego. Wszystkie zakłady zostały uporządkowane w odwrot-
nej kolejności niż w poprzednich omawianych latach (od najniższych rangą szkół 
aż po najwyższe). Ponadto wprowadzono podział wewnętrzny na wojskowe za-
kłady oświatowe (Militär-Bildungs-Anstaltes) i zakłady wychowawcze dla kobiet 
(Weibliche Erzichungs-Anstaltes). W ramach wojskowych zakładów oświatowych 
redaktorzy dokonali dodatkowo podziału na zakłady wychowawcze (Militär-Erzie-
hungs-Anstalten) oraz zakłady szkolne (Militär-Lehr-Anstalten), który pozwalał 
rozróżniać instytucje zapewniające wykształcenie ogólne od szkół specjalistycz-
nych. Rocznik 1865 był także jednym z ostatnich, w których znalazło się miejsce 
dla instytucji oświatowych działających na terenie pogranicza wojskowego. Zmie-
nił się także opis fundacji wojskowych. Podzielono je wg grup odbiorców.

Zmieniła się dość znacznie sama struktura oświaty wojskowej. Pojawiły się 
nowe typy szkół, zastępujące część z dotychczas opisywanych. Nastąpiła także 
dość znaczna unifikacja struktury wewnątrz poszczególnych grup szkół.

W grupie Militär-Erziehungs-Anstalten redaktorzy wyróżnili domy wychowaw-
cze (Erziehungshäuser), kompanie szkolne (Schul-Compagnien), instytuty kade-
tów (Cadetes-Institute) oraz akademie wojskowe (Militär-Akademie).

57 Tamże, s. 542–543.
58 Tamże, s. 543–549.
59 Tamże, s. 612.
60 Tamże, s. 614–668.
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W roku 1865 istniały 4 niższe61 oraz 5 wyższych62 wojskowych domów wy-
chowawczych. Personel każdego z niższych domów składał się z komendanta, 
kapelana, lekarza (obaj równocześnie pełnili funkcje nauczycieli), 5 sierżantów-na-
uczycieli oraz 31 osób personelu pomocniczego. W wyższym domu wychowaw-
czym oprócz komendanta pracowało 2 oficerów-nauczycieli. Ponadto, podobnie 
jak w niższym domu wychowawczym, nauczał kapelan i lekarz oraz 5 sierżantów-
-nauczycieli. Personel pomocniczy w każdym z tych domów składał się z 48 osób63.

Kompanie szkolne dzieliły się wg rodzajów broni. Istniały 2 kompanie pie-
choty64, 4 artylerii65, 1 wojsk inżynieryjnych66, 1 pionierów67. Etat każdej kompa-
nii szkolnej piechoty przewidywał stanowisko komendanta, 2 oficerów, lekarza, 
4 sierżantów-nauczycieli oraz 30 osób personelu pomocniczego. W kompaniach 
artylerii, inżynieryjnej i pionierskiej obok komendanta było 5 oficerów artylerii od-
powiednich broni jako nauczycieli, a personel liczył 32 ludzi. W każdej z nich był 
także lekarz i 4 sierżantów-nauczycieli68.

Cztery instytuty kadetów69 miały identyczny etat składający się z komendan-
ta, adiutanta, 14 nauczycieli (12 oficerów i 2 duchownych), 2 lekarzy oraz 60 osób 
personelu70.

W szematyzmie na 1865 r. wymienione są trzy wojskowe wyższe uczelnie: 
Akademia Wojskowa w Wienner Neustadt (Neustädter-Akademie) dla kawalerii 
i artylerii, Akademia Artylerii (Artillerie-Akademie) w Weiskirchen na Morawach 
oraz Akademia Inżynieryjna (Genie-Akademie) w Klosterbruck koło Znaim.

Etat akademii w Wienner Neustadt obejmował komendanta, jego adiutan-
ta, 42 nauczycieli (37 oficerów, 2 kapelanów, 3 cywilów), 2 lekarzy oraz 206 
osób personelu. Wśród personelu wymieniono oddział pionierów w składzie: 
sierżant, 2 kaprali i 50 żołnierzy. W przeciwieństwie do poprzedniego analizo-
wanego rocznika, w opisie akademii nie pojawiły się informacje na temat podziału 
studentów na lata czy oddziały71. Akademia artylerii w Weiskirchen miała na swo-
im stanie, obok komendanta i adiutanta, 32 nauczycieli (29 oficerów, 2 duchow-
nych, 1 cywil), 2 lekarzy, weterynarza oraz 147 osób personelu (w tym pododdział 
z 40 kanonierów, sierżanta i 2 kaprali, obsługujących baterię artylerii konnej)72. 
Akademia Inżynieryjna miała na etacie komendanta, jego adiutanta, 30 nauczy-
cieli (26 oficerów, 2 kapelanów, 2 cywilów), 2 lekarzy oraz 124 osoby personelu 
pomocniczego, w tym pododdział złożony z sierżanta, 2 kaprali i 40 żołnierzy73.

61 W Prerau, Fischau (koło Wienner-Neustadt), Bruck au der Leitha, Weiskirchen w Banacie.
62 W Kuttenberg, Strass, Güns, Koszycach oraz Kamenitz koło Peterwardein.
63 Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums für das 1865 Jahr, Wien 1865, 

s. 646–649.
64 W Ołomuńcu i Hainburgu.
65 W Pradze, Krakowie, Ołomuńcu i Liebenau koło Grazu.
66 W St. Pölten.
67 W Tulln.
68 Militär-Schematismus… 1865, s. 649–651.
69 W Mainburgu, Eisenstadt, Fiume i Marburgu.
70 Militär-Schematismus… 1865, s. 652–654.
71 Tamże, s. 654–656.
72 Tamże, s. 656–657.
73 Tamże, s. 658–659.
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Nowa część rocznika 1865 r. była poświęcona wojskowym zakładom szkol-
nym (Militär-Lehr-Anstalten). Redaktorzy wymienili w niej 8 instytucji, w których 
oficerowie i urzędnicy wojskowi mogli poszerzać swoje umiejętności. Były to: In-
stytut Nauczycieli Wojskowych (Militär-Lehrer-Institut) w Wienner Neustadt, Szkoła 
Wojenna (Krieg-Schule) w Wiedniu, Wyższy Kurs Artylerii (Höherer Artillerie-Cu-
rs), Wyższy Kurs Inżynieryjny (Höherer Genie-Curs), Wojskowa Centralna Szko-
ła Kawalerii (Militär-Central-Cavallerie-Schule) w Wiedniu, Zakład Kształcenia 
Administracji Wojskowej (Militär-administrative Lehr-Anstalt) w Wiedniu, Medyko -
-Chirurgiczna Akademia Józefińska w Wiedniu oraz Instytut Weterynaryjny (Thier-
-Arzenei-Institut) w Wiedniu. W przypadku większości wymienionych instytucji 
redaktorzy obok wykazu nauczycieli umieścili także spisy aktualnych studentów.

Instytut Nauczycieli Wojskowych miał w swojej obsadzie (obok komendanta) 
12 nauczycieli (5 oficerów, lekarz, cywil, 4 sierżantów) oraz 13 osób personelu 
pomocniczego74.

Szkoła Wojenna w Wiedniu zatrudniała komendanta, jego adiutanta, 12 na-
uczycieli (10 oficerów, 2 cywilów) oraz 29 osób personelu pomocniczego. 
W 1865 r. w tej szkole kształciło się 50 oficerów75.

Wyższe kursy artylerii i wojsk inżynieryjnych organizowane były przez na-
uczycieli akademii w Weiskirchen i Klosterbruck. W 1865 r. arkana artylerii i inży-
nierii wojskowej poznawało na tych kursach odpowiednio 21 i 17 wojskowych76.

Centralna Szkoła Kawalerii w Wiedniu była samodzielną strukturą. Miała na 
etacie komendanta, adiutanta, 5 oficerów-nauczycieli, weterynarza oraz 71 osób 
personelu pomocniczego. W 1865 r. jazdę konną doskonaliło 42 oficerów77.

Zakład Kształcenia Administracji Wojskowej w Wiedniu podlegał organiza-
cyjnie Szkole Wojennej. Miał na etacie 5 nauczycieli (2 wojskowych ze służb 
prawno-administracyjnych, 3 cywilów z administracji państwowej) oraz 13 osób 
personelu. W 1865 r. kształciło się w zakładzie 22 uczniów przeznaczonych na-
stępnie do pracy na pograniczu wojskowym78.

Akademia Medyko-Chirurgiczna pojawiła się w szematyzmie na 1865 r. po 
przerwie w 1850 r. W roczniku z 1865 r. znajdujemy informacje na temat struk-
tury administracyjnej placówki, liczby studentów oraz ich organizacji w roczniki. 
Na czele akademii stał oficer w stopniu pułkownika, mający do pomocy oficera 
pełniącego funkcje adiutanta i równocześnie oficera ekonomicznego. Kwestiami 
naukowymi zajmował się dyrektor studiów – doktor medycyny, mający do pomocy 
sekretarza. Medycynę wykładało 24 lekarzy oraz 5 młodszych lekarzy i urzędni-
ków. Personel pomocniczy liczył 67 osób. W 1865 r. w akademii (trzy lata niższe-
go kursu oraz na 6 lat wyższego) kształciło się 371 przyszłych lekarzy79.

Struktura Akademii Weterynaryjnej w Wiedniu wyglądała podobnie jak Aka-
demii Medyko-Chirurgicznej. Komendantem był oficer w randze majora, mający 

74 Tamże, s. 659.
75 Tamże, s. 660–661.
76 Tamże, s. 662.
77 Tamże, s. 663–664.
78 Tamże, s. 664–665.
79 Tamże, s. 665–668.
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do pomocy oficera ekonomicznego. Sprawami naukowymi zajmowali się dyrektor 
studiów i sekretarz. Nauczało 12 osób, było także 2 urzędników i 76 pracowników. 
W 1865 r. w ramach szkoły kształciło się 108 kandydatów na kowali wojskowych80.

Zakłady wychowawcze dla kobiet (Weibliche Erzichungs-Anstaltes) w 1865 r. 
przedstawiały się zdecydowanie inaczej niż 15 lat wcześniej. Oprócz istniejącego 
od dawna zakładu dla córek oficerów w Herrnals, w 1865 r. szematyzm wzmianko-
wał także dwie podobne instytucje dla córek żołnierzy i podoficerów. Wymieniony 
instytut w 1865 r. zatrudniał 14 nauczycieli, dwóch lekarzy i 23 osoby persone-
lu pomocniczego. Instytuty Wychowawcze dla Córek Żołnierzy (Mannschafts-
-Töchter-Erziehungs-Institute) znajdowały się w Wiedniu81 oraz w węgierskim 
Szathmár (Némethy). W wiedeńskim zakładzie, pozostającym pod patronatem 
„Jej cesarsko-królewskiej wysokości Karoliny Augusty”, obsada składała się 
z 6 nauczycielek, kapelana, lekarza oraz 2 osób z personelu, opiekujących się 
56 uczennicami. Zakład w Szathmár pozostawał pod patronatem miejscowego bi-
skupa. Jego kadra składała się z 7 nauczycieli, kapelana oraz 2 lekarzy. Kształciło 
się w nim 45 uczennic82.

Rocznik 1865 zawiera dokładny opis systemu oświaty na terenie pogranicza 
wojskowego. W spisie wymieniono 744 szkoły powszechne, 87 szkół trywialnych 
(3-klasowych), 19 szkół głównych (4-klasowych), 5 niższych szkół realnych (3-kla-
sowych), 2 wyższe szkoły realne (6-klasowe) oraz dwa gimnazja. W szkołach 
głównych wykładało w sumie 116 nauczycieli (1 etat nieobsadzony), w szkołach 
trywialnych 162 (12 etatów nieobsadzonych), w niższych i wyższych szkołach 
realnych po 21 nauczycieli (1 etat nieobsadzony), w gimnazjach wykładało 22 
nauczycieli. Szematyzm nie podawał nawet sumarycznych danych dotyczących 
obsady nauczycielskiej w szkołach powszechnych83.

W roku 1865 redaktorzy zmienili sposób opisu fundacji wojskowych. Zamiast 
publikowanego dotąd jednolitego spisu, redakcja wyszczególniła fundacje wg ty-
pów, osobno dla żołnierzy aktywnej służby (124 fundacje), inwalidów (250), wdów 
i sierot (67), innych (71) oraz dla instytucji oświatowych. Ten ostatni zaczyna się 
od tabelarycznego zestawienia liczby miejsc w poszczególnych typach zakładów 
szkolnych. Było to odpowiednio: z fundacji wojskowych 960 miejsc w akademiach 
i instytutach kadetów, 2000 miejsc w kompaniach szkolnych i domach wychowaw-
czych, ze stypendiów państwowych i krajowych odpowiednio 162 i 75 miejsc, z 67 
stypendiów prywatnych 155 i 201 miejsc. Dodatkowo spis wymieniał 122 stypen-
dia finansowe, 9 stypendiów w akademii medyko-chirurgicznej. Dla zakładów dla 
córek oficerskich stypendia gwarantowały 75 miejsc oraz 1 stypendium kwoto-
we. Dla pozostałych zakładów pięć stypendiów zapewniało 48 miejsc i 2 dotacje. 
W zakładach dla córek żołnierzy stypendia gwarantowały 91 miejsc84.

Rocznik 1896 pokazywał kilka tendencji zmian w systemie oświaty wojsko-
wej. Została ona na poziomie podstawowym ujednolicona oraz częściowo do-
stosowana do systemu oświaty cywilnej. Szematyzm wykazuje także liczną 

80 Tamże, s. 668–669.
81 Dokładnie na jego ówczesnym przedmieściu Erdberg.
82 Militär-Schematismus…1865, s. 669–671.
83 Tamże, s. 686–696.
84 Tamże, s. 727–846.
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grupę specjalistycznych kursów doskonalących na poziomie ponadakademickim. 
Nie pojawiają się już szkoły cywilne na pograniczu wojskowym, zlikwidowanym 
w 1873 r. W strukturze rocznika brak także listy fundacji. Przy każdej ze szkół 
widniała notka z datą powstania oraz krótką historią jej działania.

Opis systemu szkolnego zaczyna się od wyliczenia szkół kadetów (14 dla 
piechoty oraz po jednej dla kawalerii, artylerii i pionierów), Instytutu Wychowaw-
czego dla Osieroconych Synów Oficerskich w Fischau (Erziehungs-Institut für 
verwaiste Offiziersöhne), 4 niższych oraz 1 wyższej szkoły realnej. Wszystkie 
wymienione instytucje miały zbliżoną strukturę: komendant, adiutant, oficer eko-
nomiczny, personel nauczający i wychowawczy, aspiranci nauczycielscy oraz 
nauczyciele eksternistyczni. Różna była liczba nauczycieli w trzech ostatnich 
grupach: w szkołach kadetów było ich od 12 do 30, w instytucie dla sierot 13, 
w niższych szkołach realnych od 13 do 20, a w wyższej szkole realnej aż 3785. 
W strukturze akademii wojskowych, oprócz zarządu wymienionego przy szko-
łach niższego szczebla, pojawił się jeszcze rachmistrz86. Personel nauczający dla 
Akademii Wojskowej w Wienner Neustadt liczył 38 ludzi (33 oficerów, 1 cywil, 
1 audytor wojskowy, 2 lekarzy, 1 weterynarz), Wojskowa Akademia Techniczna 
w Wiedniu miała na etacie 32 nauczycieli (25 oficerów, duchownego, audytora 
wojskowego, 2 lekarzy, weterynarza i 2 cywilów). Rocznik 1896 wymieniał 10 kur-
sów doskonalących dla podoficerów i oficerów. Ich struktura administracyjna była 
zbliżona do innych szkół wojskowych, tylko w kilku przypadkach pominięto ofi-
cera ekonomicznego. W Szkole Wojennej (Kriegschule) uczyło się 197 oficerów 
pod opieką 21 nauczycieli (17 oficerów, 4 cywilów). Funkcjonowały 4 Techniczne 
Wojskowe Kursy Fachowe (Technische Militär-Fachcurse): Specjalny Kurs dla 
Kapitanów Artylerii Polowej i Fortecznej (kurs 3-miesięczny), Artyleryjska Szko-
ła Strzelecka (kurs wakacyjny), Wyższy Kurs Artyleryjski (kurs stały, 10 nauczy-
cieli, 38 uczniów), Wyższy Kurs Inżynieryjny (kurs stały, 10 nauczycieli, z czego 
część także wykładała na kursie artyleryjskim, 41 uczniów87). Spis wymieniał tak-
że 14 studentów-wojskowych na uczelniach cywilnych. 2 Kursy Administracyjno-
-Wojskowe (Administrative Militär-Fachcurse) szkoliły intendentów wojskowych 
(Militär-Intendanz-Curs – 8 nauczycieli, 75 uczniów) oraz wojskowych urzędników 
żywnościowych (Militär-Verpflegsverwalter-Curs – 5 nauczycieli, z czego 2 uczyło 
równocześnie na kursie intendentów, 10 uczniów). Na Kursie Kierowników Bu-
dów Wojskowych (Militär-Bauwerkmeister-Curs) 3 nauczycieli szkoliło 37 podofi-
cerów. Jako kurs fachowy funkcjonowała także dwuosobowa Komisja ds. Oceny 
Kandydatów na Oficerów Sztabowych (Comission zur Beurtheilung der Stabsof-
fiziers-Aspiranten). Letnia Armijna Szkoła Strzelecka (Armee-Schießschule) mia-
ła w swej strukturze 5 oficerów zarządzających i szkoleniowych. W Wojskowym 
Instytucie Jeździeckim (Militär-Reitlehrer-Institut) 6 nauczycieli uczyło technik 
jazdy 54 uczniów. Na Wojskowym Kursie Nauczycieli Fechtunku i Gimnastyki, 
prowadzonym przez Polaka Aleksandra Beryndę-Czajkowskiego, 9 nauczycieli 

85 Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche 
Kriegs-Marine für 1896 Jahr, Wien 1895, s. 897–908.

86 W przypadku Akademii w Wienner Neustadt także zarządca lasów.
87 W tym także słynny podczas pierwszej wojny światowej as lotnictwa Emil Uzelać.
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szkoliło 22 oficerów i 28 podoficerów. Na Kawaleryjskim Kursie Telegraficznym 
w Tuln (Cavallerie-Telegraphen-Curs) 14 nauczycieli szkoliło 19 oficerów i 90 pod-
oficerów. W Wojskowym Instytucie Weterynaryjnym (Militär-Thierarznei-Institut) 
było 18 nauczycieli i 206 uczniów88. Kolejną grupą szkół wymienionych w rocz-
niku 1896 były zakłady dla dziewcząt: dwa dla córek oficerskich w Hernals (39 
nauczycieli) i Ödenburg (13 nauczycieli) oraz dwa zakłady dla córek żołnierzy: 
w Wiedniu-Erdbergu (6 nauczycieli, 6 personelu) i w Szathmár (Némethy) (6 na-
uczycieli)89. Ostatnią wydzieloną grupą w 1896 r. były szkoły Marynarki Wojennej. 
Tym razem uporządkowane od najwyższego stopnia. Akademia Morska w Fiume 
(Rjeka), obok komendanta i adiutanta, miała w składzie 29 nauczycieli (15 woj-
skowych, 14 cywilów), oficera ekonomicznego, lekarza i rachmistrza. Poza tym 
wymieniono 3 szkoły w bazie floty w Poli (Pula), Morską Niższą Szkołę Realną 
(7 nauczycieli), Morską Szkołę Ludową dla Chłopców (7 nauczycieli) i Morską 
Szkołę Miejską dla Dziewcząt (12 nauczycieli)90.

Podsumowanie

Sprawy oświatowe w szematyzmach wojskowych pojawiają się w kilku aspek-
tach. Po pierwsze, dzięki szematyzmom możemy dokładnie odtworzyć strukturę 
wojskowej sieci oświatowej i jej zmiany. Po drugie, zyskujemy informacje dotyczą-
ce programu poszczególnych typów szkół poprzez analizę przedmiotów w nich 
wykładanych oraz liczebność personelu zajmującego się tym. Kolejnym aspek-
tem są właśnie ludzie zajmujący się oświatą wojskową, wymieniani w rocznikach. 
Analiza pozwala odtworzyć etapy ich kariery: to, z jakich jednostek się wywodzili 
(czy do szkół wojskowych kierowano jako nauczycieli oficerów z okolicznych gar-
nizonów, czy też ściągano specjalistów reprezentujących poszczególne dziedzi-
ny, nie bacząc na miejsce stacjonowania ich macierzystych jednostek), w jakim 
stopniu praca w oświacie wpłynęła na dalszy awans zatrudnionych tam oficerów? 
Czy była odsunięciem na boczny tor, czy też wręcz przeciwnie – nieodłącznym 
elementem kariery wybitnego sztabowca czy generała? Możemy w końcu dość 
ostrożnie ustalić narodowość poszczególnych nauczycieli poprzez analizę ich na-
zwisk oraz domniemanych krajów pochodzenia i służby. Kolejnym zagadnieniem, 
jakim można się zająć na podstawie szematyzmów wojskowych, jest sprawa 
różnego nasycenia strukturami oświatowymi poszczególnych krajów koronnych. 
Dzięki dość prostym zabiegom możemy prześledzić zmiany, jakie zachodziły w tej 
strukturze, wynikające np. z coraz mocniejszego włączania poszczególnych pro-
wincji w struktury naddunajskiej monarchii czy też z rosnącego znaczenia mi-
litarnego tych prowincji jako obszaru rekrutacyjnego. Do 1873 r. i ostatecznej 
likwidacji tzw. „pogranicza wojskowego” w rocznikach wojskowych pojawiały się 

88 Schematismus… 1896, s. 909–925.
89 Tamże, s. 926–929.
90 Tamże, s. 930–931.
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informacje także o cywilnych szkołach znajdujących się na terenach wzdłuż połu-
dniowo-wschodnich i południowych granic państwa austriackiego. Nie podlegały 
one zarządowi wojskowemu i miały specyficzne struktury łączące prerogatywy 
wojskowe z cywilnymi, dlatego wzmianki o znacznej część szkół znajdujących 
się na tym obszarze znalazły się w szematyzmach wojskowych. Wspomnieć na-
leży o nadzwyczaj rozbudowanej sieci stypendiów dla uczniów, kadetów i elewów 
austriackich szkół wojskowych wszystkich poziomów. W rocznikach wojskowych 
znajdują się informacje o tego typu fundacjach państwowych, krajowych i pry-
watnych. Często są to informacje bardzo dokładne, zawierające dane darczyńcy, 
warunki uzyskania stypendium, a także, w późniejszych wydaniach, o tym, kiedy 
i jaka instytucja państwowa czy krajowa zatwierdziła fundację. Objętość informa-
cji o oświacie w poszczególnych rocznikach przedstawiam w tab. 1.

Ta b e l a  1. Informacje o oświacie w poszczególnych rocznikach

Rok Liczba stron Liczba stron o oświacie Procentowy udział stron o oświacie

1819 631 10 1,58

1835 726 28 3,86

1850 1033 16 + fundacje ok. 30 stron 4,06

1865 1104 37 + fundacje 23 strony 5,43

1879 959 23 2,4

1896 1316 35 2,66

1923 1852 44 2,38

Ź r ó d ł o: Obliczenia własne na podst.: Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums 
für das…, roczniki: 1819; 1835; 1850; 1865; Kais. Königl. Militär-Schematismus für 1879 Jahr; Sche-
matismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegs-Marine 
für 1896 Jahr; Rocznik Oficerski [Wojska Polskiego] 1923. 

Na zakończenie przedstawię jeszcze jeden przykład przydatności szema-
tyzmów wojskowych jako źródła umożliwiającego poznanie dziejów oświaty. 
W 1855 r. w Tarnowie wzniesiono okazały budynek, służący obecnie jako Pałac 
Młodzieży. W literaturze historycznej obiekt ten funkcjonował jako austriacki szpi-
tal wojskowy91. Tymczasem na podstawie szematyzmów wojskowych ustaliłem, 
że jedynym obiektem wojskowym wówczas budowanym był Dom Wychowawczy 
dla Chłopców92. Fakt ten znalazł także potwierdzenie po porównaniu planów ar-
chitektonicznych obiektu zdeponowanych w Centralnym Archiwum Wojskowym 
z obecnym kształtem obiektu93.

91 Por. Pałac Młodzieży w Tarnowie, [w:] Tarnów – wielki przewodnik, t. 7: Zawale, Tarnów 2000, 
s. 62–65; A. G o n t a s z e w s k i, Szpital Wojskowy, [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów 2010, s. 437.

92 “Turnau, Joseph v., beauftragt mit der Bauleitung des Mil. Ober-Erziehungshauses zu Tar-
now”, za: Militär-Schematismus… 1855, s. 596.

93 Szpital i koszary w Tarnowie, Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. Dok.V.I.371.5.43.
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„Königsberger Hartungsche Zeitung” 
jako źródło do dziejów wschodniopruskiego 

szkolnictwa średniego w II połowie XIX w.

O przydatności prasy w badaniach naukowych przekonani byli już historycy 
tworzący w XIX w.1, a pełna jej rehabilitacja jako źródła historycznego nastąpiła 
po drugiej wojnie światowej2. Wartość prasy doceniono również na gruncie historii 
edukacji, co przejawia się w postaci monografii, w których jako główny materiał 
źródłowy wykorzystano czasopiśmiennictwo, a także w publikacjach zawierają-
cych zalecenia metodologiczne na temat wykorzystania prasy w badaniach hi-
storyczno-oświatowych. O wartości prasy w tym zakresie przekonani są Iwonna 
i Grzegorz Michalscy:

Z historyczno-pedagogicznego punktu widzenia rola czasopism polega na tym, że odnotowują 
zjawiska i wydarzenia, które często z powodu swej ulotności nie są zapisane w innych źródłach. Po-
zwalają więc następnym pokoleniom krok po kroku zgłębiać i wzbogacać wiedzę o dziejach szkolnic-
twa, oświaty i edukacji. Pomagają w niemałym stopniu i zakresie wyjaśniać problemy nierozwiązane 
dotychczas w historiografii oświatowo-pedagogicznej3. 

Alicja Kicowska pisze w następujący sposób o znaczeniu prasy w badaniach 
nad dziejami wychowania: 

* Dr, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87, 10- -402 Olsztyn. 
1 B. K r z y w o b ł o c k a, Prasa jako źródło historyczne, [w:] Metody i techniki badawcze w pra-

soznawstwie, red. M. Kafel, t. 3, Warszawa 1971, s. 60–61. 
2 I. i G. M i c h a l s c y, Wstęp, [w:] Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło 

do historii edukacji, red. I. i G. M i c h a l s c y, Łódź 2010, s. 5; I. M i c h a l s k a, Wybrane problemy 
metodologiczne wykorzystania prasy jako źródła w badaniach historii wychowania, [w:] Źródła w ba-
daniach naukowych historii edukacji, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2003, s. 128–129; A. K i c o w s k a, 
Prasa jako źródło w badaniach historii wychowania, [w:] Metodologia w badaniach naukowych historii 
wychowania, red. I. i G. Michalscy, T. Jałmużna, Łódź 1993, s. 235. 

3 I. i G. M i c h a l s c y, Wstęp…, s. 5. 
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Wykorzystanie źródeł prasowych umożliwia także analizowanie problemów wychowania w kon-
tekście upowszechnionych poglądów politycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturalnych, wresz-
cie na tle problemów życia codziennego społeczeństwa. Jest więc [prasa – przyp. T.Ch.] źródłem 
zawierającym informacje bezpośrednio i pośrednio związane z przedmiotem badań historii wychowa-
nia. Prasę można też wykorzystać jako źródło zastępcze w przypadku, gdy zachowana baza źródłowa 
badanego problemu jest nader skromna i niewystarczająca4. 

Celem niniejszego artykułu jest próba scharakteryzowania regionalnej prasy 
codziennej jako źródła do dziejów męskiego szkolnictwa średniego w Prusach 
Wschodnich w XIX w. Poprzez analizę zawartości wybranych roczników gazety 
„Königsberger Hartungsche Zeitung” z drugiej połowy XIX w. (cezury wyznaczają 
kres Wiosny Ludów i nadanie czasopismu nowego tytułu oraz wybuch pierwszej 
wojny światowej) pragniemy odpowiedzieć na pytanie, czy dla historyka edukacji 
są przydatne doniesienia prasowe dotyczące wschodniopruskich szkół średnich? 

„Königsberger Hartungsche Zeitung” była typowym dziennikiem informa-
cyjnym, poświęconym w znacznej mierze doniesieniom politycznym z kraju i ze 
świata, ale i odnotowującym wiele wydarzeń z prowincji (wschodnio)pruskiej. 
Analizując prasę codzienną, należy zastanowić się nad jej miejscem w hierarchii 
ważności źródeł historycznych, ustalanej dla historyczno-oświatowego problemu 
badawczego. Na tę kwestię zwróciła uwagę I. Michalska, nie odbierając rangi 
prasie codziennej w badaniach historyczno-oświatowych: 

Wykorzystanie dzienników jako źródła informacji o przeszłości oświatowej nie ma wprawdzie 
zasadniczego znaczenia, ale posiada ten walor, iż na łamach gazet można niejednokrotnie odnaleźć, 
cenny z punktu widzenia badawczego, materiał dotyczący zdarzeń o charakterze typowo ulotnym. 
Pismo codzienne, śledząc na bieżąco życie społeczne, rejestruje większość z nich5. 

W naszym przekonaniu, o prasie codziennej w badaniu dziejów męskiego 
szkolnictwa średniego w Prusach Wschodnich w XIX w. z pewnością nie moż-
na mówić jako o źródle podstawowym, pierwszorzędnym, ale raczej zastępczym 
i uzupełniającym. Przydatność i wiarygodność informacji odnajdywanych w pra-
sie codziennej i niepedagogicznej musi być weryfikowana poprzez konfrontację 
z podaniami wielu innych materiałów źródłowych. Historyk dziewiętnastowiecznej 
edukacji w Prusach Wschodnich jako podstawowe źródło do dziejów męskiego 
szkolnictwa średniego musi, wobec niedostatecznego stopnia zachowania mate-
riałów archiwalnych, traktować – będące w istocie również wydawnictwami ciągły-
mi – coroczne sprawozdania szkół średnich, do których wydawania zobligowana 
była od 1824 r. każda publiczna szkoła średnia. W tych programach szkolnych 
informowano m.in. o realizowanym programie nauczania, składzie kolegium na-
uczycielskiego, liczbie zatrudnionych nauczycieli. Sprawozdania szkolne miały 
przez dziesięciolecia dychotomiczną strukturę: obejmowały rozprawę naukową 
reprezentanta grona nauczycielskiego danej szkoły oraz zawierały szereg danych 

4 A .  K i c o w s k a, Prasa…, s. 236. 
5 I. M i c h a l s k a, Wybrane problemy…, s. 143. 
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statystycznych i innego typu informacji, dotyczących minionego roku szkolnego. 
Nie oznacza to jednak, że te szkolne publikacje, ograniczane swym „urzędowym” 
charakterem, w pożądany sposób naświetlają wszelkie aspekty działalności 
szkoły. Poszukując pełniejszego obrazu rozwoju szkolnictwa średniego, histo-
ryk edukacji powinien sięgać do innych źródeł6. Odnośnie do czasopism warto 
wspomnieć, że w dziewiętnastowiecznych Prusach ukazywało się wiele tytułów 
uznawanych za fachową prasę pedagogiczną, przede wszystkim zaś wydawany 
z inicjatywy ministerstwa oświaty periodyk „Centralblatt für die gesammte Unter-
richts-Verwaltung in Preuβen” (zawierający m.in. dane statystyczne wszystkich 
szczebli kształcenia oraz najnowsze rozporządzenia ministerialne). Ponadto 
warto wspomnieć, że swe własne organa prasowe miały rozwijające się bujnie – 
zwłaszcza w drugiej połowie XIX stulecia – towarzystwa nauczycielskie. 

W niniejszym artykule skupiamy się na analizie informacji dotyczących mę-
skiego szkolnictwa średniego, mającego zupełnie inne tradycje i linie rozwoju 
w interesującym nas stuleciu od szkolnictwa żeńskiego, prawnie w pełni usank-
cjonowanego dopiero na początku XX w. Wprowadzone w państwie pruskim na 
początku XIX w. reformy, kojarzone z nazwiskiem Wilhelma von Humboldta, usta-
liły jako główny typ szkół średnich gimnazja humanistyczne, obok których w ciągu 
stulecia coraz silniej swe wpływy zaznaczał nurt realny (w postaci szkół realnych, 
wyższych szkół obywatelskich, pro- i gimnazjów realnych oraz wyższych szkół 
realnych), kładący większy nacisk na kształcenie w zakresie przedmiotów ści-
słych. Męskie szkolnictwo średnie dysponowało własnymi regulacjami prawnymi 
i programami nauczania. Również nauczyciele szkół średnich musieli spełniać 
szczególne wymagania, przede wszystkim w większości przypadków musieli 
się legitymować wyższym wykształceniem i zdanym egzaminem na nauczyciela 
szkoły średniej (pro facultate docendi)7. 

Początki „Königsberger Hartungsche Zeitung” są związane z nadaniem 
9 lipca 1660 r. przez księcia pruskiego Fryderyka Wilhelma przywileju króle-
wieckiemu drukarzowi Janowi Reuβnerowi, na podstawie którego wydawca 
mógł rozpowszechniać informacje polityczne pochodzące z dworu książęcego 
w swej gazecie „Europäischer Mercurius”, wychodzącej początkowo dwa razy 
w tygodniu. Nazwa tego czasopisma w późniejszym okresie ulegała wielo-
krotnie zmianom, zmieniali się również jego właściciele. W 1751 r. drukarnia 

6 T. C h r z a n o w s k i, „Jahresberichten” jako źródło do dziejów edukacji (na przykładzie spra-
wozdań wschodniopruskich szkół średnich z XIX wieku), „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Pol-
ski i powszechnym” 2011, nr 16, s. 77–93. 

7 Literatura niemiecka dotycząca rozwoju męskiego szkolnictwa średniego w XIX w. jest bardzo 
bogata. Zaznaczmy jedynie, że w ostatnim czasie o starciu nurtu realnego i humanistycznego w dru-
giej połowie stulecia pisze: T. V a n č a, Der Schulkrieg 1870–1901. Der Humanismus-Realismus-Streit 
im höheren Schulwesen Preuβens am Ende des 19. Jahrhunderts – Eine Einführung, Berlin 2006. Na 
gruncie polskim o szkolnictwie średnim w prowincjach pruskich w XIX w. m.in.: M. N i e d z i e l s k a, 
Szkolnictwo powszechne i średnie oraz oświata, [w:] Historia Pomorza, red. G. Labuda, t. 3: 1815–
1850, cz. 3, Poznań 2001, s. 127–169; t a ż, Dzieje szkolnictwa, [w:] Historia Pomorza, red. S. S a l -
m o n o w i c z, t. 4: 1850–1918, cz. 2, Toruń 2002, s. 271–303. 
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Reuβnera wraz z tytułem gazety została wykupiona przez rodzinę Hartungów8, 
której cztery kolejne pokolenia kierowały losami gazety9. 

W 1831 r. gazeta zaczęła ukazywać się codziennie. Zmiana charakteru pi-
sma była możliwa po objęciu tronu królewskiego przez Fryderyka Wilhelma IV 
(1840) i wydaniu nowego rozporządzenia w sprawie cenzury z 24 grudnia 1841 r., 
po którym w gazecie w sposób bardziej prostolinijny poruszano poglądy politycz-
ne. Z powodu liberalnego stanowiska czasopisma Hartungów w okresie Wiosny 
Ludów, w maju 1850 r. odebrano gazecie dotychczasowy „królewski” tytuł „Kö-
niglich Preussische Staats-, Kriegs- und Friedenszeitung” oraz prawo wykorzy-
stywania godła królewskiego. Od tego roku czasopismo wychodziło pod tytułem 
„Königsberger Hartungsche Zeitung” (KHZ)10. Około 1850 r. jego nakład wynosił 
4175 egzemplarzy. W drugiej połowie stulecia gazeta, wciąż liberalna i postępo-
wa pod względem ideowym, sprzyjała Niemieckiej Partii Postępowej i stała się 
jej organem prasowym. Od początku 1871 r. ukazywała się dwa razy dziennie. 
W tym samym roku przestała być własnością Hartungów, co nie oznaczało jednak 
zmiany jej nazwy. W okresie cesarskim KHZ zyskała poważnego konkurenta na 
rynku królewieckim w postaci organu prasowego Partii Narodowo-Liberalnej, od 
1882 r. noszącego tytuł „Königsberger Allgemeine Zeitung”. KHZ nie wyszła zwy-
cięsko z rywalizacji z nowym konkurentem i systematycznie traciła popularność. 
Organ konserwatystów na początku lat dziewięćdziesiątych miał ponad dwa razy 
większy nakład niż KHZ. Zamknięcie czasopisma nastąpiło w okresie hitlerow-
skim – przestało się ukazywać w końcu 1933 r.11 

W drugiej połowie stulecia na łamach interesującej nas gazety zamiesz-
czano regularnie przewodni artykuł lub felieton, dotyczący bieżących spraw po-
litycznych, społecznych lub kulturalnych. Bardzo rzadko tematem tego tekstu 
było męskie szkolnictwo średnie, przypadki takie jednak się zdarzały. W KHZ, 
sprzyjającej ideom postępowym, prezentowano zamierzenia reformatorskie, rów-
nież w zakresie oświaty. Artykuły publikowane pod koniec XIX w., powstające 
w okresie permanentnej ogólnoniemieckiej dyskusji na temat kształtu szkolnictwa 
średniego i zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, charakteryzują się 
dużą liczbą uwag krytycznych wobec gimnazjów humanistycznych. Bardzo rzad-
ko na łamach KHZ problemy szkolnictwa średniego rozpatrywano z perspektywy 
Prus Wschodnich, ale jako przykład artykułu odnoszącego się bezpośrednio do 
sytuacji w tej prowincji może posłużyć anonimowy tekst poświęcony ocenie po-
łożenia młodszych nauczycieli szkół średnich, opublikowany w jednym z nume-

8 M. S z o s t a k o w s k a, Prasa codzienna Prus Wschodnich od XVII do połowy XX wieku. 
Przewodnik do dziejów wydawniczych, Toruń 2007, s. 12–13;  t a ż, „Königsberger Hartungsche Zei-
tung” w latach 1660–1933. Zarys dziejów wydawniczych, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1992, 
nr 2, s. 110. 

9 M. S z o s t a k o w s k a, Prasa codzienna…, s. 17–18; K. F o r s t r e u t e r, Georg Friedrich 
Hartung (1782–1849), [w:] Deutsche Presseverleger des 18. bis 20. Jahrhunderts, Hrsg. H.-D. Fi-
scher, Pullach bei München 1975, s. 102. 

10 M. S z o s t a k o w s k a, „Königsberger Hartungsche Zeitung”…, s. 11–115. 
11 M. S z o s t a k o w s k a, Prasa codzienna…, s. 29–33, 46; t a ż, „Königsberger Hartungsche 

Zeitung”, s. 115–117. 
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rów w 1888 r. Autor, doskonale znający ówczesne realia pruskiej oświaty, skarżył 
się na brak jednolitej ustawy szkolnej, regulującej kwestie zatrudniania i ścieżki 
awansu nauczycieli szkół średnich, a także ich odpowiedniego wynagradzania. 
Krytykował istniejące rozwiązania, ponieważ polityka kadrowa, opierająca się 
w poszczególnych szkołach na zasadzie starszeństwa, uniemożliwiała młodym 
nauczycielom znalezienie pracy12. Autor podkreślał, że problem ten szczególnie 
dotkliwie dotyczy szkolnictwa wschodniopruskiego, gdzie tylko niewielki odsetek 
kandydatów na posady nauczycielskie uzyskiwał zatrudnienie w szkole średniej, 
a okres oczekiwania na zatrudnienie znacznie się wydłużał. Przewidywał ponadto 
pogorszenie się perspektyw zawodowych młodych nauczycieli, ponieważ kadra 
szkół średnich była odmłodzona i brakowało perspektyw na szybkie podjęcie pra-
cy przez młodsze osoby. Autor dziwił się ponadto, że wciąż tak wielu absolwen-
tów szkół wyższych wiązało swe nadzieje zawodowe ze szkolnictwem średnim, 
krytykował całą politykę władz zwierzchnich na polu szkolnictwa średniego, które 
główną zasadą swej działalności uczyniły zasadę oszczędzania, co przejawiało 
się chociażby w redukcji nauczycielskich etatów i rekompensowaniu zwiększenia 
świadczeń dla nauczycieli podwyżkami czesnego (kosztem rodziców uczniów)13.

Inne artykuły o tematyce pedagogicznej, choć odnosiły się do ogólnej sytuacji 
szkolnictwa średniego, jak można przypuszczać, były publikowane z nadzieją, 
że spotkają się z zainteresowaniem opinii publicznej w Prusach Wschodnich. Jako 
przykład tego typu publikacji służy tekst anonimowego autora Die Überbürdung14 
der Schüler höherer Lehranstalten z maja 1883 r., będący omówieniem wydanego 
przez komisję parlamentarną ds. oświaty memoriału poświęconego sprawie tzw. 
przeciążenia uczniów w szkołach średnich15. W artykule przedstawiono najnow-
sze wnioski władz zwierzchnich na temat tego problemu, dotyczącego przede 
wszystkim gimnazjów. Artykuł w KHZ stanowi przejaw zainteresowania tym za-
gadnieniem w prowincji i może służyć do analizy kondycji całego humanistyczne-
go nurtu w szkolnictwie średnim w okresie cesarskim16. 

W innym artykule krytyka gimnazjalnego programu nauczania była wyni-
kiem rozwoju nauki i specjalizacji jej poszczególnych gałęzi. W jednym z nume-
rów z 1883 r. ukazał się tekst Hermanna Hellera, postulującego wprowadzenie 
nauki historii sztuki do gimnazjów. Autor oparł swój artykuł na jednej z publikacji 

12 Problem bezrobocia wśród młodych nauczycieli miał w latach osiemdziesiątych XIX w. cha-
rakter ogólnoniemiecki. Kanclerz Otto von Bismarck określił ich mianem „Abiturientenproletariat” – 
zob. T. V a n č a, Der Schulkrieg…, s. 63–64. 

13 X, Die Lage der jüngeren Lehrer höherer Unterrichtsanstalten, „Königsberger Hartungsche 
Zeitung“ (dalej: KHZ) 1888, Nr 196, s. 3144; Nr 197, s. 3163. 

14 Terminu Überbürdung w odniesieniu do męskich szkół średnich jako pierwszy użył w latach 
trzydziestych XIX w. Karl Ignatius Lorisner, krytykujący fatalny stan zdrowia młodzieży gimnazjalnej 
jako wynik wadliwego programu nauczania – zob. L. L o h b e c k, Das höhere Schulwesen in Preuβen 
im 19. Jahrhundert, Marburg 2005, s. 38; Encyklopädisches Handbuch des gesamten Turnwesens 
und der verwandten Gebiete, Hrsg. C. Euler, Bd. III, Wien–Leipzig 1896, s. 368. 

15 Denkschrift, betreffend die Frage der Überbürdung der Jugend an unsern höheren Schulen, 
opublikowany m.in. w: „Pädagogisches Archiv“ 1883, Bd. XXV, Nr 6, s. 401–423. 

16 Die Überbürdung der Schüler höherer Lehranstalten, KHZ 1883, Nr 117, s. 1625–1626. 
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niemieckiego archeologa i historyka sztuki, ale i pedagoga, Friedricha Schlie, 
gorącego zwolennika nauczania historii sztuki w gimnazjach. W artykule domi-
nowała teza o nieefektywności obecnego programu nauczania, Heller w prze-
ciwieństwie do Schlie nie żądał jednak wprowadzenia nowego przedmiotu, lecz 
domagał się nauczania historii sztuki w ramach dotychczasowego – historii. 
Nauczanie historii sztuki jako obcowanie z wrażeniami estetycznymi miało rów-
nież, według autora, w pewnym stopniu zrekompensować nieskuteczną naukę 
religii w szkołach średnich17. 

Na łamach KHZ pojawiało się oczywiście wiele doniesień z Królewca. Niekiedy 
dotyczyły one również spraw pedagogicznych. Na przykład w jednym z lutowych 
numerów gazety z 1852 r. opublikowano tabelę zawierającą dane statystyczne 
na temat szkolnictwa królewieckiego z jesieni 1851 r., w której obok liczby szkół 
poszczególnych typów podano informacje na temat liczby nauczycieli, uczniów 
i oddziałów klasowych. Dane te konfrontowano ze statystyką z poprzednich lat, 
określano tendencję przyrostu lub spadku liczby uczniów w szkołach18. W KHZ 
zamieszczano często artykuły recenzujące najnowsze książki. Wśród nich można 
odnaleźć m.in. omówienia podręczników (w jednym z numerów z 1855 r. zrecen-
zowano skrypt Karla Koppe pod względem merytorycznym i wydawniczym)19. 

Jak wspomniano, główne artykuły niezmiernie rzadko poświęcano proble-
matyce męskiego szkolnictwa średniego, a – jak widać z przytoczonych przy-
kładów – nie zawsze odnosiły się one do terenu Prus Wschodnich. Historyk 
edukacji mnóstwo informacji na temat funkcjonowania szkół średnich na terenie 
tej prowincji odnajdzie natomiast w dziale „Provinzielles”, w którym informowa-
no o najważniejszych wydarzeniach w poszczególnych miastach i wsiach Prus 
Wschodnich. Rubryka ta ukazywała się regularnie prawie w każdym numerze 
gazety. Obok doniesień o tematyce politycznej, społecznej, kulturalnej, o ano-
maliach pogodowych, pożarach i innych niecodziennych zdarzeniach, znaczna 
część informacji dotyczyła spraw oświatowych. To właśnie dzięki analizie za-
wartości tej rubryki historyk edukacji może uzyskać potwierdzenie informacji 
dotyczących szkolnej codzienności, znanych z innych źródeł, a także poznaje 
nowe fakty na temat szkolnictwa średniego w Prusach Wschodnich. W gaze-
cie zamieszczano m.in. wzmianki o wydarzeniach ważnych dla rozwoju szkoły 
i reakcjach na nie lokalnej społeczności. Relacjonowanie w prasie na bieżąco 
wydarzeń cechuje bowiem pamiętnikarska specyfika relacji, o której pisała Bo-
żena Krzywobłocka20. Dzięki tego typu informacjom poznajemy więc stosunek 
lokalnej społeczności do szkoły średniej, znaczenie istnienia placówki dla miasta 
i okolicy. W drugiej połowie stulecia istotne problemy przeżywało progimnazjum 
w Olsztynku, w którym w 1852 r. z rozkazu władz oświatowych zamknięto naj-

17 H. H e l l e r, Die Kunstgeschichte auf dem Gymnasium. Ein Beitrag zur Reform des Ge-
schichtsunterrichts, KHZ 1883, Nr 164, s. 2209–2210.

18 KHZ 1852, Nr 45, s. 206. 
19 KHZ 1855, Nr 77, s. 380. 
20 B. K r z y w o b ł o c k a, Prasa…, s. 63. 
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wyższą klasę – sekundę21. W końcu lipca tego roku wydrukowano na łamach 
KHZ informację o ministerialnym reskrypcie, nakazującym likwidację sekundy, 
donoszono również o reakcji ludności miasta i okolicy na to postanowienie, którą 
była prośba o zmianę decyzji hamującej rozwój szkoły22. Inna z relacji dotyczą-
cych skasowania sekundy w Olsztynku zawierała obawy o dalszy spadek liczby 
uczniów progimnazjum, a także niepokój o pogorszenie stosunków między na-
uczycielami szkoły wobec konieczności wyboru nowego dyrektora. Za pośrednic-
twem tej wiadomości z jesieni 1852 r. (kiedy władze już zlikwidowały sekundę, co 
spowodowało spadek liczby uczniów, i kiedy odszedł dotychczasowy dyrektor) 
wyrażano troskę o kondycję zakładu w przyszłości23. 

O kierunkach rozwoju wschodniopruskiego szkolnictwa średniego dowie-
dzieć się można z informacji o dążeniach lokalnej społeczności do zmiany patro-
natu, pod którym szkoła się znajdowała. Dominującą tendencją w drugiej połowie 
stulecia były starania poszczególnych placówek o uzyskanie „królewskiego” sta-
tusu. Analiza zawartości „Provinzielles” pozwala m.in. na ustalenie dokładnej daty 
petycji olsztyńskich radnych miejskich do ministra oświaty z prośbą o przejęcie 
gimnazjum spod zarządu miejskiego przez państwo24. Wiele wzmianek dotyczyło 
okoliczności powstania nowych szkół średnich. Z informacji prasowych wynika, 
że w wielu przypadkach czynnikiem inicjującym powstanie szkoły średniej były 
władze miejskie, np. w Gołdapi na początku 1894 r., kiedy zdecydowano o utwo-
rzeniu szkoły realnej25. Niektóre informacje dotyczyły wydarzeń wynikających ze 
specyfiki religijnej obszaru, na którym funkcjonowała szkoła średnia. W 1894 r. 
doszło do powstania konwiktu w Reszlu na katolickiej Warmii, którego pracami 
kierował jeden z nauczycieli gimnazjalnych26. 

Niektóre z relacji dotyczyły udziału szkoły średniej w wydarzeniach ważnych 
dla życia lokalnej społeczności i kraju. Do tego typu inicjatyw należały uroczy-
ste obchody urodzin królewskich, organizowane corocznie w całej prowincji. 
W imprezach uczestniczyły, obok władz samorządowych, reprezentantów woj-
ska i wschodniopruskich stowarzyszeń, również szkoły średnie. Na przykład 
w 1852 r. gimnazjum tylżyckie i wyższa szkoła obywatelska (późniejsze gim-
nazjum realne) odpowiadały za przygotowanie uroczystych mów i śpiewów27. 
Szkoły średnie współpracowały także z lokalnymi organizacjami kulturalnymi 
i społecznymi, również tymi, których profil ideowy nie odpowiadał w pełni założe-
niom niektórych środowisk politycznych. W Wystruci funkcjonowało Towarzystwo 
Schillera (Schillerverein), powstałe z okazji setnej rocznicy urodzin poety, któ-
remu niechętne pozostawały czynniki konserwatywne, a sama postać Schillera 

21 G. S a c h s e, Geschichte der höheren Lehr-Anstalt in Hohenstein in Ostpreussen während 
ihres fünfzigjährigen Bestehens, Osterode Ostpr. 1895, s. 11. 

22 KHZ 1852, Nr 179, s. 873. 
23 KHZ 1852, Nr 238, Beilage, s. 1138. 
24 KHZ 1883, Nr 143, Beilage, s. 1976. 
25 KHZ 1894, Nr 43, Zweite Morgensausgabe, s. 699.
26 KHZ 1894, Nr 63, Erste Morgensausgabe, s. 1056. 
27 KHZ 1852, Nr 246, s. 1176. 
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miała być kojarzona z postawą liberalną. Mimo tego uczniowie państwowego 
bądź co bądź gimnazjum prezentowali utwory poety na jednym z wieczorów, 
zorganizowanych przez towarzystwo28. 

Z pewnością można stwierdzić, że prasa codzienna pogłębia i precyzu-
je wiadomości na temat pozaszkolnej działalności nauczycieli szkół średnich. 
Zamieszczane w rocznych sprawozdaniach szkół dane biograficzne na temat 
nauczycieli, podawane najczęściej w chwili zatrudnienia lub śmierci pedago-
ga, odnosiły się tylko i wyłącznie do ich kariery zawodowej oraz wykształcenia. 
W prasie codziennej można natomiast odnaleźć informacje na temat działalności 
pedagogów na innych płaszczyznach życia publicznego, m.in. dane o ich działal-
ności politycznej. Na łamach KHZ odnotowywano przede wszystkim informacje 
o nauczycielach-politykach z partii postępowej (Fortschrittspartei), której – jak 
zaznaczyliśmy powyżej – gazeta sprzyjała. Odnotowano śmierć wieloletniego 
nauczyciela gimnazjum kętrzyńskiego Karla Gustava Rahtsa, który był również 
przez wiele lat przewodniczącym miejskich radnych w Kętrzynie, a w latach 
siedemdziesiątych XIX w. reprezentował partię postępową w izbie poselskiej29. 
Z informacji zawartych w gazecie wynika, że na początku lat sześćdziesiątych 
deputowanym z powiatów Ełk, Pisz i Olecko z ramienia partii postępowej był 
wieloletni nauczyciel gimnazjum w Ełku Wilhelm Orlando Gortzitza30. Wiado-
mości bezpośrednio związane z życiem szkoły i karierą nauczycieli dotyczyły 
np. wyboru nowego dyrektora danej placówki. W KHZ odnotowano chociażby, 
że w 1855 r. królewiecka wyższa szkoła obywatelska na Lipniku (dzielnicy Kró-
lewca) wybrała na stanowisko dyrektora Alexandra Schmidta, pracującego do-
tychczas w jednej z gdańskich szkół31. 

Na łamach prasy codziennej można również odnaleźć informacje na temat 
periodycznych konferencji dyrektorów szkół średnich z terenu Prus Wschodnich 
i Prus Zachodnich. Informowano o czasie, miejscu i tematyce tych cyklicznych 
spotkań reprezentantów szkół realnych i gimnazjów. Historyk edukacji dowiaduje 
się na ich podstawie, jakie problemy były najbardziej istotne dla osób kierujących 
szkołami średnimi w prowincjach pruskich, jakimi zagadnieniami dotyczącymi 
programu i metod zajmowano się. Z relacji pokonferencyjnych można się także 
dowiedzieć, że wielu nauczycieli ze wschodniopruskich szkół średnich aktywnie 
uczestniczyło w obradach32. 

Niekiedy informacje publikowane w rubryce „Provinzielles” podawano za 
sprawozdaniem rocznym danej szkoły średniej. Tym wzmiankom towarzyszyły 
często uwagi recenzyjne anonimowego autora relacji na temat szkolnego wy-
dawnictwa. Na przykład sprawozdawca z Kłajpedy donosił o zawartości progra-
mu tamtejszej wyższej szkoły obywatelskiej, zwracając uwagę przede wszystkim 

28 KHZ 1862, Nr 26, Beilage. 
29 KHZ 1883, Nr 132, Abendausgabe, s. 1823.
30 KHZ 1862, Nr 68, Beilage, npg. 
31 KHZ 1855, Nr 39, s. 188. 
32 Zob. np. KHZ 1883, Nr 148, Beilage, s. 2045; Nr 177, Beilage, s. 2408.
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na radzenie sobie z nieszczęściem, jakim była utrata budynku w 1854 r. i po-
moc, jakiej udzieliły szkole lokalna społeczność oraz władze zwierzchnie. Autor 
relacji oceniał ponadto w samych superlatywach rozprawę naukową, dołączoną 
do sprawozdania, i podkreślał, że na tle innych tego typu publikacji wypada 
bardzo korzystnie33. 

Zamieszczano również wzmianki o wizytach prominentnych gości w szko-
łach i na bieżąco przedstawiano wrażenia z tego typu spotkań. Na przykład 
w Olsztynku na początku 1855 r. rewizji progimnazjum dokonał tajny radca mi-
nisterium oświaty Ludwig Wiese. Jego wizytę odbierano jako wyraz aprobaty ze 
strony władz zwierzchnich dla dotychczasowej działalności szkoły i wiązano z nią 
nadzieję na przekształcenie olsztyneckiego progimnazjum w pełną szkołę średnią 
(czyli gimnazjum)34. W rubryce „Provinzielles” informowano ponadto o staraniach 
poszczególnych szkół, zmierzających do poprawy warunków lokalowych. Na 
przykład w Welawie z powodu remontu budynku szkolnego w 1855 r. wydłużo-
no czas trwania wakacji letnich35. Na łamach KHZ donoszono także o przebiegu 
egzaminów maturalnych w poszczególnych szkołach36. W krótkich informacjach 
podawano zazwyczaj termin egzaminu, liczbę uczniów, którzy do niego przystąpili 
oraz dane liczbowe o wynikach37. 

Dokonując analizy zawartości prasy codziennej jako źródła do historii edu-
kacji, należy zwrócić uwagę na ogłoszenia drobne, których znaczenie jako ma-
teriału źródłowego podkreślono już w literaturze38. Szkoły średnie zamieszczały 
je głównie w okresie rozpoczęcia nowego roku szkolnego lub semestru. W KHZ 
zamieszczali swe oferty nie tylko nauczyciele szkół królewieckich, lecz także dy-
rektor gimnazjum z Olsztyna. W ogłoszeniach podawano informacje o terminach 
rozpoczęcia roku szkolnego i naboru nowych uczniów oraz wymaganych doku-
mentach, które kandydaci mieli przedłożyć władzom szkolnym39. W pierwszej po-
łowie stulecia, kiedy zarówno dział informacji z prowincji, jak i ogłoszeń drobnych 
miały mniej usystematyzowany charakter, na łamach gazety pojawiły się również 
ogłoszenia i anonse istotne dla historyka edukacji. W przypadku nauczycielskiej 
działalności gospodarczej można przywołać przykład pedagoga z gimnazjum ełc-
kiego, Wilhelma Menzla, który obok pracy w szkole trudnił się również prowadze-
niem zakładu typograficznego w Ełku i oferował na łamach królewieckiej gazety 
sprzedaż pomocy dydaktycznych – globusów40.

W konkluzji należy więc stwierdzić, że dzięki analizie zawartości KHZ histo-
ryk edukacji może odnaleźć wiele szczegółowych informacji na temat męskiego 

33 KHZ 1855, Nr 260, s. 1386.
34 Tamże, Nr 162, Beilage, s. 864.
35 KHZ 1883, Nr 148, Beilage, s. 2044. 
36 Zob. np. o gimnazjum olsztyńskim – KHZ 1888, Nr 201, Beilage, Abendblatt, s. 3020.
37 Por.: KHZ 1897, Nr 19, Erste Morgenausgabe, s. 304. 
38 B. K r z y w o b ł o c k a, Prasa…, s. 68. 
39 KHZ 1897, Nr 230, Erste Morgenausgabe, s. 4012. 
40 „Königlich Preuβische Staats-, Kriegs- und Friedens Zeitung“ 1839, Nr 5, s. 37; G. J a -

s i ń s k i, Wstęp, „Przyjaciel Ludu Łecki (ełcki)“, Roczniki 1842 i 1844 wraz z „Przydatkiem“, Ostróda 
2010, s. 24. 
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szkolnictwa średniego w Prusach Wschodnich w XIX w. Problematyka edukacyj-
na oczywiście nie dominowała na łamach gazety, pojawiała się jednak regularnie 
w doniesieniach z prowincji, a niekiedy stanowiła temat głównego artykułu lub fe-
lietonu, w których poruszano problemy tego szczebla oświaty z perspektywy nie-
znanej z innych źródeł. KHZ jest przykładem prasy codziennej informacyjnej, na 
podstawie której historyk edukacji może pogłębić informacje o dyskusji toczonej 
w państwie pruskim na temat kształtu szkolnictwa średniego, a także zweryfiko-
wać dane uzyskane w wyniku kwerendy innych źródeł, dotyczące m.in. rozwoju 
poszczególnych placówek, remontu budynków, ważnych szkolnych wydarzeń. Za-
mieszczane w prasie codziennej informacje pozwalają więc bliżej poznać rozwój 
pruskiej myśli pedagogicznej i działalność instytucji publicznych, jakimi były szkoły. 



Część druga

Upowszechnianie problemów oświaty 
i kultury





władysława szulaKiEwicz*

O zasłużonych redaktorach czasopisma 
„Muzeum” (1885–1939)

Jest wiele czasopism, które w badaniach historyczno-oświatowych określo-
nych obszarów tematycznych są niezastąpionym źródłem wiedzy, a niektóre inte-
resujące opracowania z dziejów oświaty zapewne nie powstałyby bez tej ważnej 
podstawy źródłowej. Przeglądając prace w znacznej mierze opierające się na 
czasopismach, uświadomiłam sobie, że korzystając z prasy w badaniach histo-
rycznych często nie pamiętamy o redaktorach periodyków, niewiele o nich wiemy. 
Jednym z takich czasopism jest „Muzeum”, zaliczane – jak powszechnie wiadomo 
– do długowiecznych. Nie bez przyczyny cieszy się ono sporym zainteresowa-
niem badaczy i jest traktowane jako istotne źródło informacji1. 

W prezentowanym artykule pragnę przedstawić historię tego czasopisma 
przez pryzmat biografii jego redaktorów, nie z punktu widzenia zawartych w nim 
informacji. Podejmę próbę nakreślenia wpływu, jaki mieli kolejni redaktorzy na 
pełnione przez czasopismo funkcje i jego profil.

W literaturze znajdujemy wiele klasyfikacji funkcji czasopism. Małgorzata Kor-
czyńska-Derkacz, pisząc o funkcjach czasopism naukowych, wymieniła następują-
ce: anonsującą, integrującą, inspiracyjno-stymulacyjną, korektorską, bibliograficzną 
i kronikarską2. Z kolei Janusz Żarnowski, biorąc pod uwagę pisma naukowe z za-
kresu historii, mówi głównie o roli integrującej, jaką odgrywała prasa naukowa3. 
Jeszcze inaczej rzecz ujmuje Mieczysław Kafel, który uważa, że pojęcie funkcji 

* Prof. zw. dr hab., Katedra Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania, Wydział Nauk Pedago-
gicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń.

1 O czasopiśmie tym więcej w opracowaniach: T. G u m u ł a, Czasopismo „Muzeum” ‒ organ 
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, [w:] Z dziejów oświaty w Galicji, red. A. M e i s s n e r, 
Rzeszów 1989, s. 139–1950; t e j ż e, Z dziejów „Muzeum” 1885–1939. W setną rocznicę założenia 
czasopisma, [w:] Z historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce (1773–1939), red. S. W a l a s e k, 
Wrocław 1990, s. 167–179.

2 M. K o r c z y ń s k a-D e r k a c z, Problematyka badań nad czasopiśmiennictwem naukowym, 
„Roczniki Biblioteczne” 1987, R. 31, z. 2 s. 285–286. 

3 J. Ż a r n o w s k i, Czasopisma naukowe z zakresu historii, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 
1965, t. I, s. 408.
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prasy ma szerokie znaczenie. Punktem wyjścia do zdefiniowania tego pojęcia po-
winno być określenie zadań, jakie czasopisma spełniają w społeczeństwie, czyli 
funkcji społecznej. Na tę ogólną funkcję, określaną mianem społecznej, składa-
ją się szczegółowe, takie jak: informacyjna, publicystyczna, wychowawcza, roz-
rywkowa, powiadamiania czy komunikowania4. Przywołanie poglądów na temat 
funkcji czasopism jest niezbędne, by spojrzeć na „Muzeum” jako źródło, w którym 
znajdziemy wiele odpowiedzi na pytania o przeszłość oświaty i wychowania.

Twórcy „Muzeum”, powołując to czasopismo do życia, zakreślili jego profil 
i wskazali zadania, jakie ma ono spełniać. W Słowie wstępnym pierwszego nu-
meru z 1885 r. napisano:

Wszak my kładziemy podwaliny przyszłej doli naszego społeczeństwa i z posiewu naszego ono 
ma zbierać plony […]. Radźmy sobie tedy wzajemnie, dzielmy się spostrzeżeniami, […] byśmy nie 
tułali się po manowcach nieudanych doświadczeń i nie pozostali w tyle za resztą oświeconej Europy5. 

Już przywołane tu słowa wskazują na kilka funkcji, do podstawowych należy 
jednak zaliczyć funkcję informacyjną. Warto zatem dowiedzieć się, kim były osoby, 
które odpowiadały za realizację wspomnianych funkcji w interesującym nas piśmie.

W latach 1885–1939 „Muzeum” kierowało 10 redaktorów, znanych z imienia 
i nazwiska. Byli to: Roman Palmstein, Maurycy Maciszewski, Bolesław Mańkow-
ski, Ludwik Jaxa-Bykowski, Jerzy Dunin-Wąsowicz, Marian Janelli, Juliusz Saloni, 
Piotr Zygmunt Dąbrowski, Władysław Olszewski oraz Kazimierz Brończyk. Nie-
którzy z wymienionych kierowali czasopismem przez krótki okres, inni poświęcili 
pracy redakcyjnej wiele lat swego życia. Redaktorów wspierali w pracy członkowie 
kolejnych Komitetów Redakcyjnych (lub Komisji Redakcyjnej). Zdarzały się w hi-
storii pisma lata, w których znajdujemy adnotacje, że było ono redagowane przez 
Komisję Redakcyjną lub Komitet Redakcyjny6. Bezsprzecznie, skład owych gre-
miów miał również wpływ na profil pisma. Trzeba stwierdzić, iż w niektórych latach 
funkcjonowania czasopisma skład owych komisji przedstawiał się nadzwyczaj in-
teresująco. Przykładowo w roku 1918 do Komisji Redakcyjnej należeli przedsta-
wiciele różnych wyuczonych specjalizacji zawodowych, tworząc pod względem 
kompetencji merytorycznych fachową grupę specjalistów. W skład Komisji wcho-
dzili wówczas: Ludwik Jaxa-Bykowski, Bolesław Mańkowski, Ludwik Skoczylas, 
Jerzy Dunin-Wąsowicz, Jan Kasprowicz, Czesław Nanke, Juliusz Saloni, Kazi-
mierz Sośnicki, a także Jan Szarota7. W następnych latach, za czasów kierowa-
nia pismem przez L. Jaxę-Bykowskiego, do Komitetu Redakcyjnego zaproszono 
m.in. Mariana Massoniusa, Bogdana Nawroczyńskiego i Zenona Klemensiewicza. 
Z kolei w pierwszym półroczu 1929 r. Komitet stanowili: P. Z. Dąbrowski (redaktor 
naczelny), L. Jaxa-Bykowski, Z. Klemensiewicz, B. Nawroczyński i M. Massonius, 

4 M. K a f e l, Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki, Warszawa 1966, s. 139 i nast.
5 „Muzeum” 1885, s. 4. 
6 Na przykład w roku 1930.
7 Redaktorem był wówczas J. Dunin-Wąsowicz. Skład Komisji Redakcyjnej w 1918 r.: 

L. Jaxa-Bykowski, B. Mańkowski, L. Skoczylas, J. Dunin-Wąsowicz i in. (z. 1–5); L. Jaxa-Bykowski, 
J. Kasprowicz, B. Mańkowski, C. Nanke, J. Saloni, K. Sośnicki, J. Szarota, J. Dunin-Wąsowicz (nr 6–7).
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w drugim zaś skład ten był nieco pomniejszony, gdyż poza redaktorem naczelnym 
tworzyli go Henryk Gaertner i Ryszard Skulski.

Warto też podkreślić, że niejako prawidłowością w przypadku „Muzeum” było 
to, że kolejni redaktorzy wcześniej pracowali w Komisji Redakcyjnej i nabywali do-
świadczeń redaktorskich. Na uwagę zasługuje fakt, że do obowiązków redaktorów 
należało przygotowywanie kilku działów czasopisma, przede wszystkim „Artyku-
łów wstępnych”, ale i (jak wynika z analizy pisma) działów: „Informacje bieżące”, 
„Recenzje i omówienia” oraz „Sprawy TNSW”. Na redaktorach czasopisma spo-
czywały określone zadania, zapisane w regulaminie Komisji Redakcyjnej. Przy-
kładowo, zapis regulaminowy z 1916 r. głosił, że artykuły wstępne, poruszające 
sprawy ogólnonarodowe i polityczne, muszą być przez redaktora „Muzeum” przed-
łożone Komisji Redakcyjnej, której przewodniczy prezes Towarzystwa Nauczycieli 
Szkół Wyższych (TNSW), a uchwały zapadały większością głosów. Z kolei sprawy 
TNSW (te zajmowały sporo miejsca na łamach pisma) zobowiązany był dostarczać 
redaktorowi sekretarz TNSW. Redaktor mógł poczynić zmiany w ich zapisach, ale 
w ostatecznej formie musiały uzyskać aprobatę Prezydium TNSW8.

Oto redaktorzy „Muzeum”, odpowiedzialni za jego ukazywanie się przez 
54 lata, osoby spełniające tak ważne i trudne zadania. W krótkich notkach bio-
graficznych podaję jedynie podstawowe informacje o redaktorach i wybrane pu-
blikacje ich autorstwa9. Nie zawsze udało się ustalić wszystkie dane biograficzne.

Roman Palmstein (1851–1937), pedagog, 
redaktor, tłumacz, działacz oświatowy, pierwszy 
redaktor „Muzeum” w 1885 r. 

Urodził się w Tarnowie, zmarł we Lwowie10. 
Był synem emigranta politycznego z Pragi prze-
bywającego we Francji, który został nauczycielem 
języka francuskiego i muzyki w domu Władysława 
Sanguszki w Gumniskach. Uczył się w III gimna-
zjum we Lwowie, gdzie „wytrawnym” pedago-
giem był Zygmunt Samolewicz11, wybitny filolog 
klasyczny i jeden z twórców TNSW. R. Palm stein 
należał do ulubionych uczniów Samolewicza. 

8 „Muzeum” 1916, s. 463.
9 Niektóre notki biograficzne zawierają fotografie. Zostały one zaczerpnięte z następujących 

źródeł: R. Palmstein, „Muzeum”, Dodatek I, A. Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych 
1884–1908, Lwów 1909, s. 105; M. Maciszewski, tamże, s. 112; B. F. Mańkowski, tamże, s. 120; 
M. Janelli, tamże, s. 168; L. Jaxa-Bykowski, http://amu.edu.pl/dzialalnosc/o-uam/wladze/poczet-
rektorow/ludwik-jaxa-bykowski; K. Brończyk http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/26307/. 

10 A. J o s z t, Roman Palmstein jako nauczyciel patriota, „Muzeum” 1937, s. 206–2011; 
W. Ś m i a ł e k, Wspomnienia pośmiertne, „Muzeum” 1937, s. 197–205; J. H u l e w i c z, R. Palm-
stein, [w:] Polski słownik biograficzny [dalej: PSB], t. 24, Kraków 1979, s. 98–99; Spis nauczycieli szkół 
średnich w Galicji oraz polskiego gimnazjum w Cieszynie, ułożył H. Kopia, Lwów 1909, s. 22.

11 Zygmunt Samolewicz (1842–1898) – studia z zakresu filologii klasycznej na UL, uzupełnione 
w Uniwersytecie w Berlinie, stopień doktora uzyskał w 1869 r. Był współzałożycielem TP i TNSW, 
redaktorem „Szkoły” (1873–1875) i członkiem redakcji „Muzeum” (1885–1888).
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W latach 1871–1874 studiował filo logię klasyczną na Uniwersytecie Lwowskim. 
Był uczniem m.in.: Antoniego Małeckiego, Euzebiusza Czerkawskiego, Ksawere-
go Liskego i Romana Pilata. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczął w 1875 r., 
najpierw w Wadowicach, a później we Lwowie w IV gimnazjum. Nauczał języka 
polskiego, greki i łaciny. Jest uznawany za wybitnego tłumacza i autora komen-
tarzy do dzieł klasyków starożytnych. W chwili objęcia funkcji redaktora liczył 34 
lata. Zdaniem J. Hulewicza, to więź łącząca go z Samolewiczem sprawiła, że po-
wołano go na pierwszego redaktora „Muzeum”. Działał także w wielu towarzy-
stwach oświatowych i dobroczynnych. 

Autor prac: Lekcje języka polskiego w klasie IV, „Muzeum” 1885, s. 477–482; 
Porządek i czystość, „Muzeum” 1888, s. 226–235; Zabawy i wycieczki, „Muzeum” 
1888, s. 511–518.

Maurycy Maciszewski (1847–1917), peda-
gog, historyk, drugi redaktor „Muzeum” w latach 
1886–1889.

Urodził się w Bochni, zmarł w Tarnopolu. 
Świadectwo dojrzałości uzyskał w Gimnazjum św. 
Anny w Krakowie, a następnie odbył studia na Wy-
dziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskie-
go12. Pracę nauczyciela rozpoczął w szkole realnej 
w Krakowie w 1873 r., następnie uczył w Brzeża-
nach, a od roku 1883 we Lwowie. W 1889 r. został 
mianowany dyrektorem gimnazjum tarnopolskie-
go (funkcję tę pełnił przez wiele lat, tj. do 1914 r.). 
Inicjował założenie Bursy Nauczycielskiej i Bursy 
Polskiej, należał do grona założycieli i pierwszych 
członków TNSW. Był współpracownikiem Słow-
nika geograficznego. Został powołany w poczet 
członków korespondentów Komisji Historycznej Akademii Umiejętności. W chwili 
objęcia redakcji „Muzeum” miał 39 lat.

Autor prac: O mnemonice, „Muzeum” 1885, s. 574–582, 627–632; Historia 
gimnazjum tarnopolskiego, Tarnopol 1896; W sprawie czytelni dla młodzieży, 
„Muzeum” 1897, s. 707–717; Pomnik Mickiewicza w Brzeżanach, Lwów 1882; 
Zamek w Brzeżanach, Tarnopol 1908; Nasza młodzież poza szkołą, „Muzeum” 
1909, s. 157–172. 

Bolesław Ferdynand Mańkowski (1852–1921), pedagog, bibliotekarz, 
archiwista, najdłużej kierujący „Muzeum” redaktor (26 lat). Jego aktywność za-
wodowa obejmowała pracę na stanowisku bibliotekarza, archiwisty i pedagoga. 
Należał do grona lwowskich pedagogów, którzy torowali drogę pedagogice aka-
demickiej13. 

12 A. M e d y ń s k i, Dr Maurycy Maciszewski, „Muzeum” 1917, s. 467–473; Spis nauczycieli 
szkół średnich w Galicji…, s. 2.

13 Na temat B. Mańkowskiego m.in.: Długoletniemu redaktorowi „Muzeum” (1890–1915), 
członkowi honorowemu TNSW Bolesławowi Mańkowskiemu, „Muzeum” 1916, z. 10, s. 376–379; 
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Urodził się w Lubaczowie, zmarł we Lwo-
wie. Po ukończeniu szkoły ludowej w Sokalu 
i gimnazjum we Lwowie studiował na Wydzia-
le Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. 
Był uczeniem: E. Czerkawskiego, K. Liskego, 
następnie Wilhelma Wundta, Tuiskona Zillera 
i Friedricha Paulsena. Po uzyskaniu stopnia 
doktora w 1890 r. rozpoczął pracę w Bibliote-
ce Uniwersyteckiej, gdzie przeszedł niemalże 
wszystkie szczeble kariery, aż do stanowiska 
dyrektora w 1912 r. (funkcję tę sprawował do 
śmierci)14. Pracował w zawodzie bibliotekarza 
przez 31 lat. Należy nadmienić, że już wcześniej 
zdobył doświadczenie w pracy bibliotecznej jako 

wolontariusz w Bibliotece Włodzimierza Dzieduszyckiego we Lwowie (1874–
1875)15, a w latach 1880–1887 – bibliotekarz i archiwariusz biblioteki Adama 
Sapiehy w Krasiczynie16. Pracując w Bibliotece Uniwersyteckiej, przyczynił się 
znacznie do powiększenia jej zbiorów i wzrostu czytelnictwa17. Za jego dyrekcji 
(w 1914 r.) Zygmunt Batowski wydał Katalog czasopism i wydawnictw ciągłych 
znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Miał niezwykły dar pozyskiwania 
zbiorów prywatnych dla Biblioteki (m.in. księgozbiór W. K. Czartoryskiego). 

J. H u l e w i c z, Mańkowski Bolesław, PSB, t. 29, 1974, s. 513–516; A. J a h n e r, Dr Bolesław 
Mańkowski, „Muzeum” 1921, s. 123–124; S. J e d y n a k, Bolesław Mańkowski o wartościach 
naczelnych życia ludzkiego: zapomniane karty Uniwersytetu Lwowskiego, [w:] Considerationes 
Philosophicales: w czterdziestolecie pracy naukowej Profesora Tadeusza Kwiatkowskiego, 
red. J. Ś w i d e r e k, M. F l i s - J a s z c z u k, W. Pycka, Lublin, 1999, s. 281–292; A. K a r b o w i a k, 
Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych 1884–1908, „Muzeum” 1909, Dodatek 1, s. 51, 57, 
180; Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, t. 1, Lwów 1899, s. 92, 230, 235; t. 2, Lwów 1912, s. 66, 
173, 269, 467, 649. 651; K. S z m y d, Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim 
Lwowa(1860–1939), Rzeszów 2003, passim; Między teorią a praktyką edukacyjną. Bolesława 
Ferdynanda Mańkowskiego (1852–1921) zasługi w rozwoju pedagogiki akademickiej, [w:] Rozwój 
polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX –XX wieku, red. A. Ha r a t y k, Wrocław 
2011, s.41–61.

14 Podaję za: K. L e w i c k i, Bolesław Mańkowski, s. 564. Niektóre źródła podają, że pracę 
w Bibliotece rozpoczął w 1891 r.

15 Włodzimierz Ksawery Tadeusz Dzieduszycki (ur. 22 czerwca 1825 w Jaryszowie, zm. 
18 września 1899 w Poturzycy) – przyrodnik, mecenas nauki, folklorysta oraz polityk, hrabia herbu 
Sas. O bibliotece tej patrz: M. de L o g e s, Biblioteka ordynacji hr. Dzieduszyckich, [w:] Publiczne 
biblioteki lwowskie. Zarys dziejów, red. L. Bernacki, Lwów 1926, s. 53–55.

16 Adam Stanisław Sapieha herbu Lis (ur. 4 grudnia 1828 w Warszawie – zm. 21 lipca 1903 w Bad 
Reichenhall w Bawarii), książę, ziemianin, polityk galicyjski, kawaler orderu Złotego Runa. Był synem 
arystokratów Leona i Jadwigi z Zamoyskich (córki Stanisława Kostki). Wczesne dzieciństwo spędził 
z matką w Paryżu. Od 1832 mieszkał w Galicji. W 1847 ukończył gimnazjum we Lwowie. Rozpoczął 
studia w Londynie, ale przerwał je po wybuchu Wiosny Ludów, kiedy wrócił do ojca. Po wygaśnięciu 
rewolucji osiadł w Krasiczynie. W 1852 ożenił się z Jadwigą z Sanguszków, z którą miał dziewięcioro 
dzieci – m.in. Adam Stefan Sapieha (1867–1951), kardynał krakowski. Twarz księcia Adama Stanisława 
została utrwalona na obrazie Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem.(twarz księcia Witolda)

17 Wspominają o tym: A. J ę d r z e j e w s k a, Biblioteka Uniwersytetu im. Jana Kazimierza, 
[w:] Publiczne Biblioteki Lwowskie. Zarys dziejów, red. L. Bernacki, Lwów 1926, s. 29–42.
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Jak było przyjęte w tamtych czasach, drogę do katedry uniwersyteckiej zaczął 
jako nauczyciel gimnazjalny w II gimnazjum we Lwowie – uczył języka polskiego, 
niemieckiego, historii i psychologii. W zawodzie nauczyciela akademickiego pra-
cował 17 lat. Wykłady rozpoczął od 1903 r., czyli po zatwierdzeniu jego habilitacji. 
Od 1907 do 1920 r. kierował Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Lwowskie-
go, uczestniczył w przygotowaniu Statutu Seminarium Pedagogicznego18. Warto 
zaznaczyć, że jego studentami byli S. Kot i S. Łempicki. Po jego śmierci opiekę 
nad Seminarium Pedagogicznym sprawował K. Twardowski. Funkcję redaktora 
obejmował jako 37-letni doświadczony bibliotekarz, odchodził, gdy miał 63 lata. 
Od 1889 r. pracował jako redaktor tymczasowy „Muzeum”, od 1890 do 1915 jako 
redaktor stały, następnie wchodził w skład Komitetu Redakcyjnego. 

Autor prac: O psychicznych zboczeniach fantazji. Szkic psychologiczno-pe-
dagogiczny, Lwów 1880; Przeciążenie młodzieży gimnazjalnej, Lwów 1896; Spra-
wa szkół średnich przy otwarciu bieżącej sesji sejmowej, „Muzeum” 1889 i 1903, 
s. 792–802; Z powodu tegorocznych egzaminów dojrzałości, „Muzeum” 1889, 
s. 880–883; Konferencje nauczycielskie, „Muzeum” 1889, s. 883–891; Synteza 
nauki szkolnej w duchu narodowym i religijno-etycznym, „Muzeum” 1889, s. 157–
164; W sprawie reformy organizacji szkół średnich, „Muzeum” 1898, s. 750–769.

Ważną rolę w dziejach pisma odegrała grupa redaktorów z czasów I wojny 
światowej i pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości. Byli to: Jerzy Dunin-
-Wąsowicz, Jan Szarota, Juliusz Wojciech Saloni i Marian Janelli. To oni przede 
wszystkim wpłynęli na poziom pisma i sprawili, że ukazywało się w tak trudnym 
dla narodu polskiego okresie.

Jerzy Dunin-Wąsowicz (1884–?), pedagog i wizytator szkolny, redaktor 
„Muzeum” w trudnych czasach: od 1916 (od nr 4) do 1918, zastępca redaktora 
w 1923 r. Znakomicie opracowywał dział pisma pt. „Wiadomości bieżące”. 

Urodził się we Lwowie w 1884 r.19 Po egzaminie uprawniającym do pracy 
na etacie nauczyciela przyrodoznawstwa, matematyki i fizyki znalazł zatrudnienie 
m.in. w Buczaczu i Lwowie. Został mianowany wizytatorem szkół średnich w Ku-
ratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego20, był członkiem Komisji Pedagogicznej 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego21.

Autor m.in. pracy 1‒22 XI 1918 we Lwowie, Lwów 1919. Przyczynił się do 
stworzenia legendy Orląt Lwowskich.

18 Statut Seminarium Pedagogicznego, Dierżawnyj Archiw Lwiwskoji Obłasti (DALO), f. 26, 
op. 7, spr. 591/13.

19 Spis nauczycieli szkół średnich w Galicji…, s. 167.
20 Spis nauczycieli publicznych szkól powszechnych i państwowych seminariów nauczycielskich 

oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie 
i tarnopolskie, oprac. S. Lehnart, Lwów 1924, s. XIII.

21 Spis nauczycieli: szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz 
wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, red. Z. Zagórowski, t. 1, Lwów 1924, s. 72; t. 2, Lwów 
1926, s. 7, 16. 
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Jan Szarota (1881–1926), pedagog, literat, redaktor „Muzeum” w 1919 r. 
(nr 3–5), autor podręczników do nauczania języka francuskiego, pracownik Mini-
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP)22.

Urodził się w Nowym Sączu23, zmarł w Warszawie. Gimnazjum ukończył 
w Nowym Sączu, studia w Krakowie i Paryżu, gdzie pracował w Szkole Polskiej 
tzw. Batignolskiej w latach 1904–1907. W kraju uzyskał zatrudnienie jako nauczy-
ciel gimnazjalny w Krośnie, Krakowie i Lwowie. Po odzyskaniu niepodległości 
został powołany do pracy w MWRiOP, początkowo w Wydziale Programowym, 
następnie na stanowisko naczelnika Wydziału Wydawniczego i prezesa Komisji 
Głównej oceniającej podręczniki do wszystkich szkół w Polsce.

Oprócz działalności pedagogicznej i oświatowej uprawiał twórczość literac-
ką, pisząc teksty do „Biblioteki Warszawskiej” oraz „Literatury i Sztuki”. Pozosta-
wił skompletowane materiały do opracowania literatury francuskiej (Wiek XVII), 
teatru francuskiego i twórczości literackiej kobiet w Polsce. Obejmując redakcję 
„Muzeum” był 39-letnim doświadczonym nauczycielem.

Autor prac: „Wyzwolenie” St. Wyspiańskiego w stosunku do jego dzieł po-
przednich, Kraków 1903; Współczesna poezja francuska, Lwów 1917; Lectures 
sur la civilisation française, Lwów 1930; Trzecia książka do nauki języka francu-
skiego dla VII klasy szkół powszechnych i IV(I) szkół średnich, wyd. 2, Lwów–War-
szawa 1924; „Bibliografia Pedagogiczna” [czasopismo poświęcone przeglądowi 
książek i pomocy szkolnych oraz wydawnictw pedagogicznych wydawane przez 
MWRiOP], red. J. Szarota, Warszawa 1921–1928. 

Juliusz Wojciech Saloni (1891–1963), pedagog, historyk literatury, redaktor 
„Muzeum” w 1919 r. (nr 1 i 7–10).

Urodził się w Przeworsku, zmarł w Warszawie. Szkołę ludową ukończył 
w Rzeszowie, zaś egzamin dojrzałości zdał w Stanisławowie24. Studiował po-
lonistykę na Uniwersytecie Lwowskim. Był uczestnikiem wojny 1920 r. Współ-
pracował z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym, TNSW i Towarzystwem 
Literackim im. A. Mickiewicza. W 1930 r. uzyskał stopień doktora na UL. Pra-
cował jako nauczyciel w Seminarium Nauczycielskim Męskim we Lwowie, a po 
przeniesieniu do Warszawy w różnych instytucjach edukacyjnych, m.in. semi-
nariach i gimnazjach. Twórca czasopisma „Polonista”, inicjator Warszawskiego 
Klubu Polonistów (Towarzystwo Polonistów RP) i redaktor „Życia Literackie-
go”. Współpracował z seriami polonistycznych, uczestniczył w opracowywaniu 
podręczników do nauczania języka polskiego. W 1919 r. przedstawił projekt 
reformy seminariów nauczycielskich MWRiOP. Wchodził w skład wielu redak-
cji polonistycznych.

22 Śp. Jan Szarota, „Muzeum” 1926, s. 268.
23 Spis nauczycieli szkół średnich w Galicji…, s. 60. W biogramie na łamach „Muzeum” podano, 

iż urodził się w Woli Kurowskiej.
24 Na temat J. Saloniego w publikacjach: B. B a r a n o w s k i, Pierwsze lata Uniwersytetu 

Łódzkiego (1945–1949), Łódź 1985, s. 94; S. F i t a, D. Ś w i e r c z y ń s k a, Towarzystwo Literackie 
im. Adama Mickiewicza 1886–2006, Wrocław 2006, s. 63, 71, 73, 74; Saloni Juliusz Wojciech, PSB, 
t. 34, s. 386–390.
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Po wojnie zamieszkał w Łodzi, był jednym z pełnomocników ds. utworzenia 
uniwersytetu, krótko wykładowcą tej uczelni. Od 1947 r. związał się z łódzką PWST, 
gdzie był wykładowcą i prorektorem. Podjął się redakcji „Muzeum” mając 38 lat.

Autor prac: Polska współczesna, podręcznik dla kl. VII szkół powszechnych 
[współautor], Lwów 1925, 1928, 1930; Reforma konferencyi nauczycielskich, 
Lwów 1912; Z zagadnień wychowania narodowego [red.], Lwów 1918; Gimna-
zja pedagogiczne, „Szkoła” 1919; Regulamin gimnazjalnych egzaminów dojrza-
łości, Lwów 1926.

Marian Janelli (1873–1945), prawnik i histo-
ryk, redaktor „Muzeum” w 1920 r. (wraz z L. Ja-
xą-Bykowskim). 

Urodził się w Rożniatowie, zmarł w Leśnej 
Podlaskiej25. Po ukończeniu gimnazjum w Stani-
sławowie studiował prawo i filozofię na Uniwer-
sytecie Lwowskim. W 1902 r. uzyskał stopień 
doktora prawa. Pracował jako nauczyciel gimna-
zjalny w Nowym Sączu, Lwowie, Borszczowie, 
Ropczycach i Sanoku. Był wizytatorem i naczel-
nikiem Wydziału II Szkół Średnich we Lwowie26, 
członkiem i działaczem TNSW, współpracowni-
kiem Towarzystwa Szkoły Ludowej. Po 1918 r. 
brał udział w pracach organizacyjnych MWRiOP. W latach 1921–1926 był na-
czelnikiem Wydziału Szkolnictwa Średniego we lwowskim kuratorium. Obejmując 
redakcję „Muzeum” miał 43 lata.

Autor i redaktor prac: Stan szkolnictwa średniego prywatnego w kraju, „Mu-
zeum” 1913; Zbiór ustaw i rozporządzeń odnoszących się do szkół średnich 
w Galicji, t. 1, Lwów 1914–1916; t. 2, Lwów 1917 [współautor]; Rozporządzenia 
ministerialne zwierające naukowe plany austriackich szkół średnich oraz przepisy 
o uprawnieniach ich uczniów, „Muzeum” 1909, Dodatek 2; Z dziejów ojczystych. 
Zbiór opowiadań dla młodzieży klasy I szkół średnich, Lwów 1913, 1920, 1924, 
1926 [współautor]; Dzieje powszechne. Podręcznik do nauki historii na stopniu 
wyższym szkół średnich, cz. I: Okres starożytny, Lwów 1915 [współautor].

Ludwik Jaxa-Bykowski (1881–1948), pedagog, biolog, działacz polityczny, 
redaktor „Muzeum” w latach 1920–1928.

Urodził się w miejscowości Zagwóźdź k. Stanisławowa, zmarł w Poznaniu27. 
Studiował nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Lwowskim oraz uczestniczył 

25 J. Z i e l i ń s k i, Janelli Marian, PSB, t. 17, s. 502–503.
26 Spis nauczycieli publicznych szkół…, s. XIII.
27 O pedagogu m.in. w pracach: B. J a x a - B y k o w s k a, Profesor Ludwik Jaxa-Bykowski 

(1881–1948). Ostatnie lata życia, Warszawa 1994; J. S o b a ń s k i, Skazany na zapomnienie. Szkic 
poświęcony pamięci profesora Ludwika Jaxy-Bykowskiego, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1994,
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w wykładach z filozofii i pedagogiki. Był uczniem 
m.in. Kazimierza Twardowskiego, Wojciecha Dzie-
duszyckiego i Antoniego Danysza. W 1904 r. uzy-
skał stopień doktora zoologii. Był członkiem Rady 
Szkolnej Krajowej. Nauczał w gimnazjach w Sam-
borze i Lwowie. W 1921 r. został mianowany 
zastępcą profesora Akademii Medycyny Wetery-
naryjnej we Lwowie, a dwa lata później powołany 
do pracy w MWRiOP jako dyrektor Departamentu 
Nauki i Szkół Wyższych. Po przeniesieniu ze Lwo-
wa do Poznania (1927) pracował na Uniwersytecie 
Poznańskim, gdzie od 1 października 1927 r. objął 
Katedrę Pedagogiki po B. Nawroczyńskim, którą 
następnie przekształcono w Instytut Pedagogiki. Sprawował także funkcję dzie-
kana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego. Podczas II wojny 
światowej został rektorem Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Był członkiem honoro-
wym Korporacji Akademickiej Masovia oraz kuratorem korporacji Chrobria, a tak-
że opiekunem „Bratniej Pomocy”.

Autor prac: Kształcenie charakteru, Lwów 1919; Zasady pedagogiki doświad-
czalnej, Lwów 1920; Podręcznik do zajęć z dziedziny psychologii, Lwów 1925; 
Charakter, wola, ich istota i kształcenie, Warszawa 1933; Rola i zadania polskiego 
studenta, Poznań 1936.

Piotr Zygmunt Dąbrowski (1887–?), pedagog, historyk wychowania, redak-
tor „Muzeum” – odpowiedzialny od 1928 r., redaktor w latach 1929–1933.

Urodził się w 1887 r. Absolwent studiów filozoficznych, nauczyciel Państwo-
wego Seminarium Nauczycielskiego we Lwowie28. Wykładał m.in. historię wycho-
wania. Pełnił funkcję prezesa Okręgu Lwowskiego TNSW. W dorobu pisarskim 
P. Z. Dąbrowskiego znajdują się publikacje z pedagogiki, psychologii i historii wy-
chowania. Opracował także podręcznik do pedologii.

Autor prac: Zasada aktywności w Komisji Edukacji Narodowej, „Szkoła” 
1923; Rola metody liczenia w nauczaniu początkowym matematyki, Lwów 1923; 
Jak uczyć historii po seminariach nauczycielskich, „Pedagogium” 1925, nr 4–5; 
Punktowanie jako metoda badania zmęczenia umysłowego, Lwów 1925; Nauka 
o dziecku: podręcznik do użytku seminariów nauczycielskich i nauczycieli szkół 
powszechnych, Lwów 1926; Uświadomienie zawodowe naszej młodzieży semi-
narialnej. Zamiary i motywy, Kraków 1926; Pitagoras i jego szkoła, „Przeszłość” 
1932, nr 2–3; Wychowanie w różnych okresach rozwoju, Warszawa 1936; Wy-
chowanie dzieci i młodzieży, [w:] Encyklopedia wychowania, Warszawa 1934, 
s. 786–813; Dziecko leniwe, Lwów 1936. 

s. 129–150; W. S z u l a k i e w i c z, Wychowanie i religia w myśli pedagogicznej L. Jaxy-Bykowskiego, 
„Przegląd Religioznawczy” 1994, nr 3 (173), s. 105–110; Problemy ideałów wychowania i ustroju 
szkolnego w poglądach Ludwika Jaxy-Bykowskiego, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 9: Biografie 
pedagogiczne. Szkice do portretu galicyjskiej pedagogii, red. C. Majorek, Rzeszów 1997, s. 139–155. 

28 Spis nauczycieli: szkół wyższych…, t. 2, s.368–497; Spis nauczycieli publicznych szkół… s. 216.
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Władysław Olszewski (1894–1936), pedagog, historyk, redaktor „Muzeum” 
w latach 1934–1935. 

Urodził się w Andrykach na Żmudzi, zmarł we Lwowie29. Studiował w Peters-
burgu na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Stopień doktora historii uzyskał na 
Uniwersytecie Lwowskim w 1902 r., a w 1914 złożył egzamin umożliwiający na-
uczanie historii w szkołach średnich. Pracował jako nauczyciel i dyrektor gimnazjów 
w Zbarażu, Łowiczu, Łodzi (uczył historii i języka łacińskiego). W listopadzie 1933 r. 
na łamach „Muzeum” ogłoszono konkurs na stanowisko redaktora i administratora 
pisma (w jednej osobie), w wyniku którego redakcję objął Władysław Olszewski.

Autor prac: Klasa jednoprzedmiotowa i trymestralna, „Muzeum” 1930, s. 97–
104; Szkolne studium historyczne w ujęciu nowych programów, „Muzeum” 1933, 
s. 216–228; Na marginesie reformy szkolnej (Zagadnienie egzaminów w szko-
le średniej), „Muzeum” 1933, s. 17–34; Studium historyczne w przyszłym liceum 
– słów kilka, „Muzeum” 1935, s. 77–88; O przyszłym liceum, „Muzeum” 1934, 
s. 209–221; O przyszłym liceum jeszcze słów kilka, „Muzeum” 1934, s. 14–28; 
Kształcenie nauczycieli szkół średnich we Francji, „Muzeum” 1935, s. 123–145.

Kazimierz Brończyk (1888–1967), drama-
turg, poeta, pedagog, znakomity romanista, re-
daktor „Muzeum” od 1936 r. 

Urodził się w Górze Ropczyckiej, zmarł 
w Krakowie30. Tam ukończył Gimnazjum im. So-
bieskiego. Żołnierz Pierwszej Brygady Legionów 
Piłsudskiego. Był nauczycielem VIII Gimnazjum 
we Lwowie. Związany ze Lwowem od 1920 do 
1945 r. Członek honorowy Korporacji Akademic-
kiej Zagończyk. Podczas II wojny światowej pisał, 
jak podaje Bolesław Broś, „krzepiące przemówie-
nia radiowe do mieszkańców bombardowanego 
Lwowa”31. Ponadto publikował w prasie podziem-
nej, w lwowskim „Słowie Polskim” i „Wychowaniu 

Narodu”. Brał udział w tajnym nauczaniu32. W roku 1945 przybył do Krakowa. 
Został aresztowany i uwięziony za współpracę z konspiracyjnym pismem „Biu-
letyn Kresowy” w latach 1946–1948. Z więzienia został zwolniony 20 września 

29 Z dziejów średnich szkół ogólnokształcących i koła wychowanków w Łowiczu, Łowicz 2000, 
s. 67–69.

30 S. Ł o z a, Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938, s. 74; J. Z., Brończyk Kazimierz. 1888–1967, 
[w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny, t. 1, red. J. Czachowski, 
A. Szałagan, Warszawa 1994, s. 288–289; W. W n u k, Humanista pogodny, „Kierunki”, 10 XII 1967, 
s. 3; J. S u s u ł a, Kazimierz Brończyk (11 I 1888 – 16 XI 1967), „Tygodnik Powszechny”, 17 XII 1967.

31 B. B r o ś, Kazimierz Brończyk – zapomniany pisarz i wychowawca, s. 2–3, http:www.lwow.
com.pl/sem-per/Bonczyk.html [dostęp 19.09.2011]. Bolesław Broś był uczniem Kazimierza Brończyka.

32 Uczestniczył w czasie wojny w spotkaniach pisarzy i poetów, które odbywały się w domu 
Stefanii Skwarczyńskiej. 11 września 1944 r. został aresztowany i osadzony przy ul. Łąckiego, zaś 
4 lutego 1945 r. ‒ wywieziony do łagru przy kopalni węgla w Krasnodonie, 20 września 1945 r. Brończyk 
zostaje przewieziony do Lwowa do więzienia na Łąckiego, po 2 tygodniach zostaje zwolniony. Patrz: 
B. B r o ś, Kazimierz Bończyk…



115O zasłużonych redaktorach czasopisma „Muzeum” (1885–1939)

1948 r. na skutek masowej akcji zbierania podpisów krakowskich i warszawskich 
literatów oraz listów pisanych do B. Bieruta. Po uwolnieniu zajmował się tłuma-
czeniami na język polski klasyków literatury francuskiej i angielskiej. Jest autorem 
dramatów wystawianych w okresie międzywojennym w Warszawie, Lwowie, Kra-
kowie i Wilnie, takich jak Żółkiewski, Król Stefan, Rejtan oraz satyry dramatycznej 
pt. Ekscelencja i małpy, która nie została opublikowana.

Autor prac: Wartości wychowawcze sztuki Wyspiańskiego (dla dzisiejszego 
pokolenia młodzieży), „Muzeum” 1933, s. 68–77; Szkoła w wypowiedziach pisa-
rzy, „Muzeum” 1936, s. 1–13; W obliczu zła, „Muzeum” 1937, s. 1–14; Nasz obo-
wiązek, „Muzeum” 1937, s. 129–137; Nieporozumienia i paradoksy, „Muzeum” 
1937, s. 212–218. 

W wyniku analizy biografii grupy redaktorów kierujących czasopismem „Mu-
zeum” nasuwają się wnioski dotyczące ich przygotowania do pełnienia tej funkcji. 
Z kolei badanie treści publikowanych na łamach czasopisma (artykułów i innych 
form wypowiedzi pisarskich) pozwala określić, na czym polegał wpływ redakto-
rów na profil omawianego periodyku. Odnosząc się do wykształcenia redaktorów, 
trzeba stwierdzić, że byli oni wychowankami dwóch uniwersytetów: Lwowskiego 
i Jagiellońskiego, z wyjątkiem W. Olszewskiego, który studiował na Wydziale Hi-
storyczno-Filozoficznym Uniwersytetu w Petersburgu (jednak także był związa-
ny z tymi uniwersytetami – był doktorem Uniwersytetu Lwowskiego, a egzaminy 
nauczycielskie składał przed Komisją w Uniwersytecie Jagiellońskim). Studiowali 
filologię, historię, prawo, nauki przyrodnicze. Wykształcenie krajowe uzupełniali 
studiami zagranicznymi, najczęściej na uniwersytetach niemieckich lub francu-
skich. Wszyscy byli nauczycielami szkół średnich, co stanowiło w owych cza-
sach normę w drodze do katedr uniwersyteckich. Byli wybitnie zaangażowani 
w działalność edukacyjną w gimnazjach, seminariach, na szczeblu akademickim. 
Uczestniczyli w tworzeniu programów tych szkół, byli ich dyrektorami, pełnili też 
funkcje wizytatorów. W gronie tym jest także kilku autorów podręczników szkol-
nych (J. Szarota, J. Saloni, L. Jaxa-Bykowski, P. Z. Dąbrowski). W biografiach 
omawianych redaktorów powtarza się motyw działalności patriotycznej wśród 
młodzieży. Warto dodać, że niektórzy z nich uczestniczyli w wojnie 1920 r. (J. Sa-
loni, K. Brończyk). Można powiedzieć, że redaktorami „Muzeum” były osoby 
o bogatych życiorysach naukowych, dydaktycznych, niekiedy politycznych. Naj-
młodszy był pierwszy redaktor, R. Palmstein (w chwili obejmowania redakcji miał 
34 lata), a najstarszy ostatni, K. Brończyk (48 lat).

Wszyscy wymienieni w artykule redaktorzy wpływali na profil czasopisma 
chociażby poprzez dobór autorów, kreując funkcję informacyjną. Pismo na prze-
strzeni lat znakomicie pełniło funkcję informacyjną, informacyjno-oceniającą, a je-
śli chodzi o funkcje szczegółowe – funkcję komunikowania i powiadamiania33. Za 
czasów pierwszych trzech redaktorów dominowały jednak funkcja kronikarska 

33 W literaturze recenzjom przypisuje się często przede wszystkim rolę informacyjną i zalicza 
się je do części informacyjno-sprawozdawczej, patrz: T. O s t r o w s k a, Czasopisma w nauce, 
cz. I. „Przegląd Humanistyczny” 1975, nr 9, s. 73.
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i bibliograficzna, które odgrywały ważną rolę w integracji środowiska pedagogicz-
nego. Po odzyskaniu niepodległości, w latach poprzedzających objęcie redakcji 
przez L. Jaxę-Bykowskiego, kolejny raz dominowała funkcja informacyjno-kroni-
karska, zaś w latach trzydziestych prym wiodła funkcja informacyjno-propagando-
wa. W tym czasie na realizowane przez czasopismo zadania wpływał kryzys (było 
ono i objętościowo skromniejsze) oraz konieczność podjęcia funkcji wychowaw-
czych, w piśmie pojawiło się też dużo reklam. W ostatnich latach przed II wojną 
światową mamy do czynienia z eksponowaniem funkcji informacyjno-naukowej 
i to na najwyższym poziomie. Wówczas w gronie autorów znaleźli się wybitni 
uczeni, autorytety naukowe34. Oceniając „Muzeum” z perspektywy pełnienia okre-
ślonych funkcji pod zarządem kolejnych redaktorów, warto wskazać, kto z tej gru-
py ugruntował pozycję periodyku, stanowiącego niezastąpione źródło informacji 
w badaniach historyczno-oświatowych. Nim zasygnalizujemy tę kwestię, trzeba 
przypomnieć, że prawidłowością w przypadku „Muzeum” było to, że kolejni re-
daktorzy wcześniej pracowali w Komisji Redakcyjnej i nabywali doświadczenie 
redaktorskie. Godzi się też podkreślić, że do obowiązków redaktorów należało 
przygotowywanie kilku działów czasopisma, m.in. „Artykułów wstępnych”, „Infor-
macji bieżących”, „Recenzji i omówień” oraz „Spraw TNSW”. Każdy z tych działów 
odgrywał ważną rolę w strukturze czasopisma.

Analiza treści i struktury czasopisma pozwala stwierdzić, że przede wszystkim 
dwaj redaktorzy wpłynęli zasadniczo na kształt merytoryczny „Muzeum”. Pierw-
szym z nich był oczywiście B. Mańkowski – ze względu na wieloletnie kierowanie 
pismem i ukierunkowanie go tak, żeby było periodykiem o nauczycielach i dla na-
uczycieli. Przesądziły o tym artykuły wstępne, które traktowały o najistotniejszych 
problemach oświaty i wychowania oraz środowiska pedagogicznego (Mańkowski 
był przecież nie tylko pedagogiem o teoretycznym nastawieniu, lecz także prak-
tykiem). Drugim, moim zdaniem, redaktorem, który wpłynął na treści i strukturę 
„Muzeum” był L. Jaxa-Bykowski. Swój pierwszy artykuł opublikował na łamach 
„Muzeum” w roku 1907, ostatni – w 1936. To za jego czasów wprowadzona zosta-
ła zasada publikacji zeszytów monotematycznych. Imponująca jest liczba recenzji 
i omówień, opublikowanych przez niego. Tylko w latach 1920–1924 i 1927–1928 
ukazało się 45 recenzji i sprawozdań. Wspomnieć także warto o Z. Dąbrowskim, 
za którego redakcji przeważała tematyka psychologiczno-pedagogiczna. To wła-
śnie wtedy na łamach „Muzeum” informowano o publikacjach z zakresu pedologii 
i psychologii rozwojowej. Z. Dąbrowski, podobnie jak L. Jaxa-Bykowski, opraco-
wał wiele recenzji. W okresie kierowania przez niego pismem interesująco przed-
stawiano omówienia czasopism, dzieląc je według kraju pochodzenia, a w dziale 
„Wiadomości bieżące” informowano o konferencjach i sympozjach naukowych, 
polskich i zagranicznych. „Sprawiedliwość” należy oddać także redaktorom cza-

34 W ostatnim roczniku czasopisma pisali m.in.: L. C h m a j (Polski ideał wychowania), 
K. S o ś n i c k i (Naczelne idee pedagogiczne w Ustawie ustrojowej i Programie szkoły średniej 
ogólnokształcącej), T. S t r u m i ł ł o (O podniesieniu poziomu wykształcenia nauczycieli szkół 
elementarnych w Polsce), R. I n g a r d e n (Rola podręcznika w nauczaniu średnim, nr 9).
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sów I wojny światowej. Wśród nich był J. Dunin-Wąsowicz, który znakomicie reda-
gował „Wiadomości bieżące”, co w tym czasie wymagało nadzwyczajnego hartu 
ducha. Odnosząc się do słów zapisanych w „Słowie wstępnym”, przedstawionych 
na początku tekstu, można bezsprzecznie stwierdzić, że redaktorzy „Muzeum” 
starali się, aby polska szkoła i polska pedagogika nie pozostawały w tyle za resztą 
oświeconej Europy.





adam ŚwiątEK*

„Poległ wśród boju nauczycielskiego”
Wspomnienia pośmiertne na łamach czasopisma 

„Szkoła” jako źródło do historii 
nauczycielstwa galicyjskiego

Wartość nekrologów dla badań biograficznych w nauce historycznej jest nie-
kwestionowana. Jednakże dziewiętnastowieczna prasa codzienna i czasopisma 
popularne, odnotowując zgony różnych osób, skupiały się głównie na postaciach 
znaczących dla świata, narodu, tudzież danego regionu. Rzadko kiedy informo-
wano o śmierci nauczycieli, chyba że były to postacie zasłużone czy to na polu 
naukowym, czy narodowym. Bynajmniej odejście nauczyciela szkół ludowych 
„nie cieszyło” się zainteresowaniem redakcji gazet. Lwowska „Szkoła” (1868–
1939), będąca „czasopismem poświęconym sprawom szkół ludowych”, nie tylko 
odgrywała rolę forum wymiany myśli pedagogicznej oraz informacji z dziedzi-
ny oświaty, lecz także była swoistą kroniką szkolnictwa zaboru austriackiego 
– zarówno w dużych miastach, jak i wioskach galicyjskich1. Dlatego też – obok 

* Dr, Zakład Historii Polski Nowoczesnej, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Ja-
gielloński, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków.

1 Na temat lwowskiej „Szkoły” powstały zaledwie dwa artykuły: W. B o b r o w s k a-N o w a k, 
Problemy pedagogiczne na łamach „Szkoły”, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1971, nr 2, s. 261–
277; A. Ś w i ą t e k, Problem patriotycznego wychowania ludu na łamach lwowskiej „Szkoły” w cza-
sach autonomii galicyjskiej, Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edu-
kacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010, s. 169–184. O czasopiśmie wzmiankowano ponadto 
[w:] J. C i e m b r o n i e w i c z, Czasopisma pedagogiczne polskie, „Przegląd Pedagogiczny” 1903, 
nr 24, s. 292; H. R o w i d, Polskie czasopiśmiennictwo pedagogiczne, „Ruch Pedagogiczny” 1919, 
nr 9–10, s. 193–194; A. M o l a k, Z dziejów polskiej prasy pedagogicznej, „Nowa Szkoła” 1961, nr 10, 
s. 40; S. M o ż d ż e ń, J. M u s i a ł, Bibliografia polskich czasopism pedagogicznych (do 1979 r.), 
Kielce 1981, s. XI, 191–192; S. M o ż d ż e ń, Czasopisma pedagogiczne w Galicji. Stan i potrzeby ba-
dań, [w:] Z dziejów oświaty w Galicji. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Łańcucie w dniach 
23–25 października 1986 roku na temat: „Stan i potrzeby badań nad dziejami oświaty w Galicji”, 
red. A. Meissner, Rzeszów 1989, s. 66; J. J a r o w i e c k i, Czasopisma pedagogiczne w Polsce, [w:] 
Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993, s. 81–82; J. J a r o w i e c k i, Cza-
sopisma pedagogiczne w Polsce. Historia i teraźniejszość, [w:] t e n ż e, Studia nad prasą polską XIX 
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artykułów pedagogicznych – na jej łamach znalazło się też miejsce na wiadomo-
ści oświatowe, wśród których nie zabrakło nekrologów. Informowano o odejściu 
znanych pedagogów, profesorów uniwersyteckich, naukowców pochodzących 
z innych regionów Polski, przebywających na emigracji oraz w państwach zabor-
czych. Wspominano dyrektorów szkół, ale również zwyczajnych, szeregowych 
nauczycieli. 

Nekrologi pojawiały się na łamach pisma w kilku miejscach. W przypadku, 
gdy umierała osoba powszechnie znana, członek redakcji „Szkoły” lub osoba 
szczególnie zasłużona na polu oświaty galicyjskiej, wówczas poświęcano zmar-
łemu pierwszą stronę danego numeru. Prócz przedstawienia życiorysu i wylicze-
nia zasług, niejednokrotnie zamieszczano też podobiznę zmarłego. Tak było, gdy 
odchodził np. Zygmunt Sawczyński, znany działacz oświatowy i zarazem jeden 
z autorów „Szkoły”2. W przypadku postaci znanych umieszczano czarną ramkę na 
dalszych stronach danego numeru, którą wypełniała informacja o śmierci, a na-
stępnie przywoływano krótki życiorys postaci. Najczęściej jednak nekrologi pu-
blikowane były w specjalnie wyodrębnionej rubryce zatytułowanej „Wspomnienia 
pośmiertne” albo zamieszczano je w działach z bieżącymi informacjami („Wiado-
mości potoczne z dziedziny szkolnictwa”; „Wiadomości bieżące”; „Rozmaitości”; 
„Rozmaitości krajowe i zagraniczne”). Nie były to w tych przypadkach obszerne 
nekrologi, niemniej jednak mimo to stanowią istotne źródło, zwłaszcza w przypad-
ku osób nieznanych literaturze przedmiotu. 

Nekrologi publikowane na łamach „Szkoły” nie różnią się szczególnie od 
drukowanych w innych czasopismach wydawanych w XIX w. W związku z ni-
niejszym ich formę można uznać za klasyczną. Jacek Kolbuszewski, badając 
nekrolog jako formę literacką, dokonał rozbioru tego „gatunku” na kilka części3. 
Zazwyczaj nekrolog rozpoczyna się od formuły otwarcia – „emocjonalnej pream-
buły”. Czytamy wówczas, że szkoła, rodzina albo środowisko pedagogiczne za-
wiadamiają o śmierci danej osoby, dodając przy tym zapis – „z głębokim żalem” 
itp. Nie zawsze jednak w przypadku szkoły emocjonalna preambuła ma miejsce, 
często nekrolog przyjmuje formę zwyczajnego komunikatu, stwierdzającego fak-
ty i podającego je gronu odbiorców. W drugiej części następuje powiadomienie 
o śmierci, a więc stwierdzenie faktów i okoliczności z nią związanych. Zazwyczaj 
podawane są informacje dotyczące dnia i miejsca zgonu. W tym miejscu poja-
wia się możliwość omówienia zasług i życiorysu zmarłego, co jest szczególnie 
interesujące źródłowo dla badaczy dziejów szkolnictwa ze względu na bogactwo 
treści odsłaniających się w tej właśnie części każdego nekrologu. Klasyczne ne-
krologi, publikowane na łamach dzienników, zawierały też informacje o miejscu 
i dacie pogrzebu, jednak w przypadku „Szkoły” tego typu informacje pojawiały się 

i XX wieku, t. 1, Kraków 1997, s. 10–11; J. J a r o w i e c k i, Prasa lwowska w dobie popowstaniowej, 
[w:] tamże, s. 41; J. J a r o w i e c k i, Prasa lwowska 1864–1918. Bibliografia, Kraków 2002, s. 85; t e 
n ż e, Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Kraków–Wrocław 2008, s. 154–155. Nie podej-
mowano się jednak analizy zawartych na łamach pisma nekrologów.

2 „Szkoła” 1893, s. 253.
3 J. K o l b u s z e w s k i, Z głębokim żalem… O współczesnej nekrologii, Wrocław 1997, s. 71–77.
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znacznie rzadziej. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że „Szkoła” przez długi 
czas była tygodnikiem, stąd droga, którą dany numer przebywał od wydawcy do 
odbiorcy była bardzo długa. Dlatego też publikowanie „zaproszeń” na pogrzeby 
byłoby bezcelowe, zawsze bowiem byłyby spóźnione. 

Ostatnia część nekrologu mówi zazwyczaj o jego nadawcy. W większości 
przypadków w „Szkole” bezpośrednim nadawcą i autorem nekrologów była co 
prawda redakcja pisma, ale niejednokrotnie zdradzano informacje, kto konkretnie 
zawiadomił pismo o śmierci danej osoby. Często jest mowa o kolegach ze szkoły, 
rodzinie czy – generalnie – społeczności szkolnej. 

Są to elementy, które przewijają się przez większość nekrologów i wspo-
mnień, które nie były jednak pisane według odgórnie ustalonego szablonu. Stąd 
różnorodność prezentowanych treści. 

Warto zwrócić uwagę, że każda część nekrologów jest przydatna źródłowo 
dla różnych dziedzin historii. Najbardziej interesująca pozostaje część poświęco-
na informacjom biograficznym, zawiera bowiem podstawowe fakty z życia zmar-
łego, ujawnia też opinię żyjących o nim i jego zasługach. Nie można patrzeć na te 
informacje bezkrytycznie, zwłaszcza, że w myśl zasady, iż „o zmarłych mówi się 
dobrze albo wcale”, nie rozpisywano się o wadach, lecz o przymiotach odchodzą-
cych. Daleko zatem w tym przypadku do obiektywizmu, ale właśnie ta „wypaczo-
na” (co zrozumiałe w tym przypadku) i skrócona wersja życiorysu zmarłego mówi 
o tym, co było doceniane przez redakcję, a więc szerzej – galicyjskie środowisko 
pedagogiczne – w jego pracy oświatowej.

Redakcja zwracała szczególną uwagę na śmierć osób zasłużonych, czy to 
dla polskiej kultury i oświaty, czy też w dziedzinie pedagogiki generalnie. Poja-
wiała się zatem okazja do przedstawienia nauczycielom dorobku zagranicznych 
pedagogów tudzież znanych postaci życia kulturalno-oświatowego w Europie 
w tym czasie. Przykładowo, wśród nekrologów z lat siedemdziesiątych XIX w. 
odnajdujemy takie osobistości, dziś już nieco zapomniane, jak: szkocki geograf 
i odkrywca Alexander Keith Johnston4; niemiecki filozof Ludwik Feuerbach5; nie-
miecki chemik Justus Liebig6; niemieccy pedagodzy K. E. Bock7 i August Lüben8. 
Przypominano też osoby, które w jakiś sposób zasłużyły się dla sprawy polskiej, 
stąd nie zapomniano odnotować zgonu niemieckiego historyka Fryderyka Rau-
mera9, przychylnego Polakom, a także o. Augustyna Theinera10, archiwisty waty-
kańskiego i wydawcy źródeł watykańskich do historii Polski.

W przypadku zmarłych Polaków, kryterium decydującym podczas selekcji 
stawał się najczęściej fakt zaangażowania na polu narodowym i związek z ogól-
nie pojętą problematyką oświaty, choć i to nie było zasadą. Przypominano zatem 
czytelnikom zasłużonych ludzi nauki, historyków, pisarzy, polityków, działaczy 

4 „Szkoła” 1871, t. 8, nr 33, s. 264.
5 „Szkoła” 1872, t. 9, nr 42, s. 336.
6 „Szkoła” 1873, t. 10, nr 18, s. 142.
7 „Szkoła” 1874, t. 11, nr 12, s. 105. 
8 „Szkoła” 1873, t. 10, nr 47, s. 477.
9 „Szkoła” 1874, t. 11, nr 26, s. 307. 
10 Tamże, nr 35, s. 321.
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społecznych. Nie zabrakło w czasopiśmie adnotacji o uczestnikach polskich po-
wstań narodowych czy działaczach emigracyjnych.

Najczęściej jednak bohaterami wspomnień pośmiertnych, publikowanych na 
łamach „Szkoły”, byli zwyczajni nauczyciele z różnych szczebli oświaty, począw-
szy od pracowników szkół ludowych, a skończywszy na profesorach Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Lwowskiego. O ile postacie związane z obu wszechnicami są 
raczej znane i zachowało się wiele źródeł na ich temat, o tyle w przypadku na-
uczycieli szkół ludowych nekrolog zamieszczony w „Szkole” może być kluczowym 
źródłem do opracowania biogramu zmarłego. Informacje biograficzne zawarte 
w nekrologach tworzą obraz galicyjskiego nauczyciela na wsi. 

W źródłach innego typu raczej nie znajdziemy tak obszernego życiorysu 
zmarłego w Hujczu Eliasza Dackowa, jak zamieszczony we wspomnieniu po-
śmiertnym w „Szkole”. Czytamy bowiem w jego nekrologu nie tylko o wykształce-
niu tego chłopskiego nauczyciela i kolejnych szkołach, w których uczył, lecz także 
dowiadujemy się szerzej o jego aktywności społecznej (prowadzenie biblioteczki, 
prezentacja upraw w ogrodzie, nauczanie pieśni narodowych i religijnych, działal-
ność w zarządzie Towarzystwa Pedagogicznego w Radziechowie itd.)11.

Warto wspomnieć, że „Szkoła”, będąca w założeniu organem prasowym 
Towarzystwa Pedagogicznego, odzwierciedlała politykę tej instytucji, a pośred-
nio – nastroje panujące w krajowej oświacie. Z czasem, gdy zaostrzał się spór 
polsko-ruski o język wykładowy w szkołach, znalazło to odzwierciedlenie także 
w „Szkole”, co możemy analizować m.in. na podstawie tekstów publikowanych 
na łamach „Szkoły”12, lecz także w oparciu o zamieszczane w czasopiśmie wspo-
mnienia pośmiertne. Do pewnego czasu, a konkretnie do zaostrzenia się konfliktu 
polsko-ruskiego/ukraińskiego na początku XX w., wspominanie o ruskich nauczy-
cielach było czymś całkowicie naturalnym i niebudzącym zdziwienia, wszak część 
autorów czy redaktorów było etnicznymi Rusinami (np. Izydor Szaraniewicz, Zyg-
munt Sawczyński), dlatego też nie dziwiło wspominanie zmarłych nauczycieli 
narodowości ruskiej. Przykładem może być nekrolog: nauczyciela grecko-kato-
lickiej szkoły we Lwowie Tytusa Dylińskiego, będącego zarazem członkiem To-
warzystwa Pedagogicznego13. Nie zawsze jednak pisano, że dany nauczyciel był 
Rusinem, czasem wystarczyło typowe dla ludności ruskiej nazwisko (np. Bazyli 
Prokopowicz z Halicza14, Tymoteusz Rud’ z Czerniatynia15, Aleksy Bublik16, Teodo-
zy Floryański17, Bazyli Dmuchowski18 i in.). 

O tym, że do początków XX w. nie było jeszcze wrogości między obu naro-
dowościami świadczą niektóre relacje z pogrzebów nauczycieli. Przykładowo na 

11 „Szkoła” 1879, t. 16, nr 37, s. 304–305.
12 Szerzej czytaj: A. Ś w i ą t e k, Problem patriotycznego wychowania…, s. 180–183.
13 „Szkoła” 1873, t. 10, nr 49, s. 499.
14 „Szkoła” 1878, t. 15, nr 43, s. 357.
15 Tamże, nr 24, s. 191.
16 „Szkoła” 1882, t. 19, nr 18, s. 142.
17 „Szkoła” 1885, t. 22, nr 7, s. 54.
18 „Szkoła” 1897, t. 34, nr 46, s. 508.
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pogrzebie Jana Koczerkiewicza, zmarłego w Mistycach w powiecie mościckim, 
jego kolega, nauczyciel W. Krępowski, przemawiał do zgromadzonych po rusku, 
dziękował odprawiającemu nabożeństwo parochowi, a na koniec odśpiewano na 
cmentarzu Wicznaja pamiat19. Podobnie w pogrzebie Aleksandra Petryka, na-
uczyciela w Tuligłowach, uczestniczyło aż siedmiu duchownych, a mowę pogrze-
bową wygłosił greckokatolicki proboszcz z Siedlisk, ks. Kruszyński20. O zgodnym 
współżyciu obu narodowości świadczy też fakt, iż nad ciałami nauczycieli niejed-
nokrotnie pochylali się kapłani obu obrządków, wspólnie sprawując nabożeństwa. 
Tak było m.in. na pogrzebie Edmunda Porzyckiego, nauczyciela w Berlinie, w po-
wiecie brodzkim21. 

W „Szkole” chętnie wspominano osoby, które angażowały się na rzecz roz-
woju szkolnictwa. W kontekście ruskim warto przywołać wspomnienie pośmiertne 
greckokatolickiego księdza Aleksego Bublika ze Szczerca, który, jak pisano, „gdzie 
sprawa słuszna i dobro ogólne miała na celu, popierał ją chętnie bez względu na 
narodowość i wyznanie”22. Zresztą pisano nie tylko o Polakach czy Rusinach, lecz 
także o wyróżniających się nauczycielach żydowskich, jednak było to zjawisko 
o wiele rzadsze. W 1883 r. zamieszczono np. wspomnienie pośmiertne Marcina 
Marbacha, nauczyciela izraelickiej szkoły ludowej w Brodach, który za swoją pra-
cę został nawet odznaczony przez cesarza srebrnym krzyżem z koroną. Publicy-
ści „Szkoły” pisali, że „wieść o śmierci ś.p. Marbacha wzbudziła żywe współczucie 
we wszystkich warstwach społeczeństwa naszego bez różnicy wyznania, a wyra-
zem tych uczuć były liczne tłumy publiczności przy pochodzie pogrzebowym”23. 
W zdecydowanej większości mamy jednak do czynienia z nekrologami polskich 
nauczycieli w galicyjskich szkołach.

O śmierci nauczycieli „Szkołę” najczęściej informowali ich znajomi (koledzy 
z pracy) lub rodzina, niekiedy sama redakcja czasopisma wychodziła z inicjatywą 
ogłoszenia smutnej wiadomości na swych łamach. Fakt autorstwa nekrologów jest 
szczególnie interesujący ze względu na więzi funkcjonujące w środowisku peda-
gogów w analizowanej epoce. Emocjonalny stosunek piszących do zmarłych nie 
pozwalał na obiektywne przedstawienie postaci, lecz nekrologi dawały możliwość 
bliższego poznania losu zmarłych nauczycieli. Przykładowo, nekrolog Edwarda 
Gołębiowskiego, zaledwie 33-letniego nauczyciela historii i geografii w gimna-
zjum tarnowskim, napisał jego własny nauczyciel, a zarazem wspomniany już 
działacz oświatowy, Zygmunt Sawczyński. Nie tylko opisał Gołębiowskiego bez 
wad, lecz także nakreślił jego życiorys, podkreślając, że wszelkie jego działania 
z przeszłości niejako zapowiadały, jakim wybitnym nauczycielem będzie. Tekst 
nacechowany patosem miał honorować zmarłego, ale przede wszystkim – zachę-
cić czytelników (środowisko nauczycielskie w Galicji) do brania z niego przykładu:

19 „Szkoła” 1881, t. 18, nr 51, s. 415.
20 „Szkoła” 1882, t. 19, nr 27, s. 214.
21 Tamże, nr 49, s. 391.
22 Tamże, nr 18, s. 142.
23 „Szkoła” 1883, t. 20, nr 44, s. 353.
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Ciągła sumienna około własnego kształcenia się praca, gorliwe nawet pomimo nadwerężonego 
w ostatnich latach zdrowia pełnienie obowiązków, praca dla dobra szkoły nawet na łożu boleści […], 
żywe przywiązanie do młodzieży, jako przyszłości kraju, który kochał całą siłą młodej szlachetnej du-
szy z głęboką wiarą w sprawiedliwość Bożą – to cnoty publiczne […]24.

Nauczyciel w szkołach ludowych miał być wzorem cnót niejako z założenia. 
Jak ustalił w swych badaniach Andrzej Meissner, władze szkolne w urzędowych 
wydawnictwach poświęcały sporo miejsca określeniu ideału nauczyciela. Wska-
zywano szereg cech natury moralnej, intelektualnej i emocjonalnej, a także reli-
gijność25. Do tej dyskusji w wielu artykułach włączała się także „Szkoła”. Warto 
wymienić choćby artykuł E. Petryki, zatytułowany Jakie przymioty powinien posia-
dać dobry nauczyciel? Odpowiadając na tytułowe pytanie, wskazywano: religijność, 
moralność, sprawiedliwość oraz miłość do narodu, dzieci, Boga i ojczyzny. Bez tej 
miłości – według autora wspomnianego artykułu – nie można być wychowawcą26. 

Tego typu wykładnia była wszechobecna na łamach „Szkoły”, dlatego też 
nic dziwnego, że cel moralno-dydaktyczny towarzyszył także nekrologom i wspo-
mnieniom pośmiertnym. Oddawano hołd zmarłemu, ale przede wszystkim pró-
bowano zwrócić uwagę na zasługi nauczycieli nie tyle na polu nauczycielskim, 
ile – szerzej – na płaszczyźnie społecznej, ogólnonarodowej. Wspominano przy 
tym zmarłych nauczycieli z prawdziwym namaszczeniem, hołdując ich cnotom 
i mozolnej pracy organicznej w dziedzinie szkolnictwa.

Gdy zmarł Stefan Borzemski, zaledwie zastępca nauczyciela w gimnazjum 
im. Franciszka Józefa we Lwowie, pisano o jego śmierci w stylistyce niemal mar-
tyrologicznej: „[…] poległ wśród boju nauczycielskiego, wśród pełnienia swego 
zawodu. Cześć jego pamięci! Pokój jego popiołom!”27. Chociaż nauczyciele nie 
ginęli na skutek ran, to język wspomnień pośmiertnych zastąpił tego typu cierpie-
nia problemami zdrowotnymi wynikłymi z wieloletniej, żmudnej pracy w szkole. 
Przykładowo o Maksymilianie Baleju, nauczycielu szkoły w Cebrowie w powiecie 
tarnopolskim, pisano, że „był prawdziwą ozdobą nauczycielstwa tutejszego i nale-
żał do rzędu tych pedagogów, którzy z zamiłowania do swego zawodu tracą swe 
zdrowie w izbie szkolnej dla dobra pokoleń”28. Z kolei Franciszkę Sokulską z Bro-
dów wspominano w stylistyce wręcz militarnej: „umarła, jak dobry żołnierz, na polu 
walki, albowiem jeszcze 4 dni przed śmiercią uczyła dzieci w szkółce wiejskiej, 
w której pracowała […]”29. Śmierć nauczycieli czy też uszczerbek na ich zdrowiu 
urastały zatem do rangi symbolu i za sprawą autorów wspomnień pośmiertnych 
ulegały swoistej sakralizacji.

24 Z. S a w c z y ń s k i, Edward Gołębiowski. Wspomnienie pośmiertne, „Szkoła” 1868, t. 1, nr 2, 
s. 132–133.

25 A. M e i s s n e r, Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec pro-
blemów kształcenia nauczycieli, Rzeszów 1999, s. 171.

26 E. P e t r y k a, Jakie przymioty powinien posiadać dobry nauczyciel?, „Szkoła” 1870, nr 18, 
s. 273–278; nr 19, s. 289–293.

27 „Szkoła” 1871, t. 7–8, nr 32, s. 256.
28 „Szkoła” 1874, t. 11, nr 32, s. 292. 
29 „Szkoła” 1883, t. 20, nr 17, s. 134.
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Podkreślano misyjny charakter pracy zmarłych nauczycieli, wymieniając ich 
zalety i konkretne czyny, niejednokrotnie podkreślając apostolski charakter zma-
gań w dziedzinie oświaty. Przykładem niech będzie wspomnienie o nauczycielu 
szkoły ludowej w Porębie, Józefie Bernadzikiewiczu:

Śmiercią tego starego druha utraciła ojczyzna jednego z niewielu apostołów, co sieją obficie 
z miłością i nadzieją, aby przyszłość miała co zbierać. Całe też pasmo życia śp. nieboszczyka było 
żywym przykładem cnót chrześcijańskich: cichej pracy, miłości gotowej nawet do poświęceń dla bliź-
nich. Nie brakło atoli i ciężkich doświadczeń w życiu śp. Bernadzikiewicza – wycierpiał on wiele; lecz 
dźwigał krzyż wszędzie i bez szemrania, aby tylko spełnić godnie i uczciwie misją przyjętą30. 

Faktycznie, praca wielu nauczycieli miała charakter prawdziwie zaangażo-
wanej służby społeczeństwu, co niekiedy spotykało się z wyrazami uznania ze 
strony żyjących. Gdy odszedł Feliks Szumlański, znany we Lwowie nauczyciel 
śpiewu i zarazem autor wielu pieśni i kolęd, wspomniano o tym, że „swój, dosyć 
znaczny majątek zapisał zmarły na stypendia i wsparcie dla ubogiej młodzieży”31. 
Dużym uznaniem cieszył się również emerytowany dyrektor szkół ludowych w Ja-
śle, Józef Koncki, który „umiał sobie zaskarbić powszechne zaufanie i miłość mło-
dzieży”, za co otrzymał honorowe obywatelstwo w swoim miasteczku32. 

Tego typu przypadki należały jednak do wyjątków. Chociaż nauczyciele szkół 
ludowych cieszyli się bardzo często uznaniem ze strony swoich podopiecznych 
tudzież środowiska pedagogicznego, to jednak nie mieli lekkiego życia. Mimo 
ukończenia seminarium nauczycielskiego albo gimnazjum nie zasilali lokalnej „eli-
ty”, którą tworzyły osobistości z kręgów ziemiańskich oraz inteligenckich. Zresztą, 
jak pisze Jadwiga Hoff, w XIX w. nauczycielstwa szkół ludowych wcale nie zali-
czano do inteligencji, tak jak to miało miejsce w przypadku nauczycieli w gimna-
zjach miejskich33. Niejednokrotnie zatem nauczyciel pełnił swą misję, żyjąc na wsi 
nie inaczej, aniżeli wychowywani przez niego włościanie. 

Nekrologi publikowane w „Szkole” często odsłaniają fakt, że wielu nauczy-
cieli świadomie się pisało na warunki, w których musieli żyć i pracować za nie-
wielkie pieniądze. Mowa tu o nauczycielach, którzy pracowali z pasją. Warto 
zacytować obszerniejszy fragment nekrologu Józefa Karpińskiego, nauczyciela 
ludowego w Święcanach. Jego poświęcenie i zaangażowanie, a jednocześnie 
wierność podjętej misji niesienia kaganka oświaty nie pozostały niezauważone 
przez redakcję „Szkoły”:

Prawym charakterem, pracą i dobrocią serca zjednał sobie poważanie i szacunek we dworze, 
na plebani i między ludem. Zamiłowawszy się w tym zawodzie, poczuł, że obrał stan, w którym może 
być szczęśliwy. Przełożeni, poznawszy pracę i takt w postępowaniu jego, proponowali mu lepsze i za-
szczytniejsze posady, lecz ś.p. Józef podziękował za nie, gdyż miał tę, dziś niestety tak rzadką zaletę, 
że wolał raczej różne niewygody a czasem i niedostatek cierpieć, aby tylko posad, którą uważał za 
gniazdo rodzinnie, nie zmieniać34.

30 „Szkoła” 1874, t. 11, nr 19, s. 164.
31 Tamże, nr 4, s. 31.
32 Tamże, nr 15, s. 130.
33 J. H o f f, Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym, Rzeszów 

2005, s. 78.
34 „Szkoła” 1879, t. 16, nr 36, s. 296.
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Nie zawsze za opisem osiągnięć życiowych stała jedynie chęć ukazania 
znaczenia wieloletniej pracy pedagogicznej, mającej służyć wychowywaniu przy-
szłych pokoleń. Wielu nauczycieli angażowało się także poza budynkiem szkoły, 
dokonując ważnych odkryć, stosując nowatorskie wówczas metody albo publiku-
jąc swoje własne rozprawy i książki. Dotyczyło to jednak raczej nauczycieli szkół 
miejskich, zwłaszcza gimnazjów.

Niekiedy pomysłowość nauczycieli i wprowadzane do edukacji innowacje bu-
dziły niepokój policji. Informacji o czasach, jakby nie było – zaborczych, dostarcza 
wspomnienie pośmiertne nauczyciela gimnazjum Św. Jacka w Krakowie, Fran-
ciszka Szynglarskiego, który zgromadził w swej szkole różnego typu przyrządy do 
ćwiczeń i pokazywał ćwiczenia uczniom, przychodzącym przed lekcjami. „Szkoła” 
pisała o niezwykłym wówczas pomyśle nauczyciela. O tym, jaką to było nowością 
(rok 1865), można wnioskować na podstawie reakcji organów bezpieczeństwa 
publicznego, które w ćwiczeniach tych dopatrywały się zakłócenia spokoju pu-
blicznego. Ostatecznie Szynglarski musiał tłumaczyć się z podejmowanych dzia-
łań swoim zwierzchnikom35. 

Nekrologi i wspomnienia pośmiertne mogą służyć jako bardzo interesują-
ce źródło do odtwarzania etapów kariery zawodowej galicyjskich nauczycieli, co 
w zestawieniu z Szematyzmami Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księ-
stwem Krakowskim pozwala na ściślejszą rekonstrukcję kariery zawodowej po-
szczególnych nauczycieli. Bardzo często wymieniano bowiem kolejne szkoły, 
w których dany nauczyciel pracował, oraz stanowiska, które piastował. Na przy-
kład, gdy zmarł we Lwowie Andrzej Oskard, przywołując jego życiorys przypomi-
nano, że zaczął przygodę ze szkołę w gimnazjum tarnowskim, potem przeniósł 
się do gimnazjum św. Anny w Krakowie, następnie objął posadę dyrektora gimna-
zjum w Rzeszowie, żeby znów powrócić do Tarnowa, także jako dyrektor. W koń-
cu zaś, mając tak duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej i kierowniczej, 
został inspektorem krajowym w Galicji Zachodniej, a następnie przeniósł się do 
Lwowa, gdzie kontynuował nadzór nad szkołami średnimi, ale już w całej Galicji. 
Pod koniec życia objął posadę dyrektora lwowskiego gimnazjum Franciszka Jó-
zefa36. Tego typu życiorysów zawodowych nie brakuje w nekrologach publikowa-
nych w „Szkole”. 

Autorzy interesujących nas tekstów obecnych na łamach „Szkoły” z prze-
jęciem opowiadają o sytuacji bytowej warstwy nauczycielskiej (zwłaszcza doty-
czy to nauczycieli szkół ludowych). Zarobki w szkołach gimnazjalnych nie były 
bowiem wcale złe, a jeśli dany nauczyciel awansował w hierarchii szkolnej, to 
powodziło mu się całkiem dobrze, co wykazała w swych badaniach Henryka Kra-
marz37. Tymczasem dochody nauczycieli w szkołach ludowych nie były wysokie 

35 „Szkoła” 1875, t. 12, nr 37, s. 315.
36 „Szkoła” 1874, t. 11, nr 40, s. 368.
37 H. K r a m a r z, Nauczyciele gimnazjalni Galicji 1867–1914. Studium historyczno-socjologicz-

ne, Kraków 1987, s. 167.
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i utrzymanie z nich rodziny, a nawet tylko siebie było nie lada wyzwaniem. W wielu 
tekstach przewija się wątek problemów finansowych nauczycieli. Nie był to zresz-
tą problem wyłącznie galicyjski, dotykał wykonujących ten zawód także w innych 
zakątkach tej części Europy. Dowodem może być tragiczna historia pewnego 
emerytowanego nauczyciela w Nordhausen, który podciął sobie żyły, uprzednio 
podkładając świecę, aby jego ciało się spaliło. Jak pisano w „Szkole”: „Przyczyną 
tego była nędza, całe jego utrzymanie wynosiło bowiem rocznie 50 talarów”38. 
Emerytura nauczyciela w Galicji również nie była wysoka, choć na szczęście nikt 
nie popełniał z tego powodu samobójstwa. W 1883 r. wspominano Franciszkę 
Sokulską, emerytowaną dyrektorkę szkoły żeńskiej w Brodach, która po 52 latach 
pracy otrzymała emeryturę wysokości 260 złotych39. 

Ubóstwo doskwierało nie tylko nauczycielom, ale także ich rodzinom. Śmierć 
zarabiającego na utrzymanie całej rodziny nauczyciela stawiała jego najbliższych 
w niezwykle trudnej sytuacji materialnej. W takim położeniu znalazła się m.in. 
rodzina nauczyciela z Dobczyc, Feliksa Pankiewicza, który zostawił żonę bez 
żadnego majątku40. Niekiedy nauczyciele żyli w takim ubóstwie, że nie było za co 
zorganizować im pogrzebu. Tego typu przypadki były paradoksalnie „dobrą” oka-
zją, aby „wykrzyczeć”, w jak ciężkiej sytuacji materialnej znajduje się galicyjskie 
grono pedagogiczne. Gdy zmarł nauczyciel szkół ludowych Mikołaj Hoszowski, 
na łamach „Szkoły” pisano:

[…] umarł w takiej nędzy, że trzeba było składkę zrobić na trumnę i pogrzeb, inaczej możeby był 
zwykłą metodą skarbową pochowany. Wspominamy o tej okoliczności dlatego, ponieważ niedostatek, 
dawający się w ogóle czuć u wszystkich na pewne stałe płace ograniczonych ludzi, dopieka najgorzej 
nauczycielom szkół ludowych41.

Podobna sytuacja miała miejsce, gdy odszedł Maurycy Januszewski z po-
wiatu tarnopolskiego. Jego śmierć dramatycznie opisywano w „Szkole” nie tylko 
ze względu na rozstanie się nauczyciela z tym światem, lecz także z powodu 
troski o byt jego rodziny. Januszewski – jak pisano w czasopiśmie:

[…] nie mógł nawet mieć spokojnego konania, bo widok sześciorga dzieci nieopatrzonych, z których 
najstarsze liczy 13 lat, i widok biednej opuszczonej żony, która ostatnie skarby małżeńskie, obrączki 
ślubne, poświęciła dla ratowania ojca i męża, utrudniały śp. Maurycemu rozstanie się ze światem, 
wiedział bowiem dobrze, że nawet jego trupa nie będzie za co pochować. I tak było rzeczywiście42. 

Relacjonowano dalej, że udało się zebrać pieniądze na pogrzeb, a rodzinę 
wspomagały osoby prywatne. Często jednak współpracownicy „Szkoły” sami po-
dejmowali się wspomożenia nauczycielskich rodzin, zamieszczając prośby o skład-
ki na łamach pisma. Apelowali o solidarność całego środowiska pedagogicznego, 

38 „Szkoła” 1875, t. 12, nr 3, s. 23.
39 „Szkoła” 1883, t. 20, nr 17, s. 134.
40 „Szkoła” 1874, t. 11, nr 14, s. 123.
41 „Szkoła” 1871, t. 7–8, nr 51, s. 410.
42 „Szkoła” 1874, t. 11, nr 34, s. 313.
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aby wesprzeć wdowy i sieroty po nauczycielach. W szczególnie ciężkiej sytuacji 
znalazła się m.in. rodzina Jana Węcka, nauczyciela ludowego z Borek Małych 
w powiecie tarnopolskim, który pozostawił siedmioro dzieci. Jego żona w roz-
paczy zwróciła się o pomoc do „Szkoły”, a redakcja opublikowała apel do ogółu 
nauczycielstwa z prośbą o pomoc finansową43. Jak się okazało, spotkał się z po-
zytywną reakcją grona czytelniczego. Parę numerów później redakcja opubli-
kowała krótką listę darczyńców oraz odnotowała uzbieraną sumę – 7,5 złotego 
reńskiego44. Kilka lat później w podobny sposób zbierano fundusze na pomoc 
dla wdowy po nauczycielu o inicjałach E.P. (prawdopodobnie mowa o zmarłym 
niewiele wcześniej Edmundzie Porzyckim). Istotny jest fakt, że odzew czytelni-
ków „Szkoły” doprowadził do zebrania przeszło 14 złotych reńskich, a później 
jeszcze nadesłano kolejne 2 złote reńskie, które przekazano kobiecie. Obda-
rowana w jednym z numerów skierowała oficjalne podziękowania do darczyń-
ców45.

Nie tylko przypadkami ubogich nauczycieli i ich rodzin zajmowano się 
w „Szkole”. Interweniowano także w sprawie osób powszechnie znanych, zasłu-
żonych dla kraju. Przykładowo, gdy zmarł Karol Szajnocha, w „Szkole” apelowano 
o składki, tłumacząc:

Byłoby wstydem dla społeczeństwa naszego, gdyby teraz mógł kto powiedzieć: oto dlaczego, 
iż życie Karola spłynęło na bezpośredniej służbie około sprawy powszechnej, widzi się obecnie osie-
rocona rodzina jego zagrożoną niedostatkiem…46

Zwieńczeniem życia ludzkiego jest pogrzeb. Chociaż nie ma już zmarłego 
wśród żywych, to jednak jego życie oraz zasługi dla innych odbijają się w po-
stawie rodziny, bliskich i społeczności czy nawet społeczeństwa, w którym żył. 
Badanie pogrzebów stwarza interesujące możliwości, bowiem informacje o tym, 
ile osób uczestniczyło w pogrzebie, przedstawiciele jakich organizacji brali w nim 
udział, duchowieństwo jakiego wyznania odprawiało nabożeństwo, jaka była treść 
przemówień podczas ostatniej drogi zmarłego pomagają dokonać rekonstrukcji 
obrazu nauczycielstwa galicyjskiego w XIX w. Jakże wiele mówią o zasługach 
Grzegorza Jaremy, c.k. inspektora szkół ludowych okręgu stanisławowskiego, 
krótki nekrolog i relacja z pogrzebu:

Pogrzeb odbył się 5 b. m. [XI 1874 r.] przy tak licznym udziale publiczności, jak już dawno tego 
nie pamiętają. Młódź szkolna, wszystkie c.k. władze, wojskowość, stowarzyszenie „Gwiazda” z swoim 
sztandarem itp. oddali ostatnią przysługę ogólnie lubionemu i poważanemu mężowi. Nad grobem 
przemówił krótko, lecz nader wymownie i stosownie do okoliczności pełnego zasług żywota niebosz-
czyka, profesor seminar[ium] naucz[ycielskiego], p. Baranowski47.

43 „Szkoła” 1875, t. 12, nr 38, s. 325–326; nr 44, s. 377.
44 Tamże, nr 47.
45 „Szkoła” 1882, nr 51, s. 407; 1883, t. 20, nr 4, s. 31; nr 10, s. 79.
46 B. K a l i c k i, Odezwa do ziomków, „Szkoła” 1868, t. 1, nr 2, s. 135.
47 „Szkoła” 1874, t. 11, nr 46, s. 434.
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Jak bardzo zasłużony był G. Jarema dla społeczności lokalnej, dlaczego 
w pogrzebie uczestniczyło wojsko i władze, co łączyło zmarłego ze stowarzysze-
niem „Gwiazda” i dlaczego przemowę nad grobem wygłosił profesor Baranowski, 
a także kim był dla Jaremy? Odpowiedzi na te pytania pozwolą zrekonstruować 
życiorys wspominanego nauczyciela. Chociaż nekrolog nie zawiera odpowiedzi, 
to jednak bez zamieszczonych w nim informacji nie wiedzielibyśmy, że takie pyta-
nia trzeba zadać, badając historię tego nauczyciela. 

Równie interesująca, wymagająca głębszej analizy jest wzmianka o śmier-
ci Emilii Bolechowskiej, nauczycielki szkoły żeńskiej w Tarnopolu. Jej pogrzeb 
w 1875 r. zgromadził licznych uczestników, nabożeństwo zostało odprawione 
przez duchownych obu obrządków (rzymsko- i greckokatolickiego), w obecności 
nauczycieli i uczniów48. 

Pogrzeb pełnił także funkcję integrującą w ramach społeczności, która że-
gnała zmarłego. Pochylając się nad trumną, można było docenić jego szkolne 
zmagania. Służyły temu m.in. kazania podczas nabożeństw i przemowy wygła-
szane przez bliskich. Niekiedy mowy te relacjonowano we wspomnieniach po-
śmiertnych. Na ich podstawie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie sam pogrzeb 
i odtworzyć emocje uczestników. Gdy zmarł Stanisław Sołtysek, nauczyciel szkoły 
w Zielonkach pod Krakowem, na jego pogrzebie zgromadziła się liczna publicz-
ność oraz kilku kapłanów. Jeden z nich, niejaki ks. Szajkowski, w swej przemowie 
„oddał cześć zasługom zmarłego, a przytaczając ustępy z pisma św. i z pism po-
gańskich mędrców, podniósł zacność stanu nauczycielskiego i oddał mu cześć”. 
Jak notowano dalej: „Przemowa ta, jak to spostrzec można było, zrobiła na słu-
chaczów włościańskich głębokie wrażenie”49. Ilekroć czytamy wspomnienia po-
śmiertne, w których wspomniano o pogrzebie, tylekroć dowiadujemy się o licznym 
udziale ludności, obecności kilku duchownych itp. Świadczy to dobitnie o roli, jaką 
spełniali nauczyciele ludowi w swoich niewielkich społecznościach.

Reasumując można stwierdzić, że lwowska „Szkoła” stanowi dla współcze-
snego badacza oświaty galicyjskiej w epoce autonomicznej ogromny materiał. 
Wspomnienia pośmiertne nauczycieli dopełniają obraz nauczycielstwa galicyj-
skiego, kreślony w publikowanych w czasopiśmie artykułach pedagogicznych. 
Paradoksalnie, dzięki tym krótkim tekstom, niosącym smutną wieść o śmierci 
nauczycieli, oni sami ożywają – poznajemy ich dotychczasowe życie codzien-
ne, ich bolączki, sytuację materialną, ich osiągnięcia oraz zasługi na polu wy-
chowania młodszych pokoleń, a także dostrzegamy wszystkich tych, dla których 
ich odejście było stratą. Wprawdzie losy nauczycieli ludowych jesteśmy w stanie 
odtwarzać, wykorzystując m.in. wspomniane Szematyzmy…, ale tego typu źródła 
dostarczają jedynie suche fakty: kto, gdzie i kiedy nauczał. Tymczasem nekrologi, 
publikowane w wielkiej liczbie w lwowskiej „Szkole” dostarczają szczegółów, po-
mocnych podczas poszukiwań biografistycznych. Wszak przez pół wieku, rok po 

48 „Szkoła” 1875, t. 12, nr 31, s. 258.
49 „Szkoła” 1877, t. 14, nr 24, s. 239.
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roku, aż do odzyskania niepodległości przez Polskę, na łamach „Szkoły” zamiesz-
czano kilkadziesiąt wspomnień pośmiertnych, nekrologów tudzież krótkich infor-
macji o zgonach osób związanych z oświatą. 72-letni okres wydawania „Szkoły” 
dostarczył zatem badaczom szkolnictwa tysiące nekrologów, stanowiących obfity 
materiał biograficzny do opracowania życiorysów nauczycieli zaboru austriackie-
go. To niezwykłe źródło do badań nad życiem codziennym i problemami kadry 
pedagogicznej w Galicji.



anEta BołdyrEw*

„Oświata i moralność”1 
Prawnicy o roli oświaty w procesie 

modernizacji społeczeństwa polskiego na łamach 
czasopism prawniczych i społeczno-kulturalnych 

na przełomie XIX i XX w.

Polskie środowiska prawnicze, mimo niesprzyjających warunków politycz-
nych, w Galicji i Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX w. 
tworzyły silne zespoły naukowe, a jednym z przejawów ich aktywności był dyna-
miczny ruch wydawniczy. Piśmiennictwo to miało istotny wpływ nie tylko na rozwój 
intelektualny środowiska, lecz także na podniesienie polskiej kultury naukowej. 
Monumentalna Bibliografia prawnicza polska Adolfa Suligowskiego obejmuje 
twórczość środowiska prawniczego za cały wiek XIX i pierwsze dziesięciolecie 
XX w.2; zebrano zapisy 8231 pozycji, w tym prace książkowe i broszury, rozprawy 
w pracach zbiorowych, wreszcie pokaźny zbiór artykułów z czasopism fachowych 
oraz ogólnych kwartalników i miesięczników, a nawet tygodników i dzienników. 
Wymagająca benedyktyńskiej pracy bibliografia, będąca ewenementem nie tylko 
w polskim piśmiennictwie naukowym (tego rodzaju opracowania, uwzględniają-
cego według ówczesnego stanu wiedzy wszystkie działy wchodzące w zakres 
prawoznawstwa nie posiadał żaden naród słowiański) stanowi niemal komplet-
ne zestawienie twórczości piśmienniczej polskich prawników (jej wartości nie 
zmniejszają stosunkowo drobne błędy i braki, dostrzeżone również w kontekście 
problematyki podejmowanej w niniejszym artykule). Ogromną zaletą bibliografii 
Suligowskiego jest uwzględnienie publikacji autorstwa prawników, dotyczących 

* Dr, Pracownia Historii Oświaty, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk 
o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź.

1 Cytowane sformułowanie zostało zaczerpnięte z tytułu artykułu R. B u c z y ń s k i e g o, 
Oświata i moralność, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1880, nr 34, s. 275–281; nr 35, s. 283–288; 
nr 36, s. 291–296; nr 37, s. 299–302.

2 A. S u l i g o w s k i, Bibliografja prawnicza polska XIX i XX wieku, Warszawa 1911.
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nie tylko kwestii stricte związanych z teorią prawa i praktyką zawodową, lecz tak-
że szeroko rozumianej problematyki prawniczo-społecznej. 

Rusyfikacja lub germanizacja wymiaru sprawiedliwości, państwowej i sa-
morządowej administracji, a także ograniczenia w zakresie wolności zrzeszania 
się utrudniały rozwój polskich nauk prawnych3. W Królestwie Polskim i zaborze 
pruskim sytuacja nie sprzyjała także instytucjonalnemu rozwojowi nauk o prawie, 
polscy uczeni i prawnicy-praktycy, na skutek obejmowania wyższych stanowisk 
przez obcych fachowców, nie mieli swobody prowadzenia badań; zdecydowanie 
najlepsza sytuacja panowała w Galicji w dobie autonomii. Ograniczenia i trud-
ności w pracy zawodowej i działalności publicznej, ze wszystkimi negatywnymi 
konsekwencjami dla jednostek i całej grupy zawodowej, były zarazem kataliza-
torem rozbudzania zainteresowań działalnością społecznikowską i funkcjonowa-
niem społeczeństwa w warunkach głębokich przemian cywilizacyjnych. Prawnicy 
należeli do organizacji społecznych, działających na rzecz najbardziej potrzebu-
jących grup społeczeństwa, brali także udział w toczonej na łamach czasopism 
dyskusji, dotyczącej aktualnych problemów. Zabierając głos w dyskursie na te-
mat modernizacji stosunków społecznych, dokonując oceny, a często kontestacji 
rzeczywistości, przekraczali granice tradycyjnych nauk prawniczych, analizując 
problematykę społeczną w znacznie szerszej perspektywie. Przedstawiali nie tyl-
ko koncepcje dotyczące reform urządzeń prawno-administracyjnych, lecz także 
wizje rozwiązania różnych problemów społecznych; jednym z nich była kwestia 
znaczenia oświaty w procesie unowocześniania polskiego społeczeństwa, popra-
wy warunków życia ludności i stanu gospodarczego, oparcia zasad życia społecz-
nego na hasłach humanitaryzmu i solidaryzmu. Wielu prawników wypowiadało się 
na temat roli oświaty, nawiązując do haseł pracy u podstaw, pracy organicznej, 
w duchu pozytywistycznego optymizmu, w myśl którego postęp moralny był ściśle 
związany z rozwojem nauki i upowszechnieniem edukacji. Doskonalenie w dzie-
dzinie obyczajów i moralności uważano za następstwo postępu oświatowego, 
któremu przypisano omnipotentną i priorytetową rolę w budowaniu nowoczesne-
go, zracjonalizowanego społeczeństwa. Przeświadczenie to, wpisane w ideolo-
gię pozytywistyczną, było przyjmowane przez wielu prawników (także w okresie 
kryzysu pozytywizmu) w ściśle naukowym znaczeniu i przyczyniało się do wzro-
stu popularności w naukach prawnych kierunku neoklasycznego, a później tzw. 
szkoły socjologicznej. 

Wielu wybitnych prawników pisało teksty do specjalistycznych czasopism, 
ale także do czasopism społeczno-kulturalnych. Na ziemiach polskich w ostatnim 
czterdziestoleciu XIX i na początku XX w. zdecydowanie wzrosła liczba takich 
czasopism, które w coraz większym stopniu kształtowały postawy światopoglą-
dowe Polaków. W zakresie piśmiennictwa naukowego prawnicy z Królestwa Pol-
skiego utrzymywali żywe kontakty ze środowiskiem prawniczym w Galicji, chętnie 
publikując na łamach wydawanych tam periodyków prawoznawczych. Teksty, wy-

3 S. G r o d z i s k i, Nauki prawne, [w:] Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. 4, cz. 3, 
red. Z. Skubała-Tokarska, Wrocław 1987, s. 938.
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korzystywane w badaniach nad dziejami edukacji, w tym artykuły i doniesienia 
zawierające refleksje na temat roli oświaty, były publikowane w czasopismach 
specjalistycznych, takich jak wychodzący w Warszawie „Przegląd Sądowy”, uka-
zujący się w latach 1868–1875 i wydawana od 1873 r. „Gazeta Sądowa War-
szawska” – najważniejsze periodyki prawnicze w Królestwie. W Galicji ukazywało 
się więcej periodyków prawniczych, ale duża część z nich wydawana była przez 
niedługi czas. Szczególnie warto zwrócić uwagę na dłużej wychodzące czaso-
pisma, mające ponadzaborowy zasięg, takie jak „Czasopismo Poświęcone Pra-
wu i Umiejętnościom Politycznym” (wychodziło w Krakowie w latach 1863–1869) 
i „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” (wychodzące w Krakowie od 1900 r.); 
jednocześnie trzeba pamiętać, że nawet efemeryczne czasopisma warte są 
analizy, na ich łamach również bowiem znaleźć można interesujące teksty na 
temat życia społecznego, warunkowanego stanem oświaty. Równolegle przed-
miotem analizy warto uczynić publikacje prawników o korelacji między stanem 
szkolnictwa, oświaty i edukacji a sytuacją społeczną, zamieszczane w cenionych 
i popularnych czasopismach o charakterze społeczno-kulturalnym. Prawnicy 
pisywali do wychodzących w Królestwie „Biblioteki Warszawskiej”, „Ateneum”, 
„Niwy”, „Prawdy”, „Ogniwa” oraz galicyjskich czasopism ogólnych, jak np. „Prze-
gląd Powszechny”. Teksty zamieszczane na łamach poczytnych, opiniotwórczych 
czasopism miały sprawozdawczy lub postulatywny charakter, zawierały ogólne 
uwagi lub konkretne propozycje przedstawicieli środowiska prawniczego, doty-
czyły problemów uważanych przez prawników za szczególnie istotne dla całego 
społeczeństwa. O ile teksty dotyczące roli oświaty, zamieszczane na łamach fa-
chowego piśmiennictwa miały zwrócić uwagę środowiska prawniczego na stan 
polskiej edukacji i wynikające z niego konsekwencje, również w obrębie zagadnień 
prawnych, o tyle artykuły w czasopismach adresowanych do szerokiego odbior-
cy miały zazwyczaj za zadanie przedstawienie opinii publicznej sytuacji szeroko 
rozumianej oświaty, jej uwarunkowań administracyjno-prawnych i konsekwencji, 
wynikających z istniejącego stanu. W wielu tego rodzaju tekstach przedstawicie-
le środowiska prawniczego prezentowali swoje propozycje i postulaty w zakresie 
zmian przepisów prawa, tak, by istniejące rozwiązania dawały możliwości rozsze-
rzenia działalności oświatowej. 

O wieloaspektowych związkach między systemem oświatowym i normami 
wychowania a strukturą społeczeństwa i jego postawami moralnymi oraz po-
stulowanych kierunkach działań na rzecz modernizacji relacji społecznych pisa-
li przede wszystkim ci prawnicy, którzy praktykę zawodową lub pracę naukową 
łączyli z działalnością społeczną. Obserwowana przez prawników, towarzysząca 
wzrostowi urbanizacji i industrializacji eskalacja ubóstwa i wykluczenia, powodując 
wzrost patologii i przestępczości, skłaniała do przyjęcia założenia, że w istnieją-
cych realiach politycznych jedyną drogą w walce z tymi niekorzystnymi zjawiskami 
jest szeroko zakrojona akcja oświatowa. Celem niniejszego artykułu jest wskaza-
nie głównych obszarów zainteresowania środowiska prawniczego w tym kontek-
ście. Obszerność badanego problemu nie pozwala na szczegółową analizę treści 
artykułów, toteż skoncentrowano się na najbardziej symptomatycznych tekstach, 
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które odnosiły się do zagadnień, uważanych przez samych prawników, ale często 
również przez opinię publiczną, za szczególnie ważne, a nierzadko także bulwer-
sujące; o ile jednak na łamach gazet codziennych problemy te (np. sytuacja dzieci 
nieślubnych, przestępstwa nieletnich, dzieciobójstwo) pojawiały się w charakterze 
taniej sensacji, o tyle w tekstach autorstwa prawników stawały się przedmiotem 
mniej czy bardziej pogłębionej, ale zawsze rzetelnej, merytorycznej refleksji. Przed-
miotem analizy uczyniono periodyki wydawane w Królestwie i Galicji, jako że wielu 
prawników z Kongresówki publikowało w czasopismach wydawanych w Krakowie 
i Lwowie, a wzajemny przepływ informacji, wzmacniany międzyzaborowymi kon-
taktami (także dzięki zjazdom przedstawicieli polskiego środowiska prawniczego 
ze wszystkich zaborów) służył dyskusji na temat programu reform społecznych 
(w tym zagadnień związanych z oświatą), przygotowywanego z myślą o przyszłym 
odzyskaniu niepodległości. 

Kontakt z wykluczanymi jednostkami i przestrzeniami uwrażliwiał prawników 
i działaczy społecznych na problemy najuboższych, pozostających na margine-
sie, zagubionych w obliczu problemów dnia codziennego, nie mających żadnych 
kwalifikacji zawodowych, często analfabetów, których dzieci również nie były 
w stanie poprawić swojego położenia w społeczeństwie. Toteż jedną z najczęściej 
poruszanych w pismach prawników była kwestia szkolnictwa elementarnego, 
uważanego za ważny czynnik przyczyniający się do przeciwdziałania dziedzicze-
niu zmarginalizowanej pozycji społecznej, reprodukcji biedy, przestępczości dzie-
ci i młodzieży. W 1880 r. na łamach „Gazety Sądowej Warszawskiej” stołeczny 
adwokat Stanisław Bełza, przekonując do powszechnego nauczania, podkreślał: 

[…] nie jest mrzonką utrzymywać, iż za każdym razem, kiedy się wznosi szkołę, odbiera się więźniom 
stałych mieszkańców. Lud ciemny i co za tem idzie przesądny, jest biednym i niemoralnym ludem. Pra-
wodawcy i reformatorzy społeczni ani na chwilę nie powinni spuszczać z oka tej maksymy, iż oświecić 
lud, jest to go wzbogacić i umoralnić4. 

Pisano o różnych aspektach oświaty; np. Antoni Okolski (1838–1897), wybit-
ny prawnik, profesor Szkoły Głównej Warszawskiej i Cesarskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego, publicysta, zajmował się różnymi zagadnieniami społecznymi, 
wśród których na istotnym miejscu plasowała się tzw. „duchowa strona narodu”, 
czyli oświata5. Pisał o znaczeniu powszechności szkolnictwa, rozważał problem 
koedukacji, analizował systemy szkolne różnych państw. Podejmował problem 
reformy gimnazjów w Niemczech, Szwecji i Francji, opowiadając się za wpro-
wadzanymi tam zmianami w programie nauczania, zmniejszeniem liczby zajęć 
z zakresu języków klasycznych przy wzroście znaczenia przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych6. Okolski podjął także kwestię wszechstronnego znacze-
nia wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, realizowanego w szkole, które 

4 S. B e ł z a, O przymusowem i bezpłatnem nauczaniu w szkołach początkowych, „Gazeta Są-
dowa Warszawska” 1880, nr 2, s. 14.

5 K. P o l, Poczet prawników polskich, Warszawa 2000, s. 320.
6 A. O k o l s k i, Kwestia reformy gimnazjalnej w Niemczech, Szwecji i Francji wobec potrzeb 

nowoczesnego społeczeństwa, „Ateneum” 1891, t. 42, s. 139–171.
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miało wpłynąć na rozpropagowanie idei dbałości o zdrowie i sprawność fizycz-
ną w całym społeczeństwie. Odwoływał się do dorobku cywilizacyjnego Europy 
w tej dziedzinie, począwszy od ideałów harmonijnego wychowania umysłowego, 
moralnego i fizycznego starożytnej Grecji, skończywszy na sposobach realiza-
cji wychowania fizycznego w XIX-wiecznych szkołach w Europie7. Zapewniająca 
wszechstronny rozwój szkoła miała być antidotum na problemy społeczeństwa, 
czynnikiem moderującym jego rozwój, zapewniającym doskonalenie w zakre-
sie kultury umysłowej, moralnej i fizycznej jednostki i zbiorowości. Podkreślając 
znaczenie wychowania fizycznego jako czynnika zapobiegającego przemęcze-
niu umysłowemu, nerwicy i degeneracji zdrowotnej (pisał np. o fatalnym stanie 
zdrowia i kondycji rekrutów), Okolski wspominał o wielu uczonych i pedagogach, 
którzy doceniali rolę troski o zdrowie i kondycję wychowanków, np. Janie Henryku 
Pestalozzim, „który wychodząc z zasady, iż wszelka nauka winna wychodzić ze 
zmysłowych wrażeń, nie mógł zaniedbać wykształcenia fizycznego”8.

Zapewnienie powszechnego nauczania początkowego również na początku 
XX w. było uważane za conditio sine qua non walki z demoralizacją prowadzą-
cą do przestępczości. Zagadnienia te prawnicy często omawiali na podstawie 
danych statystycznych, pokazujących rozmiary analfabetyzmu i odsetek dzieci 
pozostających poza szkolnictwem elementarnym. Najbardziej znanym opraco-
waniem tego typu jest wydana w postaci książki rozprawa wspomnianego już 
Adolfa Suligowskiego (1849–1932), adwokata, uczonego, publicysty prawniczego 
i działacza społecznego, poświęcona szkolnictwu początkowemu w Warszawie 
na przełomie XIX i XX w., wydana pod znamiennym tytułem Miasto analfabe-
tów9. Warto wspomnieć o tej publikacji, Suligowski bowiem szczególnie mocno 
akcentował związki między stanem edukacji, zdrowotności, sytuacją materialną 
i mieszkaniową ludności dwóch największych miast Królestwa – Warszawy i Ło-
dzi – a ogólnym poziomem rozwoju społeczeństwa i jego perspektywami na przy-
szłość. Był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, szczególnie 
aktywnym w Wydziale Wychowawczym i w Wydziale Higieny Miast. Podając dane 
dotyczące liczby szkół elementarnych w Warszawie i uczących się w nich dzieci, 
pisał o tych, które mimo zgłoszenia do szkół, z powodu braku miejsc nie zosta-
ły do nich przyjęte oraz tych, „[…] których rodzice i opiekunowie nie rozumieli 
potrzeby nauki, lub nie posiadali świadomości, że są szkoły, do których z dziec-
kiem zgłosić się można, a pewno ich było niemało. Że podobny brak szkół mógł 
oddziaływać ujemnie na stan moralny ludności, trudno o tem wątpić”10. Podobną 

7 A. O k o l s k i, Wykształcenie fizyczne narodu, „Niwa” 1873, t. 4, s. 5–7, 28–30, 55–59, 114–
116, 135–138.

8 Tamże, s. 135.
9 A. S u l i g o w s k i, Miasto analfabetów, Kraków 1905. Pod tym tytułem autor opublikował dru-

gie, poszerzone wydanie pracy, pierwsze bowiem (Warszawa i jej szkolnictwo początkowe, styczeń 
1905) cieszyło się ogromną popularnością i nakład został szybko wyczerpany. Zob. Omówienie pracy 
„Miasto analfabetów”, „Prawda” 1905, nr 20, s. 231–232.

10 A. S u l i g o w s k i, Miasto analfabetów, s. 15. W podsumowaniu Suligowski przedstawiał 
ocenę konsekwencji dla rozwoju społecznego nieobjęcia wielu dzieci z najuboższych kręgów na-
uczaniem elementarnym, która zbliżona była do wielu opinii w tej kwestii, wypowiadanych przez 
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analizę statystyczną stanu szkolnictwa i analfabetyzmu przeprowadził dla Gali-
cji Kazimierz Kumaniecki (1880–1941). Na łamach „Czasopisma Prawniczego 
i Ekonomicznego” w 1905 r. przedstawił interesującą ocenę sytuacji szkolnictwa 
ludowego, zdefiniował pojęcia analfabety i tzw. półanalfabety, określił zasady 
przymusu szkolnego i stopnia jego realizacji, rozwoju sieci szkół, liczby uczęsz-
czających do nich dzieci i zatrudnionych nauczycieli11. 

K. Kumaniecki, specjalista w zakresie prawa i administracji, znawca proble-
matyki migracji, jako jeden z pierwszych akcentował statystyczną zależność mię-
dzy biedą a przestępczością, zwłaszcza w przypadku nieletnich. Interesowały go 
środowiskowe uwarunkowania wchodzenia w konflikt z prawem dzieci i młodzieży, 
na co wpłynęło również miejsce pracy. Późniejszy minister i profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego zaczynał karierę od pracy w administracji samorządowej Krakowa, 
gdzie od 1904 r. był zatrudniony na stanowisku referenta administracji społecznej. 
Z tego powodu brał udział w obradach austriackiego Kongresu Ochrony Dzieci 
w 1907 r. i opublikował z niego sprawozdanie na łamach „Przeglądu Powszech-
nego”, w którym referował główne problemy, poruszane w czasie obrad. Zwracał 
uwagę na kwestie, które również w jego przekonaniu miały największe znacze-
nie12. Jedną z ważnych spraw poruszanych podczas obrad Kongresu było zapew-
nienie przez państwo (za pomocą odpowiednich regulacji prawnych) właściwej 
opieki nad dziećmi, pozbawionymi wychowania w domu rodzinnym. Dotyczyło to 
nieletnich pozostawionych pod opieką obcych osób, których niedbalstwo, demo-
ralizacja, ubóstwo przyczyniały się często do śmierci podopiecznych. Postulowa-
no wprowadzenie regulacji prawnych, umożliwiających nadzór ze strony aparatu 
administracyjnego nad płatnymi opiekunkami, wymownie nazywanymi „fabrykant-
kami aniołków”. Sam Kumaniecki w czasie Zjazdu zgłosił wniosek, by ścisłemu 
nadzorowi pedagogicznemu i sanitarnemu poddać wszelkiego rodzaju ochronki 
i przytułki, a ich kierownictwo powierzać wyłącznie osobom z odpowiednim przy-
gotowaniem zawodowym13. W dyskusji postawiono również kwestie zasad orga-
nizowania rad sierocych i opiekuńczych, opieki ze strony odpowiednich instytucji 
państwowych nad dziećmi nieślubnymi i porzuconymi, objęcia ich działalnością 
oświatową. Miało to pełnić funkcje prewencyjne, uchronić dzieci przed demoraliza-

przedstawicieli środowiska prawniczego. „Analfabetyzm sam przez się jeszcze nie decyduje o sta-
nie moralnym społeczeństwa, ale brak szkół, z którego on wypływa, przynosi dowód do jakiego 
stopnia niedostateczne są w mieście środki, celem przyspasabiania ludzi do kulturalnej pracy i ce-
lem wzmocnienia ich sił na drogę życia. […] Może z tego rosnąć liczba dzieci moralnie złych, mogą 
rosnąć cyfry przestępstw, a muszą powiększać się zastępy słabych i lichych pracowników i wy-
robników, musi słabnąć siła wytwórcza i produkcyjność społeczeństwa […]. Potrzeba nam szkół 
opartych na krzewieniu moralności i rozwijaniu umysłu, prowadzonych uczciwie i spokojnie, z dala 
od wszelkiej polityki, przez ludzi przygotowanych i oddanych swemu, rozumiejących dzieci i prze-
mawiających do nich językiem zawsze zrozumiałym”. Tamże, s. 41–42.

11 K. K u m a n i e c k i, Szkolnictwo ludowe w Galicji wobec analfabetyzmu, „Czasopismo Praw-
nicze i Ekonomiczne” 1905, t. VI, s. 311–346. 

12 K. K u m a n i e c k i, Pierwszy austryacki Kongres Ochrony Dzieci (d. 18,19 i 20 marca 1907), 
„Przegląd Powszechny” 1907, t. LXXXVII, s. 171–180. 

13 Tamże, s. 176.
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cją, zapewnić zdobycie podstawowych umiejętności, gwarantujących prawidłowy 
przebieg procesów socjalizacji. Kumaniecki podkreślał, że „dzieci najlepiej można 
chronić przed występkiem za pomocą środków zapobiegawczych w chwili, gdy 
jeszcze nie dotknęły się zbrodni, a już się znajdują w niebezpieczeństwie”14.

Kluczowym zagadnieniem dla Kumanieckiego, podobnie jak dla wielu innych 
prawników, była kwestia niekorzystnego wpływu najbliższego otoczenia na wy-
chowanie dziecka15. Podkreślano częste związki między ubóstwem, „ciemnotą” 
i demoralizacją rodziców a sytuacją dzieci, pozbawionych właściwej opieki rodzi-
cielskiej i edukacji szkolnej, „dzieci ulicy”, zdanych na łaskę losu. Zastanawiając 
się nad etiologią przestępczości dzieci, Kumaniecki zdecydowanie podkreślał de-
prawujący wpływ rodziny, dopuszczającej się zaniedbań i manipulacji, stosującej 
przemoc, zmuszającej nieletniego do kradzieży czy żebractwa. Niedostatki syste-
mu opiekuńczego i oświatowego dopełniały sytuacji, wpływającej na podejmowa-
nie przez dzieci i młodzież czynów niezgodnych z prawem. 

Początków późniejszych zbrodni, popełnionych przez nieletnich, należy szukać przede wszyst-
kiem w nędzy, braku opieki i w zepsuciu, wśród jakich wyrośli, a potem w wadliwej organizacji urzą-
dzeń socjalnych16.

Aleksander Moldenhawer (1840–1909), wieloletni sędzia Sądu Okręgowe-
go w Warszawie, publicysta i wybitny działacz społeczny, współzałożyciel To-
warzystwa Opieki nad Ubogimi Matkami i ich Dziećmi także upatrywał przyczyn 
przestępstw wśród dzieci przede wszystkim w sytuacji rodzinnej i zaniedbaniach 
systemu oświatowego. Na tragiczną sytuację dzieci w najuboższych rodzinach 
zwracał uwagę w wielu swoich tekstach publicystycznych, pisał na ten temat 
także w słynnej pracy zbiorowej Niedole dziecięce (wyd. 1882, 1887) i drobnych 
pracach, np. O opiece u nas nad dziećmi (1890). Uważał, że warunki życia spo-
łecznego są główną przyczyną występków przeciw prawu, podkreślał znaczenie 
właściwego wychowania, zapobiegającego naruszeniu norm społecznych. Przy-
pominał postać Tomasza Natale, który krytykował wychowanie oderwane od rze-
czywistości, oparte na zasadach nieuwzględniających warunków życia ucznia, 
pozbawiające obserwacji dobrych i złych stron natury ludzkiej i który – jak pisał 
Moldenhawer, podzielający zapewne jego opinię – krytykował system, wychowu-
jący jednostki nieprzygotowane do samodzielnych wyborów, prostolinijne, „ale nie 
ludzi zdolnych i pożytecznych dla społeczeństwa. Nauka, która winna tworzyć 
podstawę wychowania, jest nauką ludzkiego serca i ludzkiej natury, ludzkiej mą-
drości”17. Obserwując dyskusję w gronie europejskich specjalistów na temat etio-
logii przestępczości w ogóle, w tym przyczyn przestępczości dzieci, Moldenhawer 
odrzucał tezę o niepoprawnym przestępcy, którego zachowanie zdeterminowane 

14 Tamże, s. 174. 
15 K. K u m a n i e c k i, W sprawie ochrony małoletnich przez zbrodniami, „Przegląd Powszech-

ny” 1905, t. LXXX, s. 62–84.
16 Tamże, s. 73.
17 A. M. [Aleksander Moldenhawer], Tomasz Natale (poprzednik Beccarii), „Gazeta Sądowa 

Warszawska” 1896, nr 47, s. 738–745.
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jest czynnikami biologicznymi. Dostrzegając uwarunkowania związane z uspo-
sobieniem i charakterem dziecka, podkreślał przede wszystkim konstytutywną 
odpowiedzialność środowiska, a zwłaszcza rodziny, co zmusiło go do podjęcia 
zasadniczego problemu ewentualnego ograniczania władzy rodzicielskiej w przy-
padkach, w których ewidentnie zaniedbania, nieudolność rodziców, a nierzadko 
ich demoralizujące oddziaływanie było przyczyną wejścia nieletniego w konflikt 
z prawem. Zwracał uwagę, że prawem i obowiązkiem rodziców jest wychowanie 
dziecka, jednak w sytuacji, gdy w postępowaniu sądowym udowodniono ich skraj-
ne zaniedbania czy wręcz zmuszanie dzieci do czynności zakazanych, państwo 
powinno przejąć obowiązek opiekuńczo-wychowawczy nad małoletnimi18. Przewi-
dując ewentualne zarzuty o „tyranię państwową”, wyjaśniał: 

Państwo jako żywy organizm, ma niewątpliwie nie tylko obowiązek, ale i prawo samoobrony, 
a cóż więcej zagraża mu w przyszłości, jak brak zupełny wychowania lub złe wychowanie jednostek. 
Jeżeli ściga ono dzieciobójstwa, to czyliż ma być obojętnem wobec moralnego dzieciobójstwa, jakiem 
jest niewątpliwie złe wychowanie lub zupełnie odmówienie takowego i niedanie go potomstwu19.

Stanowisko Moldenhawera wywołało dyskusję; z jego argumentami polemi-
zował m.in. warszawski adwokat Adolf Pepłowski, zwracając uwagę na groźbę 
nadmiernego ingerowania ze strony aparatu administracyjnego w życie rodziny, 
przejęcie kontroli nad wychowaniem dzieci przez państwo, co mogłoby, zdaniem 
autora, być równie niebezpieczne, jak zdarzające się przypadki zaniedbywania 
obowiązków rodzicielskich20. Pepłowski pisał: 

Żadne nadużycia, choćby najjaskrawsze nie usprawiedliwiają wkroczeń do domowego ogniska. 
[…] Jeżeli dobro gromad ma usprawiedliwiać przymusowe dostrajanie jednostek do danego typu, to 
czemużby, gwoli temu celowi, nie zaprowadzić racyonalnego doboru płciowego i hodowli ludzkich 
pokoleń?21. 

Dyskusja na ten temat była w istocie przejawem dylematów związanych 
z szerszym zagadnieniem, dotyczącym relacji między jednostką a zbiorowością, 
sferą prywatną a publiczną, władzą rodzicielską a władzą państwa. Pojawiające 
się tendencje do określenia roli państwa jako organizatora życia społecznego, 
a także legitymizacji rozciągnięcia jego kontroli nad życiem prywatnym obywateli, 
ingerencji w życie rodzinne w imię ochrony dziecka, zapewnienia mu właściwej 
opieki i edukacji były przejawem formułowanych w weberowskim duchu dylema-
tów związanych z modernizacją społeczeństwa. Dyskutując na ten temat, anali-
zując normy prawne i obyczajowe obowiązujące na ziemiach polskich, omawiano 
także rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich, np. zasady ograni-

18 A. M o l d e n h a w e r, Czy prawo państwa do wychowania dziecka z urzędu należy uczynić 
zależnem od spełnienia przezeń wykroczenia, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1889, nr 46, s. 730–
735; nr 47, s. 749–752.

19 Tamże, s. 750.
20 A. P e p ł o w s k i, Notatki naukowe i literackie (z powodu artykułu „Czy prawo państwa do wy-

chowania dziecka z urzędu należy uczynić …”), „Gazeta Sądowa Warszawska” 1890, nr 2, s. 28–30.
21 Tamże, s. 29.
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czania i pozbawiania władzy rodzicielskiej oraz form opieki zastępczej dla dzieci, 
stosowane we Francji22.

Jednym z najczęściej poruszanych na łamach „Przeglądu Sądowego” i „Ga-
zety Sądowej Warszawskiej” problemów związanych z edukacją była kwestia 
resocjalizacji nieletnich i funkcjonowania domów poprawczych dla nieletnich 
przestępców23. Od początku lat osiemdziesiątych XIX w. problemy te były sta-
le obecne na łamach czasopism prawniczych. Publikowano m.in. doniesienia na 
temat planów zakładania ośrodków dla nieletnich o charakterze resocjalizacyj-
nym w różnych krajach europejskich, często pisano o rozwiązaniach stosowa-
nych w Cesarstwie Rosyjskim24. Wiele pisano o samej idei tworzenia osobnych 
zakładów dla nieletnich przestępców i nieosadzaniu ich w więzieniach z doro-
słymi, oparciu działań służących resocjalizacji wychowanków na systematycznej 
pracy oświatowo-wychowawczej. Opisywano placówki funkcjonujące w innych 
krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, ale najwięcej miejsca poświę-
cano założeniu i działalności osady dla nieletnich przestępców w Studzieńcu pod 
Skierniewicami25, utworzonej w 1876 r. z inicjatywy Towarzystwa Osad Rolnych 
i Przytułków Rzemieślniczych. Ta placówka penitencjarna i pedagogiczna zna-
komicie funkcjonowała przez szereg lat – poświęcano jej wiele uwagi, starając 
się rozpropagować wiedzę na temat zakładu w środowisku prawników i w całym 
społeczeństwie. Wydawano także „Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przy-
tułków Rzemieślniczych”, zawierający informacje na temat bieżącej działalności 
Towarzystwa oraz teksty naukowe, poświęcone problemowi nieletnich przestęp-
ców, żebraków, włóczęgów. Problemy te poruszano także na łamach czasopism 
społecznych. Środowisko prawników było w tym zakresie szczególnie aktywne, 
nie tylko za sprawą publicystyki, lecz także biorąc czynny udział w pracach To-
warzystwa. Inicjatorem założenia osady w Studzieńcu był prezes Sądu Apelacyj-
nego Królestwa Polskiego Józef Wieczorkiewicz26, instrukcję regulującą prawne 

22 L. L., Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1890, nr 15, 
s. 237–238.

23 Zob. np. A. A. M o l d e n h a w e r, O zakładach karnych dla nieletnich przestępców i dzieci 
potrzebujących opieki, „Przegląd Sądowy” 1871, nr 10, s. 159–203. 

24 Tylko w pierwszych latach istnienia „Gazety Sądowej Warszawskiej” zob. np.: Przytułek Po-
prawczy, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1873, nr 31, s. 247; Towarzystwo osad rolnych i przytułków 
rzemieślniczych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1873, nr 34, s. 272; Nowy zakład poprawczy dla 
dziewcząt, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1874, nr 30, s. 239; Osady rolne dla małoletnich przestęp-
ców, tamże, nr 15, s. 120; Małoletni podpalacze, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1875, nr 20, s. 160; 
Przymus szkolny, tamże, nr 44, s. 352; Przytułek dla nieletnich przestępczyń, tamże, nr 49, s. 392.

25 Założenie kamienia węgielnego w osadzie rolniczo-rzemieślniczej, dla małoletnich przestęp-
ców w Studzieńcu, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1874, nr 24, s. 191; Osada Studzieniec, „Gazeta 
Sądowa Warszawska” 1878, nr 4, s. 31; Przytułki rolniczo-rzemieślnicze dla nieletnich włóczęgów, że-
braków i dzieci opuszczonych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1882, nr 27, s. 217; Wiadomości bieżą-
ce krajowe. Studzieniec, tamże, nr 22, s. 175–178; Umoralnienie nieletnich przestępców i włóczęgów, 
„Gazeta Sądowa Warszawska” 1887, nr 6, s. 115; W. M i k l a s z e w s k i, Trzeci Zjazd przedstawicieli 
zakładów poprawczych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1890, nr 36, s. 573–574; nr 37, s. 589–590; 
nr 38, s. 602–604; nr 40, s. 636–639; Sprawy bieżące. Uroczystość w Studzieńcu, „Niwa” 1884, t. 26, 
s. 154–156.

26 M. K a l i n o w s k i, J. P e ł k a, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2003, s. 72.
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i pedagogiczne zasady funkcjonowania zakładu opracował zespół pod kierunkiem 
Walentego Miklaszewskiego (1839–1924), prawnika, profesora Szkoły Głównej 
i Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego27. Jednym z założycieli Towarzystwa 
był także wspomniany Moldenhawer, dla którego priorytet stanowiły działania re-
socjalizujące wobec nieletnich przestępców, umożliwiające im powrót do życia 
w społeczeństwie. Moldenhawer nie zgadzał się z koncepcją kary jako odwetu 
ze strony społeczeństwa, podkreślając przede wszystkim jej elementy celowo-
ści i użyteczności, szczególnie istotne w przypadku młodocianych przestępców. 
Fundamentem pracy z wychowankami miała być nauka; podopieczni zdobywali 
wykształcenie teoretyczne na poziomie elementarnym, przygotowywano ich tak-
że do pracy w rolnictwie i rzemiośle28. Nauczanie i wychowanie moralno-religij-
ne było ważnym elementem oddziaływania penitencjarnego, a przeświadczenie 
o konieczności troski o rozwój etyczny, ale także intelektualny łączyło założycieli 
osady w Studzieńcu. Pisano, że oświata i wychowanie służy humanitaryzowaniu 
kary i zakładów poprawczych, wyrażano nadzieję, że oświata wyeliminuje krymi-
nogenne źródła określonych zachowań i postaw. Wysoki poziom przestępczości 
nieletnich z jednej strony, z drugiej rozwój nauk o wychowaniu sprzyjał pogłę-
bianiu refleksji na temat roli i zasad funkcjonowania ośrodków wychowawczo-
-poprawczych. Dlatego do pierwszej wojny światowej na łamach prasy fachowej 
prawnicy publikowali doniesienia i artykuły na ten temat. Interesowano się dzia-
łalnością europejskich i amerykańskich zakładów dla młodocianych przestępców, 
rolą kształcenia ogólnego i zawodowego w procesie penitencjarnym, związkami 
między dostępem do oświaty a poziomem przestępczości. Zagadnienia te były 
przedmiotem zainteresowania m.in. Aleksandra Mogilnickiego (1875–1956), 
prawnika, sędziego, działacza społecznego, który w 1916 r. opublikował warto-
ściową i cenioną przez specjalistów i szersze grono czytelników pracę Dziecko 
i przestępstwo (2. wyd. 1925). Preludium do napisania tej rozprawy były wcze-
śniejsze badania i artykuły, dotyczące sytuacji dzieci zaniedbanych, pozostają-
cych w konflikcie z prawem, zakładów dla małoletnich przestępców. Na łamach 
„Gazety Sądowej Warszawskiej” pisał o działaniach wychowawczych i oświato-
wych, stosowanych wobec dzieci zaniedbanych w Belgii i Holandii29. 

27 Miklaszewski, podobnie jak wspomniani wcześniej prawnicy, zwracał uwagę na to, że „rozluź-
nienie węzłów rodzinnych, upadek moralny rodziny głównie jest przyczyną przestępstw”. W. M. [Wa-
lenty Miklaszewski], Notatki naukowe i literackie (Societe, famille et criminalite), „Gazeta Sądowa 
Warszawska” 1891, nr 7, s. 109–110.

28 Pisano: „Wiadomo wszystkim, jak szkodliwy wpływ wywiera na nieletnich przestępców osa-
dzanie ich w więzieniu, miedzy ludźmi już z gruntu zepsutymi i skąd dzieci wyjść mogą skończonymi 
łotrami. Temi to myślami kierowano się przy urządzeniu u na tak dawno już znanych za granicą osad 
rolniczo-rzemieślniczych, mających za główne zadanie poprawę nieletnich przestępców i przyzwycza-
jenie ich do uczciwej i pożytecznej pracy”. Nieletni przestępcy, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1877, 
nr 14, s. 111.

29 A. M o g i l n i c k i, Nowy zwrot w systemacie wychowania nieletnich przestępców w Belgii, 
„Gazeta Sądowa Warszawska” 1892, nr 44, s. 697–700; t e n ż e,  Dzieci opuszczone i występne 
w Holandii, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1903, nr 19, s. 290–293; nr 20, s. 306–309; nr 21, s. 322–
325; nr 22, s. 338–340; nr 23, s. 354–356.
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Dogmatyczne traktowanie przez wielu prawników tezy pozytywistów o jedno-
znacznym związku nauki, oświaty i moralności przyczyniało się do upowszechnie-
nia przekonania, że „ciemnota mnoży przestępstwa”, co szło w parze z założeniem, 
że jej brak musi wywołać eskalację demoralizacji, degeneracji, utrwalać zabobony, 
przesądy, uprzedzenia30. Warszawski prawnik Juliusz Bem pisał z emfazą: 

Tylko oświata wyrabia w nas to sumienie moralne, które zniewala do dobrego, a chroni od złego 
i samo jedno potrafi poskramiać buntujące się nasze namiętności. Bez oświaty nie ma takiego moral-
nego sumienia, i jedynym bodźcem staje się tylko strach, to jest obawa kary, bądź wiecznej – a więc 
religia, bądź doczesnej – a więc prawo. Strach jednak nie zawsze niweczy rozwinięcie się przestęp-
nego zamiaru […]. Prawdziwą gwarancyę daje tylko silnie rozwinięte poczucie moralne […]. Skoro zaś 
brak takiego poczucia moralnego spowodowany jest brakiem oświaty – ciemnotą, ciemnota więc […] 
stanowi samoistne źródło przestępstwa. Jak brak czystości – niechlujstwo jest matką chorób ciała, tak 
brak oświaty – ciemnota jest matką słabości naszego ducha, matką przestępstwa31. 

Zapóźnienie cywilizacyjne oraz opłakany stan kultury i oświaty w najniżej sto-
jących grupach ludności wpływały, zdaniem wielu prawników, na fatalny poziom 
moralności, sprzyjając narastaniu zjawisk patologicznych. Za jeden z najbardziej 
drastycznych przejawów niskiego stanu moralności uważano dzieciobójstwo 
oraz porzucanie dzieci32. Prawnicy zabierający głos w tych kwestiach podkreślali, 
że jedną z przyczyn tych patologii był powszechny analfabetyzm kobiet, zazwy-
czaj młodych, niezamężnych, pozbawionych wsparcia rodziny, mieszkania, źródeł 
utrzymania. Wśród dzieciobójczyń niemałą część stanowiły kobiety przybyłe ze 
wsi, zagubione w anonimowej wielkomiejskiej cywilizacji, bezradne w obliczu pro-
blemów dnia codziennego. Analfabetyzm i brak kwalifikacji zawodowych utrudniał 
znalezienie pracy, uniemożliwiał ustabilizowanie sytuacji życiowej. Podkreślano, 
że „nieoświecenie” dziewcząt i młodych kobiet sprzyjało pochopnemu nawiązy-
waniu znajomości z mężczyznami, pozostawaniu w nieformalnym związku, utrzy-
mywaniu przypadkowych kontaktów seksualnych, czy wreszcie – w przypadku 
pewnej grupy kobiet – szukaniu źródeł utrzymania w prostytucji, co wpływało na 
zwiększanie liczby dzieci nieślubnych33. Podkreślano, że to właśnie one najczę-
ściej są porzucane, zabijane lub oddawane pod opiekę „fabrykantek aniołków”. 
Brak elementarnego wykształcenia, naiwność, demoralizacja utrudniały bowiem 
młodym kobietom odnalezienie się w sytuacji nieplanowanego macierzyństwa 
(niemal nie istniały instytucje wspierające kobiety spodziewające się dziecka). 
Prawnicy postulowali więc zakładanie przytułków położniczych, sierocińców, pi-
sali o znaczeniu działalności towarzystw dobroczynnych, podkreślali społeczne 
znaczenie inicjatyw mających na celu ochronę dzieci i priorytetową rolę opieki nad 

30 J. B e m, Ciemnota jako źródło przestępstwa i jako okoliczność karę łagodzącą, „Gazeta Są-
dowa Warszawska” 1873, nr 39, s. 306; 1874, nr 1, s. 1–4. 

31 „Gazeta Sądowa Warszawska” 1874, nr 1, s. 1.
32 Zob. np. K. M., Sprawa o przyczynienie się do śmierci dziecka, „Gazeta Sądowa Warszawska” 

1875, nr 37, s. 293–294; Dzieciobójstwo we Francyi i w kraju naszym, tamże, nr 42, s. 336.
33 R. B u c z y ń s k i, Kobieta wobec statystyki kryminalnej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 

1879, nr 42, s. 335–338; nr 43, s. 343–346; nr 44, s. 351–353;  t e n ż e, Zarysy stanu moralnego 
naszego społeczeństwa, t. 1, Warszawa 1885, s. 124–125.
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matką i dzieckiem. Postulaty objęcia oświatą elementarną wszystkich dzieci były 
związane z wiarą w możliwość zmiany zachowań przez „oświecenie”, przeświad-
czeniem, że wiedza zdobyta dzięki oświacie jest najlepszą bronią prewencyjną. 

Niski poziom oświaty skłaniał prawników do dyskusji na temat uznania „ciem-
noty” w przypadku niektórych przestępstw za okoliczność łagodzącą. Pojawiły się 
m.in. postulaty łagodniejszego traktowania oskarżonych o dzieciobójstwo młodych, 
niezamężnych, „nieoświeconych” kobiet. Orędownikiem złagodzenia kar w takich 
wypadkach był Antoni Okolski, który w 1864 r. na łamach wydawanego w Krakowie 
pod auspicjami Uniwersytetu Jagiellońskiego „Czasopisma Poświęconego Prawu 
i Umiejętnościom Politycznym” przekonywał o potrzebie reformy rosyjskiego prawa 
karnego z 1847 r., podkreślając, że kara nie może być nadmiernie surowa, przede 
wszystkim powinna być połączona z resocjalizacją, dającą kobiecie szansę powro-
tu do społeczeństwa34. W podobnym duchu Okolski podejmował istotne, aktualne 
problemy społeczne – ubóstwo, pijaństwo, żebractwo, sytuację dzieci nieślubnych, 
położenie kobiet, dzieciobójstwo, pisał o domach podrzutków, dobroczynności pu-
blicznej35. Upowszechnienie oświaty miało być jednym ze sposobów powolnego, 
ale skutecznego unowocześniania relacji społecznych. 

Z ową modernizacją stosunków w społeczeństwie łączono zmianę stosunku 
opinii publicznej do sierot i nieślubnych dzieci, marginalizowanych i deprecjono-
wanych przez opinię publiczną. Prawnicy w tekstach publicystycznych przekony-
wali do konieczności troski o zapewnienie właściwej opieki, wychowania i edukacji 
również tym dzieciom, argumentując to nie tylko względami humanitarnymi, ale 
także względami dobra narodowego. Wynikało to z rodzącej się wśród elit inte-
lektualnych nowej perspektywy myślenia o dziecku, które zaczęło być traktowane 
w kategoriach wspólnego dobra, uważane za najcenniejszy kapitał społeczeń-
stwa, gwarancję przetrwania narodu. Na łamach czasopism, np. „Gazety Sądo-
wej Warszawskiej” i „Czasopisma Prawniczego i Ekonomicznego”, podkreślano 
więc – z jednej strony – konieczność zapewnienia sierotom i dzieciom nieślubnym 
godnych warunków bytowych (zwracano uwagę m.in. na przepisy dotyczące ali-
mentów, prerogatyw spadkowych, tworzenie rad sierocych), z drugiej – zwracano 
uwagę na konieczność objęcia ich opieką i oświatą, by uchronić przed demo-
ralizacją (pisano, że w wielu wypadkach z zaniedbanych dzieci, sierot i dzieci 
z nieprawych związków, pozbawionych troski dorosłych i wychowania, rekrutowali 
się młodociani przestępcy)36. W stosunku do dzieci nieślubnych problemy te były 

34 A. O k o l s k i, Rzecz o dzieciobójstwie, „Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom 
Politycznym” 1864, z. 1, s. 521–575.

35 A. O k o l s k i, O domach podrzutków, „Biblioteka Warszawska” 1889, t. 1, s. 12–40, 187–209; 
t e n ż e, Dobroczynność publiczna w Polsce, „Niwa” 1878, t. 13, s. 257–66, 353–366, 594–610, 676–
683, 827–844, 923–940.

36 M. S z y b a l s k i, Z. G a r g a s, Rady sieroce jako czynnik ludowy w postępowaniu sądo-
wem w sprawach opiekuńczych, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” (dodatek IV Zjazd Praw-
ników i Ekonomistów Polskich) 1906, s. 1–51; S. L i e b e r m a n n, Dzieci nieślubne według prawa 
austryackiego, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1907, s. 300–356; F. O c h i m o w s k i, Pra-
wa dzieci nieślubnych. Szkic porównawczy, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1902, nr 46, s. 729–732; 
nr 47, s. 744–749; Przegląd artykułów prawno-społecznych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1882, 
s. 184–185.
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tym trudniejsze, że ówczesny stan wiedzy uniemożliwiał medyczne potwierdzenie 
lub wykluczenie ojcostwa, co wywoływało wiele kontrowersji dotyczących zmian 
w przepisach prawa, np. w kwestii alimentów37. Na łamach prasy prawniczej zwra-
cano także uwagę na nie zawsze znane szerszej opinii publicznej dramatyczne 
problemy, jak choćby położenie dzieci więźniów38. 

Przyjmowana przez wielu prawników triada: bieda – ciemnota – demoraliza-
cja miała wyjaśniać przyczyny patologii społecznych i przestępczości. Rozwinięcie 
systemu oświatowego, objęcie ogółu społeczeństwa kształceniem elementarnym 
miało być czynnikiem prewencyjnym. P. Zubowicz w recenzji pracy Józefa Kon-
czyńskiego (Stan moralny społeczeństwa polskiego na podstawie danych staty-
styki kryminalnej), na łamach „Prawdy” w 1911 r. pisał: „I miejmy nadzieję, że jeżeli 
warunki polityczne się zmienią, oświata obejmie szerokie masy, a większy niż dziś 
zapanuje dobrobyt w kraju – to czyny zbrodnicze będą coraz rzadsze”39. Prawnicy 
w większości nie pisali z egzaltacją, pojawiającą się w cytowanym w przypisie 
fragmencie pracy Konczyńskiego, teksty na łamach czasopism miały rzeczowy 
charakter, czasem wręcz nosząc znamiona bezduszności. Trzeba jednak pod-
kreślić, że mimo wiary w zbawienną moc oświaty prawnicy nie kierowali się tak 
jednoznacznie optymizmem pozytywistycznym, widocznym choćby u Spencera, 
żyjącego wszak w zupełnie odmiennych warunkach, w silnym, sprawnym pań-
stwie. Polscy zwolennicy modernizacji społeczeństwa, podnoszenia poziomu 
cywilizacyjnego m.in. poprzez rozwijanie i usprawnianie systemu oświatowego 
działali w warunkach zaborów, w przypadku Królestwa balansując na granicy wy-
znaczanej przez cenzurę. Ich koncepcje reform nie były mrzonkami romantyków 
czy próbą stworzenia utopijnego ładu idealnego, ale łączyły się z pragmatycznym 
dążeniem do podniesienia świadomości społeczeństwa w podstawowych kwe-
stiach, modelowania mentalności Polaków. W znacznie mniejszym stopniu w opi-
niach środowiska prawniczego dostrzec można „ludomańskie” uwarunkowania 
zainteresowania położeniem najniższych grup ludności; mit „dobrego, prostego 

37 Prawnicy dyskutowali nad przepisami prawa cywilnego, opartego na Kodeksie Napoleona. 
Przepisy te dyskryminowały położenie dzieci nieślubnych i ich matek, przede wszystkim przez wpro-
wadzenie zakazu poszukiwania ojcostwa, co uniemożliwiało dochodzenie alimentów i pogłębiało 
społeczną deprecjację dzieci nieślubnych i ich matek. Na przełomie XIX i XX w. w wielu krajach do-
konano nowelizacji przepisów dotyczących położenia dzieci ze związków pozamałżeńskich (w tym 
m.in. w Francji i Rosji). Mimo świadomości anachronizmów obowiązującego kodeksu, polscy prawnicy 
bronili go, by nie dopuścić do unifikacji, takiej, jaką Rosja narzuciła Królestwu w 1847 r. w dziedzinie 
prawa karnego. Daleki od doskonałości kodeks cywilny był jednym z ostatnich przejawów odrębności 
Królestwa, toteż polscy prawnicy musieli dokonać wyboru między unowocześnieniem ustawodawstwa 
a względami patriotycznymi. 

38 Opieka nad dziećmi aresztantów, „Gazeta Sądowa Warszawska”, 1891, nr 7, s. 110–111. 
39 P. Z u b o w i c z  [rec.], J. Konczyński, Stan moralny społeczeństwa polskiego na podstawie 

danych statystyki kryminalnej, Warszawa 1911, „Prawda” 1911, nr 36, s. 11. Sam Konczyński w swoim 
dziele stwierdzał: „lud nasz jest często występny, bo ciemny i głodny”. I dodawał: „lud nasz skutecznie 
walczy ze złemi skłonnościami, co świadczy, że posiada zadatki moralnego doskonalenia się, a zatem 
można mieć niepłonną nadzieję, że w miarę, jak oświata obejmie szerokie masy ludu, a duch jego 
wyzwoli się z pęt ciemnego bytu, w miarę, jak większy dobrobyt zapanuje wśród szerokich mas tego 
ludu, to równocześnie podniesie się poziom moralny, a czyny zbrodnicze będą coraz rzadsze” (s. 149).
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człowieka”, wyraźnie obecny w ówczesnej myśli społecznej, publicystyce i lite-
raturze, zdecydowanie słabiej występował w piśmiennictwie prawników, którzy 
dzięki codziennej praktyce zawodowej mieli szczególne możliwości konfrontacji 
owej świadomości zmityzowanej z rzeczywistością społeczną. 

Wreszcie trzeba podkreślić zupełnie odmienny nurt w prawie karnym, oparty 
na filozofii pozytywistycznej, mianowicie tzw. antropologiczną szkołę prawa karne-
go40. W kryminologiczny paradygmat pozytywistyczny, nazywany również naturali-
stycznym, wpisane były założenie ścisłego determinizmu, stosowanie metodologii 
typowej dla nauk przyrodniczych i związane z tym tendencje redukcjonistyczne, 
przejawiające się w ograniczaniu wyjaśniania badanych zjawisk do procesów 
przyrodniczych, wreszcie przyjęcie, że przedmiotem badań powinno być nie tyle 
przestępstwo, ile przestępca41. Zgodnie z założeniami szkoły antropologicznej, 
skłonność do przestępczości i patologii jest uwarunkowana biologicznie. Zwo-
lennicy tej koncepcji nawiązywali do teorii włoskiego psychiatry i kryminologa, 
profesora medycyny sądowej, Cesarego Lombroso (1835–1909), który określa-
jąc etiologię przestępczości i patologii, za główny czynnik sprawczy uważał wro-
dzone skłonności psychofizyczne. Jego teoria wrodzonych cech przestępczych 
i patogennych, niezależnych od wpływu środowiska, nawiązywała do darwinizmu 
społecznego i przyjmowała, że przestępczość jest dziedziczna, a „urodzone-
go przestępcę” można rozpoznać po defektach fizycznych, wskazujących jego 
atawizm42; w przypadku kobiet za substytut zbrodni uważał prostytucję43. Czyn-
niki środowiskowe odgrywały ‒ w myśl teorii Lombroso ‒ marginalną rolę, dzie-
dziczność i determinizm biologiczny określały zachowania człowieka. Z punktu 
widzenia nauk o wychowaniu, teoria ta była, choć w rozumieniu pejoratywnym, 
niesłychanie istotna, w znacznym stopniu kwestionując sens działań wychowaw-
czych wobec „urodzonego przestępcy”. Przedsięwzięcia pedagogiczne nie miały, 
zgodnie z teorią Lombroso, większej racji bytu, zasadniczą rolę odgrywały środki 
prewencyjne, eliminujące potencjalnego przestępcę ze społeczeństwa. Trzeba 
jednak podkreślić, że koncepcje Lombroso nie cieszyły się uznaniem polskiego 
środowiska prawniczego, choć jego dzieła chętnie czytano i komentowano na 
łamach czasopism społecznych44. Analiza publikacji prawników świadczy o za-
chowaniu wobec jego propozycji dużego dystansu45. 

Nie zmienia to faktu, że antropologiczna szkoła prawa karnego była jednym ze 
źródeł inspiracji dla części polskiej inteligencji, kwestionującej tezę o jednoznacz-

40 E. J a n i s z e w s k a-Ta l a g o, Powstanie i wpływy „szkoły antropologicznej” w prawie kar-
nym (1872–1906), „Przegląd Antropologiczny” 1964, t. 30, z. 1, s. 23–47.

41 L. T y s z k i e w i c z, Od naturalizmu do humanizmu w kryminologii, Katowice 1991, s. 47.
42 C. L o m b r o s s o, Człowiek-zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencji i dyscypli-

ny więziennej. Zbrodniarz urodzony, obłąkaniec zmysłu moralnego, t. 1–2, Warszawa 1891; T. B i l i -
k i e w i c z, J. G a l l u s, Psychiatria polska na tle dziejowym, Warszawa 1962, s. 82.

43 C. Lombroso uważał, że „jedność natury przestępcy i dziwki jest pod względem anatomicz-
nym i psychologicznym tak wyraźna jak to tylko możliwe – zarówno jedno, jak i drugie to typy etnicznie 
zwyrodniałego idioty”; t e n ż e, Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka, Warszawa 1895.

44 E. J a n i s z e w s k a-Ta l a g o, Szkoła antropologiczna prawa karnego w Polsce, Warszawa 
1965, s. 11–57.

45 Zob. np. E. K r z y m u s k i, Determinizm i poczytanie przestępstw w świetle najnowszych 
badań, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1900, z. 1–2, s. 18–54.
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nym związku oświaty z moralnością i postępem. Jednym z przeciwników takiego 
założenia był Roman Buczyński (1839 – ok. 1910), zajmujący się statystyką i so-
cjologią przestępczości, będący od 1873 r. pracownikiem w biurze statystycznym 
Komisji Sprawiedliwości. Wyniki badań w zakresie statystyki kryminalnej i rozwa-
żania o moralnej kondycji społeczeństwa były podstawą jego licznych artykułów, 
zamieszczanych m.in. na łamach „Gazety Sądowej Warszawskiej”, „Niwy” oraz 
„Biblioteki Warszawskiej”46. Z nieskrywaną niechęcią wyrażał się o najniższych 
grupach ludności. Oceniając Warszawę w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XIX w., pisał dosadnie, że jest to „zwykłe zbiegowisko różnego ło-
trostwa”47. Badając przestępczość mieszkańców miasta, podkreślał powszechną 
demoralizację życia społecznego. Kwestionował możliwość poprawy przestępcy, 
uważał za konieczne stosowanie surowych kar, nie zgadzając się z „czułością 
nad zatwardziałym zbrodniarzem”48. Analizując dane statystyczne, dochodził do 
konkluzji, że oświata nie wpływa na zmniejszenie liczby przestępstw:

Jeżeli teraz zwrócimy uwagę, że postępowi nauczania początkowego i w ogóle oświaty towa-
rzyszy wszędzie prawie w bliższych nam czasach przyrost występków przeciw obyczajności i dzie-
ciobójstw, osłabienie węzłów familijnych, mnożenie się urodzeń nieślubnych oraz prostytucyi, a wraz 
z niepomiernie zwiększającem się spożyciem spiritualiów, wzrost chorób umysłowych i samobójstw, 
na koniec w wielu krajach wzrastająca demoralizacya małoletnich, to musimy przyjść do przekonania, 
że uczyć to niekoniecznie umoralniać49.

Był przeciwnikiem „sentymentalizmu” w prawie karnym i w wychowaniu, 
przekonywał, że niezbędne jest stosowanie surowych rygorów i kar fizycznych 
w wychowaniu dzieci i młodzieży w domu i szkole. Nadmierną pobłażliwość w wy-
chowaniu młodego pokolenia, niedostateczną represję karną, demoralizację uwa-
żał za najistotniejsze przyczyny przestępstw. Rozwoju oświaty i nauki nie uznawał 
za czynniki pozytywnie modelujące moralność, a co za tym idzie ‒ wpływające na 
zmniejszenie przestępczości i patologii. 

Być może poglądy Buczyńskiego nie zasługiwałyby na przypomnienie, gdyby 
nie fakt, że bardzo podobnych argumentów używał jeden z największych piewców 
postępu dzięki nauce i oświacie, Bolesław Prus, co wywołało gwałtowne repliki 
i dyskusję na temat związków między oświatą a postępem lub regresem w zakre-
sie obyczajów i moralności. Na łamach „Nowin” w 1882 r. Prus pisał: 

Równie dobrze oświecone, jak i nieoświecone narody płacą podatek więzieniom. Owszem, przy-
jąć można za pewnik, że współcześnie z rozwojem oświaty występki stają się bardziej skomplikowa-

46 R. B u c z y ń s k i, Stan moralny społeczeństwa moralnego na podstawie wykazów sta-
tystycznych karnych, „Biblioteka Warszawska” 1874, z. 7, s. 238–290; t e n ż e, O nieletnich prze-
stępcach i osadach rolniczo-poprawczych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1876, nr 26, s. 209–211; 
nr 27, s. 217–218; t e n ż e, Nieletni przestępcy w r. 1875, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1876, nr 42, 
s. 337–338; nr 43, s. 344–346; t e n ż e, Zarys stanu moralnego naszego społeczeństwa, „Przegląd 
Tygodniowy” 1887, nr 1, s. 2–4.

47 R. B u c z y ń s k i, Zarysy stanu moralnego naszego społeczeństwa, t. 1, Warszawa 1885, s. 153.
48 M. P a s z k o w s k a, Z dziejów statystyki sądowej na ziemiach polskich w XIX wieku. Roman 

Buczyński – statystyk Królestwa Polskiego, „Studia Iuridica” 2006, t. 46, s. 227–228.
49 R. B u c z y ń s k i, Oświata i moralność, s. 280. 
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nymi. Nie dowodzi to jednak, aby oświata psuła moralnie ludzi, tylko, że błogi jej wpływ na moralność, 
tak niegdyś obwoływany, w gruncie rzeczy jest żaden. Niedźwiedź nie pozbywa się pazurów, choć go 
tańczyć uczą, a łotr będzie łotrem, choćby ukończył dwa fakultety50. 

W innym tekście podkreślał: „Można być nieoświeconym a niemoralnym i nie-
oświeconym a moralnym”51. Na sformułowanie tych zaskakująco pesymistycznych 
tez wpłynęły zagraniczne statystyki kryminalne, które ukazywały wzrost udziału 
przestępców, którzy w przeszłości byli objęci edukacją. Prus pod wpływem krytyki 
(m.in. ze strony Dygasińskiego, Świętochowskiego, Wiślickiego, Dawida) złago-
dził swoje stanowisko, ale w społecznym dyskursie na temat relacji oświaty i mo-
ralności pozostała wątpliwość, która wpłynęła na pogłębienie zwątpienia w ich 
niepodważalną wcześniej jedność. 

Ocena roli oświaty i jej związków z etyką i moralnością w publicystyce śro-
dowiska prawników jest interesującym problemem, inspirującym do poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie o stosunek różnych grup społeczeństwa polskiego i innych 
środowisk inteligencji zawodowej do systemu oświatowego i jego roli w moderni-
zacji społeczeństwa. Sposób podejmowania tej problematyki przez prawników sta-
wia także szersze pytanie o światopogląd tej grupy. Charakterystyczne i wymowne 
jest to, na łamach jakich czasopism społecznych pisali prawnicy. W zdecydowanej 
większości były to periodyki nieradykalne. Wyjątek stanowiły teksty autorstwa pu-
blicystów, którzy studiowali prawo, ale nie ukończyli studiów w tym kierunku, jak 
np. Jan Jeleński (1845–1909), Kazimierz Kelles-Krauz (1872–1905) albo Stani-
sław Posner (1868–1930), prawnik i działacz socjalistyczny. Pozostawanie z racji 
innych źródeł utrzymania albo poglądów politycznych poza środowiskiem sprzyjało 
publikowaniu tekstów na łamach czasopism, które dla większości prawników miały 
charakter zbyt postępowy, jak „Prawda” czy „Ogniwo”. Inna też była tematyka tych 
publikacji, w większym stopniu związana z bieżącymi zagadnieniami społecznymi, 
jak problem pracy dzieci i młodzieży, jej ram prawnych, uwarunkowań i konsekwen-
cji, także w zakresie dostępu do edukacji52. Stanisław Posner na łamach „Ogniwa” 
w 1903 i 1904 r. pisał np. o prostytucji i handlu „żywym towarem”, występując tam 
raczej z pozycji socjalisty niż prawnika. Prawnicy w większości nie podejmowali 
drażliwych kwestii – problem prostytucji jeszcze na początku XX w. uchodził za 
niemoralny, przedstawiany tylko w sposób zawoalowany. Inna rzecz, że na łamach 
fachowej prasy medycznej pisano o nim, zaś na łamach prasy prawniczej – nawet 
fachowej – nie poruszano go. Tabuizowanie problemu prostytucji widoczne jest 
w wielu tekstach prawników, choćby wtedy, gdy dotyczyły one demoralizującego 
wpływu rodziny, zmuszającej dzieci do działań niezgodnych z prawem. Wymienia-
no żebractwo czy złodziejstwo, ale nie prostytucję, jak skądinąd wiadomo bardzo 
rozpowszechnioną, także w przypadku nieletnich. Nie pisano także o inicjatywach 
oświatowo-wychowawczych, mających zapobiegać prostytucji nieletnich. Wydaje 

50 Cyt. za: W. T y b u r s k i, Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych 
doby pozytywizmu. Rozwój – metamorfozy – załamania, Toruń 1989, s. 114. 

51 B. P r u s, Jak wygląda nasz rozwój społeczny, „Nowiny” 1882, nr 302; t e n ż e, Pierwsze 
strzały, „Nowiny” 1882, nr 309; W. T y b u r s k i, Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk 
intelektualnych doby pozytywizmu. Rozwój – metamorfozy – załamania, Toruń 1989, s. 114.

52 J. J e l e ń s k i, Dzieci pracujące w warsztatach i fabrykach, „Niwa” 1881, t. 20, s. 81–96; 
K. K r a u z, Kapitalizm i dzieciństwo, „Prawda” 1905, nr 4, s. 44–45. 
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się, że i na takie kwestie warto zwrócić uwagę, podejmując hermeneutyczną ana-
lizę tekstów publicystycznych środowiska zawodowego, któremu już współcześni 
zarzucali konserwatyzm obyczajowy i obojętność wobec drażliwych problemów 
społecznych53. Rozważania o związkach oświaty i moralności w ujęciu piśmiennic-
twa prawników mogą zatem stanowić materiał do antropologicznych badań zwią-
zanych z mentalité tej grupy inteligencji.

Eksponując rolę oświaty, prawnicy nie zastanawiali się w istocie, co należy 
pod tym pojęciem rozumieć. W większości przyjmowano dychotomię oświata – 
ciemnota, przypisując oświacie postęp, moralność, praworządność, ciemnocie 
natomiast demoralizację, zacofanie, nieuctwo, zabobonność. Oświatę w większo-
ści tekstów rozumiano w myśl osiemnastowiecznej ideologii oświecenia, zbudo-
wanej wokół wiary w postęp, oparty na powszechnym oświeceniu (w nawiązaniu 
do kantowskiego Aufklärung); pojęcie to traktowano też w sposób typowy dla 
pozytywizmu polskiego jako oświecanie ludu, szerzenie oświaty, oświecenie pu-
bliczne, przypisując mu różne walory i uniwersalny, aksjologiczny wymiar. Uży-
wano określeń „wyższa oświata”, człowiek „bez żadnej oświaty”, „klasy najmniej 
oświecone”, nie zawsze precyzując, co jest rozumiane pod tymi określeniami. 
Mimo tych mankamentów – a może właśnie również dzięki nim – trzeba podkre-
ślić wartość tekstów prawników, dobrze oddających klimat ówczesnej rzeczywi-
stości. Przekonanie, że postęp oświatowy implikuje postęp społeczny i moralny, 
zapobiega przestępczości i patologiom, skonfrontowane z rodzącym się zwątpie-
niem w omnipotencję oświaty pokazuje dylematy nie tylko środowiska prawnicze-
go, lecz także wszystkich grup polskiej inteligencji. 

Podobnie jak przedstawiciele innych grup inteligencji, prawnicy przekony-
wali, że przynajmniej na poziomie elementarnym oświata nie powinna być za-
rezerwowana dla elit, lecz winna stanowić dobro ogólnodostępne i pospolite, 
motor wszelkich konstruktywnych zmian społecznych i gospodarczych, tworząc 
podwalinę nowoczesnego społeczeństwa. W wielu tekstach prawników oświatę 
traktowano marginalnie, koncentrując się na stricte prawnych aspektach analizo-
wanych problemów, co w pewnym stopniu utrudnia wykorzystanie tych publikacji 
w badaniach nad dziejami szkolnictwa, oświaty i wychowania. Teksty te jednak 
uzupełniają obraz zagadnień edukacyjnych, warunków funkcjonowania różnych 
środowisk wychowawczych. Szczególnie wartościowe są artykuły, w których pró-
bowano diagnozować rolę otoczenia, szukając odpowiedzi na pytania, dotyczą-
ce np. przyczyn przestępczości dzieci, sytuacji sierot czy „dzieci ulicy”. Teksty te 
były cenne w sytuacji, gdy na ziemiach polskich funkcjonowało niewiele instytu-
cji zapewniających tej grupie dzieci opiekę, wychowanie i kształcenie, a także 
specjalistów badających te zagadnienia. W tych warunkach opinie przedstawicieli 
środowiska prawniczego choć w części kompensowały te niedostatki, wyznacza-
jąc nowe kierunki refleksji badawczej nad oświatą, szkolnictwem i dzieciństwem. 

53 I tak np. Janusz Korczak na łamach „Głosu” w 1905 r. z oburzeniem, gniewem i żalem pisał 
o całkowitej obojętności znajomego adwokata, któremu przekazał informację na temat istniejącego 
w Warszawie nielegalnego domu publicznego, w którym pod osłoną szyldu magazynu kapeluszy dam-
skich „dziesięcio-, dwunastoletnie dziewczęta używane były do zbrodniczych praktyk”. J. K o r c z a k, 
Przeciw rozpuście, „Głos” 1905, nr 22, s. 322–323.





Ewa sKotniczna*

Edukacyjna rola ilustracji 
w dziewiętnastowiecznej prasie 

dla dzieci i młodzieży

Grafika ilustracyjna w Europie swój złoty okres osiągnęła w XIX w. Stulecie 
to, będące świadkiem wielkiego rozwoju przemysłu i techniki, również w zakresie 
technik graficznych uzyskało spore zasługi. Grafika, szczególnie popularna w cza-
sach nowożytnych, w wieku XIX zaczęła zmieniać swój status. Dzięki licznym 
unowocześnieniom przestała służyć tworzeniu tylko i wyłącznie autonomicznego 
dzieła sztuki, przeznaczonego na ogół dla wybranych grup społecznych. Jej wy-
twór, czyli rycina, powielana w dużej liczbie egzemplarzy, miała się stać gałęzią 
sztuki mogącą dotrzeć do coraz szerszych kręgów odbiorców. Poszczególne ryciny, 
kolekcjonowane dotąd jedynie przez elitę i zamożne warstwy intelektualne, mogły 
odtąd służyć powielaniu na szeroką skalę obrazów ukazujących rozmaite aspek-
ty rzeczywistości i docierać do przeciętnego adresata. Zaczęły pełnić funkcje nie 
tylko estetyczne, lecz także utylitarne, stanowiąc dopełnienie określonego tekstu. 

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie ciekawego zagadnienia, ja-
kim jest niezwykle istotna rola ilustracji w dziewiętnastowiecznej prasie, m.in. tej 
przeznaczonej dla młodego czytelnika. Jak wiadomo, grafika ilustracyjna miała 
niebywałe znaczenie w epoce pozbawionej współczesnych środków wizualnego 
przekazu. Podobnie jak dzisiejsza fotografia, odgrywała rolę ważnego nośnika 
informacji dotyczącej obrazowania przeszłych oraz aktualnych wydarzeń, miejsc 
i zjawisk. Stanowiła zatem ważne medium służące edukacji społeczeństwa. Obra-
zując treść publikowanych tekstów, służyła pełniejszemu poznaniu poruszanych 
zagadnień. Zjawisko to będzie miało szczególne znaczenie dla wydawnictw prze-
znaczonych dla dzieci i młodzieży. Wiele ówczesnych czasopism, przeznaczo-
nych dla tej grupy odbiorców, począwszy od drugiej połowy wieku zawierało takie 
ilustracje. Wskazane zagadnienia zostały oparte na analizie szaty graficznej wy-
branych wydawnictw tego typu.

* Mgr, doktorantka, Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński, 
ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków.
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Początek niebywałej popularności, jaką zdobyła w XIX w. grafika ilustracyj-
na, wiąże się z charakterystycznym dla omawianego stulecia rozkwitem wydaw-
nictw czasopiśmienniczych. Postęp techniczny oraz rozwój nauki, która stawała 
się coraz bardziej powszechna, przyczyniły się do zwiększenia roli czasopism, 
służących jako źródło informacji, wpływających na kształtowanie opinii publicznej. 
Rosnące tempo życia wymagało wzrostu produkcji i przyspieszenia procesu wy-
dawniczego, który zatracił znamiona rzemiosła, wyzbył się cech indywidualnych 
na rzecz masowości1.

Wiek XIX to rozkwit książki ilustrowanej, jednak tym najpowszechniejszym 
(bo najtańszym) sposobem dotarcia do mas okazały się czasopisma bieżące. Za-
częły powstawać tzw. czasopisma ilustrowane, dotyczące codziennych wydarzeń: 
problemów społecznych, polityki, ale i takich zagadnień, jak moda, szeroko pojęta 
kultura czy nauka. Zainicjowano ponadto wydawanie magazynów profilowanych, 
przeznaczonych dla określonych grup odbiorców. 

Również w Polsce, z niewielkim opóźnieniem w stosunku do Europy, na sze-
roką skalę rozwinął się ruch wydawnictw prasy ilustrowanej – mimo niekorzyst-
nej sytuacji podzielonych przez zaborców ziem ojczystych. Jego początki można 
umiejscawiać na przełomie wieków XVIII i XIX oraz w pierwszej połowie wieku 
XIX. Jednak to dopiero druga jego połowa stała się czasem rozkwitu utylitarnej 
grafiki ilustracyjnej, która powstała w Polsce równolegle do tendencji ogólnoeuro-
pejskich. Dodatkowo zyskała charakter medium służącego walce o zachowanie 
polskości i promowaniu zagadnień patriotycznych, narodowych.

Przełom XVIII i XIX stulecia to okres bardzo powolnych przeobrażeń w dzie-
dzinie grafiki ilustracyjnej w Polsce. Największym problemem było wprowadzenie 
ilustracji do tekstu w książce lub czasopiśmie. Najczęściej używanymi technika-
mi graficznymi były miedzioryt i akwaforta. Jednak wykonanie tego rodzaju ry-
cin wymagało wykwalifikowanych drukarzy, specjalistycznych pras i właściwego 
papieru, a także łączenia z tekstem rycin odbitych na osobnych kartach. Dla-
tego wydanie książki czy czasopisma ilustrowanego, wykorzystującego obydwie 
techniki, było przedsięwzięciem niezwykle kosztownym i w warunkach polskich 
bardzo trudnym. Na przełomie wieków czasopisma polskie niewielkiego formatu, 
nieprzekraczającego rozmiarów książki, nie miały żadnych ilustracji, jeżeli zaś 
w wyjątkowych przypadkach dodawano do tekstu pojedyncze ryciny, to wklejano 
je między strony z tekstem na osobnych kartach. Początkowo stosowano mie-
dzioryty, z czasem zastąpiły je litografie2. W XIX w., wraz z dążeniem do rozpo-
wszechnienia i swoistego skomercjalizowania ilustracji jako środka wizualnego 
przekazu, pojawiła się potrzeba tańszego i szybszego powielania obrazów. W tym 
celu zaczęto poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie technik graficznych. Zda-
niem Janiny Wiercińskiej, był to początek niespotykanej dotąd „zażyłości” i po-
wiązania tekstu z obrazem, zaczynającym wnikać w przestrzeń słowa3. Obok 
wynalezionego przez Aloisa Senefeldera druku płaskiego (1818), czyli litografii, 

1 C. O ż a r z e w s k i, Zarys dziejów książki i księgarstwa, Poznań 1961, s. 113–114.
2 A. B a n a c h, O ilustracji, Kraków 1950, s. 102.
3 J. W i e r c i ń s k a, Sztuka i książka, Warszawa 1986, s. 33–34.
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zdecydowanie największe znaczenie dla rozwoju ilustracji czasopiśmienniczej 
w drugiej połowie stulecia miało właśnie odrodzenie drzeworytu. Technika ta, star-
sza od sztuki drukarskiej, swój rozkwit osiągnęła w XVI w., by na początku XVII 
oddać prym miedziorytowi. Drzeworyt nie zaniknął, trwał na marginesie sztuki 
jeszcze do początku wieku XIX w formie na poły ludowych obrazków dewocyj-
nych. Faktem przełomowym, który spowodował jego odrodzenie było powstanie 
drzeworytu sztorcowego. Pod koniec XVIII w. jeden z ilustratorów angielskich – 
Thomas Bewek – zastosował do wycinania drzeworytu lepsze narzędzia i mate-
riały (twardy, wytrzymały na ścieranie bukszpan cięty w poprzek), dzięki czemu 
grafika ta, usunięta w cień przez wieki, na nowo zaczęła wzbudzać powszechne 
zainteresowanie. Nowoczesny drzeworyt (nazywany reprodukcyjnym) dostał się 
do Polski z Anglii przez Francję i szybko się przyjął jako technika odtwarzająca 
i sprawozdawcza, idealna do zastosowania w czasopiśmiennictwie4.

Widoczny już w pierwszej połowie XIX stulecia wzrost ilościowy czasopi-
śmiennictwa spowodował coraz szerszą jego specjalizację. Tendencja ta była 
wynikiem różnicowania się struktury społecznej kraju. Skutkiem tego zaczęło po-
wstawać coraz więcej czasopism przeznaczonych dla określonych grup społecz-
nych, m.in. wyodrębniło się wyraźnie czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży. 
Już od lat trzydziestych (1835–1836) wychodził „Magazyn dla Dzieci” jako ilu-
strowany dodatek do „Magazynu Powszechnego”, a następnie „Magazynu Mód”. 
W latach pięćdziesiątych natomiast wydawano „Rozmaitości Obrazkowo-Opiso-
we dla Dzieci” (1853–1857). Jeżeli chodzi o czasopisma dla młodzieży, to od 
1843 r. ukazywał się „Motyl”, w latach 1843–1844 nieregularnie wydawano „Zo-
rzę”, a między 1856 i 1857 „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (dwa ostatnie ty-
tuły w Warszawie)5. Od roku 1861 po 1866 publikowano we Lwowie cieszące się 
ogromną popularnością pismo „Przyjaciel Dzieci”, poświęcone nauce i zabawie, 
redagowane początkowo przez Amelię z Zimmermanów Zawadzką, a następnie 
przez Stanisława Nowińskiego. Na jego łamach drukowano artykuły dotyczące 
zagadnień historycznych i przyrodniczych, a także opowiadania i wiersze. W la-
tach 1872–1874 również we Lwowie wychodził „Promyk. Ilustrowane czasopi-
smo dla młodzieży” pod redakcją Władysława Bełzy. Zamieszczano w nim teksty 
historyczne i popularnonaukowe. Po upadku tego tytułu, od roku 1876, Bełza 
zaczął wydawać pismo o podobnym charakterze, zatytułowane „Towarzysz Pil-
nych Dzieci”. Idee przyświecające temu wydawnictwu najlepiej obrazowały winie-
ty tytułowe, przedstawiające małych chłopców, w skupieniu słuchających starca 
oraz Jezusa nauczającego dzieci. W latach 1887–1918 wydawano „Mały Świa-
tek – czasopismo dla dzieci i młodzieży ilustrowane”, redagowane przez Annę 
Lewicką. Pismo to zawierało wszelkiego rodzaju powieści, artykuły o tematyce 
historycznej, popularnonaukowej, podróżniczej i moralizatorskiej. Od roku 1893 

4 A. B a n a c h, Polska książka ilustrowana 1800–1900, Kraków 1959, s. 216. Szerzej na temat 
techniki drzeworytniczej stosowanej w czasopiśmiennictwie XIX w. zob.: M. O p a ł e k, Drzeworyt 
w czasopismach polskich XIX stulecia, Wrocław 1949.

5 E. To m a s z e w s k i, Czasopisma zaboru rosyjskiego (1832–1864), [w:] Prasa polska 
w latach 1661–1864, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 175–177.
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(również we Lwowie) pojawił się dwutygodnik ilustrowany dla dzieci „Wiek Młody”, 
którego redaktorem była Zofia Mrozowicka. Artykuły o charakterze przyrodniczym 
i historycznym wzbogacały ilustracje Jana Styki oraz Józefa Siemiradzkiego. 
W 1898 r. powołano miesięcznik dla dzieci i młodzieży wiejskiej „Gwiazdka”, reda-
gowany przez Bolesława Wysłoucha. Dla młodzieży akademickiej przeznaczone 
było pismo „Młodość”, założone w setną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. 
Zamieszczane tam ilustracje propagowały prace Jana Bukowskiego, Stanisława 
Wyspiańskiego, Jana Weissa i Xawerego Dunikowskiego6.

Wymienione tytuły świadczą o tym, że wśród rozmaitych odbiorców dziewięt-
nastowieczni wydawcy w końcu dostrzegli również potrzeby młodego czytelnika. 
Dokumentują to chociażby słowa zawarte w artykule z 1935 r., opublikowanym na 
łamach „Kuriera Literacko-Naukowego”, na temat lwowskiego czasopiśmiennic-
twa dla dzieci i młodzieży w XIX w.:

[…] nadchodziły czasy szczególnie pomyślne dla wszystkich wydawnictw dziecinnych, odkąd przyszło 
wreszcie odkrycie dziecka i zrozumienie, że ma ono odmienną i różną od dorosłych psychikę, odrębny 
świat zainteresowania, inny sposób patrzenia na zjawiska, w ślad za czem trzeba było tworzyć nową 
literaturę dla dzieci, zdobyć umiejętność pisania dla nich, orjentować się w nowych potrzebach i wy-
mogach7.

Należy podkreślić, że czasopisma przeznaczone dla dzieci i młodzieży miały 
zdecydowanie oświatowo-wychowawczy charakter. Podobnie jak literatura prze-
znaczona dla tych grup wiekowych, tak i prasa miała być podporządkowana ów-
czesnej teorii pedagogicznej, co wynikało przede wszystkim z edukacyjnej roli 
tego typu środka przekazu. Teksty miały wydźwięk moralizatorski, kładziono na-
cisk na ich etyczne wartości. O rozwoju czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży 
można mówić zwłaszcza od lat sześćdziesiątych XIX stulecia, kiedy na łamach 
prasy o charakterze pedagogicznym i społecznym miały miejsce szerokie dysku-
sje na tematy wychowawcze. Niemały wpływ na wydźwięk ideowy publikowanych 
artykułów wywierała ówczesna sytuacja polityczna kraju zniewolonego przez za-
borców. Należało bowiem ze szczególnym naciskiem uczyć młode pokolenie Po-
laków historii ojczystej oraz kształtować postawy patriotyczne8. 

Wskazane czasopisma miały propagować pewne wzorce postaw, zacho-
wań, a także wprowadzać młodego czytelnika w świat szeroko pojętej wiedzy 
o świecie. Treść zawarta w tego rodzaju wydawnictwach nie miałaby tak silne-
go oddziaływania na młodego odbiorcę, gdyby nie towarzystwo ilustracji, które 
obrazowały to, czego samo słowo nie mogło oddać, a więc konkretny wygląd 
opisywanych osób, rzeczy, zjawisk i miejsc. Oprócz wizualizacji, ilustracja pełniła 
również funkcje nośnika ideowych treści publikowanych tekstów, co miało szcze-
gólne znaczenie we wszelkiego rodzaju powiastkach o charakterze pouczającym 
i moralizatorskim.

6 J. J a r o w i e c k i, Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 r., Kraków–Wrocław 2008, 
s. 162–166.

7 B .  N a d o l s k i, Lwowskie czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży w XIX w., „Kurier 
Literacko-Naukowy” 1935, R. 12, nr 34, s. 5.

8 J .  J a r o w i e c k i, Dzieje prasy…, s. 162.
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Analizując rozmaite ilustrowane pisma XIX w. przeznaczone dla młodego 
pokolenia, można wyodrębnić szereg powtarzających się często motywów iko-
nograficznych. Przedstawiają one w wyrazisty sposób pewne tendencje epo-
ki w kształtowaniu świadomości młodego pokolenia Polaków i jego edukacji. 
Do szczególnie popularnych tematów ilustracyjnych w omawianym typie prasy 
należały portrety znanych osób, zarówno ważnych postaci historycznych, jak 
i współczesnych. Ilustracje tego typu miały na celu zapoznawać najmłodszych 
z wyglądem znanych osobistości świata nauki, polityki czy sztuki. Na ogół ukazy-
wały one osobę w półpostaci i towarzyszyły tekstom biograficznym na jej temat. 
Przykładem może być tu rycina zamieszczona w „Towarzyszu Pilnych Dzieci”, 
ukazująca popiersie króla Jana III Sobieskiego na kolumnie w Żurawnie, dopeł-
niająca tekst: Historya polska opowiedziana Jadwini przez jej mamę. Królowie 
obieralni (ryc. 1)9. Inny tego rodzaju przykład stanowi rycina ukazująca marszałka 
wielkiego koronnego hetmana polskiego Jerzego Lubomirskiego, z buławą w le-
wej dłoni. Ilustracja towarzyszy tekstowi biograficznemu i opisowi bohaterskich 
czynów tego wielkiego Polaka.

Czasopisma ilustrowane miały zasadniczy 
wkład w kształtowanie świadomości i wiedzy na 
temat ważnych dla kultury Polski miejsc i zabyt-
ków. Tradycja zamieszczania widoków miejskich 
oraz budowli, głównie pałaców i kościołów, w pi-
smach ilustrowanych wywodzi się z zapoczątko-
wanego jeszcze pod koniec XVIII w. przez króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego odkrywania 
i zachowywania w pamięci miejsc ważnych dla 
historii i kultury naszego kraju. Również pra-
sa dziecięca i młodzieżowa z pobudek patrio-
tycznych promowała tego typu widoki cennych 
zabytków architektury, będących symbolami 
chlubnej przeszłości zniewolonej ojczyzny. Zja-
wisko to wynikało z ogólnych tendencji epoki, na-
stawionej na ochronę zabytków sztuki rodzimej. 
Najczęściej ryciny przedstawiały kościoły, rezy-
dencje magnackie, ważne budynki użyteczności 
publicznej, a w szczególności ruiny zamków. 
Ilustracje te wzbogacały teksty o charakterze 
poznawczym, opisujące dany zabytek i przyta-
czające towarzyszącą mu historią lub legendą. 

Do przykładów tego typu należy ilustracja przedstawiająca ruiny zamku Tenczyń-
skiego pod Krakowem. Ukazuje ona pozostałości czternastowiecznej posiadło-
ści kasztelana krakowskiego Nawoja (potomka prastarej rodziny Toporczyków),

9 Zob. ryc. Historya polska opowiedziana Jadwini przez jej mamę. Królowie obieralni, „Towarzysz 
Pilnych Dzieci” 1879, R. 4, nr 5, s. 37.

Ryc. 1. Pomnik  
Jana III Sobieskiego  

„Towarzysz Pilnych Dzieci” 1879
(ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej)
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będącej następnie własnością słynnego rodu Tenczyńskich, na tle krajobrazu 
wzbogaconego sztafażem. Rycina prezentuje dziewiętnastowieczny stan zacho-
wania tej budowli, zniszczonej przez wojska szwedzkie. Autor artykułu tak opisuje 
jej wygląd:

Dzisiaj nie obaczysz ani wież, ani ogrodu, ale ruiny jakby w skały wrośnięte. Jak o każdym tak 
i o tym zamku krąży między ludem podanie jakby gdzieś w podziemnych pieczarach zamkowych 
wielkie przechowywały się skarby”10.

Inna ilustracja ukazująca ruiny niegdyś okazałych budowli ojczystych to Ru-
iny zamku w Dobromilu (ryc. 2). Została zamieszczona na łamach „Przyjaciela 
Dzieci”, w obrębie opowiadania, w którym ojciec pokazuje synkowi pozostałości 
chlubnej przeszłości zniewolonej ojczyzny. Aby wzbudzić w młodym czytelniku 
uczucia patriotyczne, w tekście zawarto następujące słowa:

Mały chłopczyna uczuł dziwną boleść i smutek w swem sercu. Wszakżeż patrzał na stare ślady 
sławy i potęgi swej ojczyzny… A któż z was, moi czytelnicy, nie kocha tej pięknej, drogiej naszej 
ojczyzny?…11

Popularne były również wido-
ki polskich budowli sakralnych, wraz 
z opisami, które szerzyły nie tylko wie-
dzę stricte historyczną na temat dzie-
jów danego obiektu, ale i wprowadzały 
terminologię zaczerpniętą z rodzącej 
się naukowej historii sztuki. Określe-
nia stylów historycznych, w tym gotyku 
zawarte zostało w artykule, któremu 
towarzyszyła rycina z przedstawie-
niem powszechnie znanej katedry św. 
Jana w Warszawie12 (ryc. 3). Ilustracje 
prasowe epoki przedstawiały również 
sceny o charakterze historycznym, 

związane z odległą przeszłością kraju. Towarzyszyły tekstom o często patetycz-
nym wydźwięku, mającym wzbudzić w dziecku lub dorastającym młodym człowie-
ku umiłowanie do poznawania i kultywowania historii Polski. Na ogół były to znane 
epizody z czasów panowania najbardziej znanych królów polskich, nierzadko 
wzbogacone o wątki legendarne. Przykładem tego rodzaju jest chociażby rycina 
opublikowana w „Przyjacielu Dzieci”, ukazująca św. Kingę, wrzucającą swój pier-
ścień do szybu solnego, która znajduje się w tekście na temat zasług królowej: 

Wiecie dzieci kochane, jak wielu dzielnych i potężnych mieliśmy królów, co narodem polskim 
chlubnie rządzili, kraj swój zasłaniali i bronili od nieprzyjaciół, wspierali nauki i rzemiosła i w każdym 

10 Józef z Bochni, Tenczyński zamek, „Przyjaciel Dzieci” 1864, R. 3, nr 18, s. 281–282; zob. 
również ryc., tamże, s. 281.

11 Pielgrzymka, „Przyjaciel Dzieci” 1863, R. 3, nr 18, s. 283; zob. również ryc., tamże., s. 281.
12 Zob. ryc. Katedra św. Jana w Warszawie, „Świat” 1879, R. 4, nr 15, s. 169.

Ryc. 2. Ruiny zamku w Dobromilu  
„Przyjaciel Dzieci” 1863 

(ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej)
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względzie dbali o szczęście poddanych […]. Pomiędzy nie-
mi jedno z pierwszych miejsc zajmuje św. Kinga, Bolesława 
Wstydliwego żona, a córka Beli, króla Węgierskiego. Ona to, 
wzór najwznioślejszej cnoty i najczystszej pobożności […]13.

Popularne były także sceny ze znanych bi-
tew, w które obfitowały dzieje Polski. Świadczy 
o tym rycina ukazująca scenę obrony Jasnej 
Góry przez księdza Koredckiego. (ryc. 4), towa-
rzysząca tekstowi:

Ksiądz Kordecki pokładając nadzieję w Opatrzności 
Bożej, […] podczas gdy Szwedzi, oburzeni jego stałością, 
zaczęli gotować się do szturmu, on przy odgłosie dzwonów 
odprawiał uroczystą procesję po wałach fortecznych14.

Szczególną popularnością w prasie dzie-
cięcej i młodzieżowej cieszyły się artykuły po-
pularnonaukowe, zwłaszcza opisujące rozmaite 
gatunki fauny i flory. Niezwykle szczegółowe ry-
ciny towarzyszyły tekstom na temat rozmaitych 
zwierząt, zwłaszcza tych egzotycznych.

Najczęściej publikowano ilustracje ukazujące autonomiczne wizerunki zwie-
rząt, wraz ze szczegółowymi opisami ich wyglądu oraz zwyczajów. Przykładem 

13 Święta Kinga, „Przyjaciel Dzieci”1866, R. 4, nr 1, s. 7; zob. również ryc., tamże, s. 9.
14 Obrona Częstochowy, „Przyjaciel Dzieci” 1864, R. 3, nr 13, s. 202; zob. również ryc., tamże, s. 201.

Ryc. 3. Katedra św. Jana 
w Warszawie  
„Świat” 1879 

(ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej)

Ryc. 4. Ksiądz Kordecki broni Jasnej Góry 
„Przyjaciel Dzieci” 1864 

(ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej)
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może być rycina ukazująca rajskiego ptaka, zwanego też latawcem, obrazująca 
bujność jego upierzenia15 lub portret wspaniałego tukana (ryc. 5):

Tukan jest nazwą ptaka ubarwionego, przebywającego głównie w Brazylii. Najwięcej zwraca 
uwagę jego ogromny dziób, większy niż cała pozostała część głowy16.

Zamieszczano również ilustracje obrazujące epizody i zjawiska związane ze 
światem przyrody. Przykładem może być rycina przedstawiająca połów wielory-
bów, odbywający się w następujący sposób: 

Dwóch ludzi wsiada do jednej z sześciu lub siedmiu szalup […], i olbrzymie dzidy przywiązane 
do sznurów i kilkaset stóp długości mających, wbijają się w grzbiet wieloryba […]17.

Bardzo charakterystyczną cechą 
dziewiętnastowiecznej prasy dziecięcej 
i młodzieżowej były historie, opowiadania 
czy powieści o wymiarze umoralniającym. 
Również tego typu teksty wzbogacone 
były ilustracjami, wyraźnie wzmacnia-
jącymi przekazywane treści i odczucia. 
Krótkiemu opowiadaniu, opublikowanemu 
w „Przyjacielu Dzieci” pt. Wdzięczność 
Wojtusia, towarzyszy rycina (ryc. 6) uka-
zująca na tle krajobrazu wiejskiego małe-
go chłopca wiszącego na gałęzi drzewa 
i tytułowego Wojtusia, który śpieszy mu 
z pomocą, niosąc drabinę. Opowiadanie 
kończy puenta, że wspinanie się po drze-
wach to „rozrywka wielce niebezpieczna 
i chłopcy nie powinni jej się oddawać, 
zwłaszcza że nie zawsze w niebezpie-
czeństwie znajdzie się jakiś Wojtuś z dra-
binką jakby na zawołanie”18.

Inny przykład to niewielka rycina przedstawiająca małego chłopca w szkol-
nym stroju, ze spuszczoną głową i spojrzeniem odwróconym od ojca, ze srogą 
miną studiującego złe wyniki na świadectwie szkolnym19.

Popularne były ponadto krótkie historyjki, składające się z kilku obrazków obja-
śnionych odpowiednimi podpisami, w samej formie przypominające współczesne 
komiksy, z umoralniającą puentą. Przykładem tego typu jest ilustracja pt. Trage-
dya, zamieszczona w piśmie dla dzieci i młodzieży „Świat”, złożona z czterech 

15 Zob. ryc. Rajski ptak, „Towarzysz Pilnych Dzieci” 1876, R. 1, nr 1, s. 5.
16 Tukan, „Świat” 1879, R. 4, nr 1, s. 131; zob. również ryc., tamże, s. 132.
17 Połów wielorybów, „Przyjaciel Dzieci” 1866, R. 4, nr 2, s. 24; zob. też ryc., tamże, s. 25.
18 Wdzięczność Wojtusia, „Przyjaciel Dzieci” 1866, R. 4, nr 3, s. 41; zob. również ryc., tamże., 

s. 40.
19 Zob. ryc., „Wiek Młody” 1893, R. 1, nr 14, s. 55.

Ryc. 5. Tukan, „Świat” 1879  
(ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej)
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scen obrazujących powiastkę o małej dziewczynce, która nieopatrznie wypuściła 
ptaszki z klatki, a te padły łupem domowego kota20.

20 Zob. ryc. Tragedya, „Świat” 1876, R. 1, nr 2, s. 56.

Ryc. 6. Wdzięczność Wojtusia  
„Przyjaciel Dzieci” 1866 (ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej)

Ryc. 7. Tragedya, „Świat” 1876 (ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej)
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Wdzięcznym tworzywem dla artystów ilustrujących prasę dziecięcą były ryci-
ny towarzyszące wierszykom dla najmłodszych. W większości przypadków utwo-
ry takie mogły mieć charakter humorystyczny lub moralizatorski, np. wskazywały 
potrzebę otwarcia się na bliźniego w potrzebie. Wiele dziewiętnastowiecznych 
rycin, zwłaszcza w połowie wieku, miało charakter sentymentalny, ale i realistycz-
no-krytyczny, tzn. ukazywało niesprawiedliwość społeczną. Takim przykładem jest 
ilustracja zamieszczona w piśmie dla młodego pokolenia „Wiek Młody”, przedsta-
wiająca troje biednych, zmarzniętych dzieci, siedzących na ulicy. Rycina obrazuje 
wiersz pt. Biedne dzieci (ryc. 8):

O! wy w pałacach – bogatych domach…
Dzieci, co zimna, głodu nie znacie…
Czy wy też o nas, o dzieciach biednych,
Czasem myślicie i pamiętacie? […]21.

Patriotyczne postawy najmłod-
szych kształtowano również poprzez 
popularyzację wiedzy o bogactwie na-
tury i kultury rozmaitych regionów wła-
snej ojczyzny. Tendencja ta wynikała 
z charakterystycznego dla omawiane-
go stulecia zamiłowania do turystyki. 
Modę tę ilustruje rycina wyobrażająca 
zakład kąpieli siarczanych w Lubieniu, 
niedaleko Lwowa, a tak opisują ją sło-
wa zawarte w tekście: 

[…] niekoniecznie trzeba jeździć do obcych wód 
– niekoniecznie należy wierzyć w zagraniczne 
kuracye – skoro Bóg w łonie ojczystej ziemi tyle 
zdrowotnych poprowadził źródeł, że tylko schylić 
się, czerpać z nich obficie i dziękować niebu za 
jego dobrodziejstwa22.

Często publikowano artykuły 
o charakterze na poły poznawczym, 
na poły etnograficznym, przybliżając 
młodemu czytelnikowi specyfikę regio-

nów Polski, zawierające opisy życia miejscowej ludności. O tej tendencji świadczy 
chociażby rycina towarzysząca tekstowi na temat „ruskich górali”, ukazująca mło-
dzieńca odzianego w typowy góralski strój, odpoczywającego pod drzewem. Opis 
tej ilustracji został zawarty w tekście artykułu:

21 Jadwiga z Z. S., Biedne dzieci, „Wiek Młody” 1896, R. 4, nr 3, s. 21; zob. również ryc., tamże, s. 21.
22 Lubień, „Towarzysz Pilnych Dzieci” 1880, R. 1880, nr 21, s. 166. Zob. również ryc., tamże, s. 165.

Ryc. 8. Biedne dzieci 
„Wiek Młody” 1895 

(ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej)
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Strój Góralów ruskich jest bardzo piękny i odpowiada zupełnie ich sposobowi życia. Na głowie, 
z której spływają w długich, zakręconych zwojach bujne i najczęściej ciemne włosy, spoczywa czarny 
niski kapelusz z szerokimi i w górę zawiniętymi kresami, krótka koszula z wyszywanymi w najrozmait-
sze hafty naramiennikami spięta jest u góry wielką okrągłą szpinką z błyszczącego kruszcu i przepa-
sana u dołu szerokim, skórzanym pasem […]23.

Omówione motywy ikonograficzne 
nie wyczerpują całego zasobu tematyki 
ilustracji w czasopiśmiennictwie dziecię-
cym i młodzieżowym, pojawiały się bo-
wiem również widoki dalekich, nierzadko 
egzotycznych krajów, towarzyszące rela-
cjom z podróży, ryciny prezentujące wy-
nalazki i zjawiska zaczerpnięte ze świata 
nauki i przyrody oraz szereg innych.

Na koniec należy wspomnieć o war-
tości artystycznej grafiki ilustracyjnej 
w czasopismach dziecięcych i młodzie-
żowych. W większości przypadków stała 
ona na niezbyt wysokim poziomie, bo-
wiem dostarczanie wrażeń estetycznych 
nie było jej głównym celem. Zdecydowa-
nie miała pełnić funkcje utylitarne, służąc 
uzupełnianiu i wzbogaceniu treści tekstu. 
Podkreślić trzeba, że pewne motywy (np. 
widoki architektury) były powielane na 
podstawie rycin zamieszczanych w prasie 
przeznaczonej dla dorosłych, natomiast 

ilustracje towarzyszące wierszykom i opowiadaniom dla najmłodszych miały 
zdecydowanie formę artystyczną, przeznaczoną dla dziecka. Obecność ilustracji 
w dziewiętnastowiecznej prasie dla dzieci i młodzieży wzbogaciła jej wymiar edu-
kacyjny, rozpowszechniając zarazem tematy ikonograficzne, ważne ze względu 
na ogólną wiedzę o świecie.

23 Ruscy górale, „Przyjaciel Dzieci” 1863, R. 1863, nr 20, s. 312–313; zob. również ryc., tamże, 
s. 312.

Ryc. 9. Ruski Góral 
„Przyjaciel Dzieci” 1863 

(ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej)
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Kobieta w społeczeństwie
i jej powinności wobec rodziny





magdalEna dąBrowsKa*

O miłych i dla miłych
Tematyka kobieca w czasopismach rosyjskich 

przełomu XVIII i XIX w.

…приказ от милой…
Всех сильней приказов в мире1.

Określenie „o miłych i dla miłych” nawiązuje do tytułu czasopisma „Журнал 
для милых” („Żurnał dla miłych”), wydawanego w Moskwie w 1804 r. i adresowa-
nego do kobiet. Jego twórcy postawili sobie za cel dostarczenie czytelniczkom od-
powiedniej lektury, na którą złożą się również utwory nadsyłane przez nie same. 
Jedną z pozycji stał się w nim żartobliwy wiersz Polecenie od miłej (jego ostatnie 
wersy zostały wykorzystane jako motto do niniejszego artykułu), w którym za-
rysowano następującą sytuację: przedstawicielka płci pięknej prosi mężczyznę 
o przetłumaczenie urywków książki, on zaś – choć nie bez oporów – szybko speł-
nia jej życzenie. Wiersz ten – daleki od doskonałości artystycznej – zasługuje na 
przypomnienie ze względu na to, że wskazuje na nową rolę kobiet w życiu kultu-
ralnym Rosji drugiej połowy XVIII – początku XIX w., a mianowicie rolę uczestni-
czek i coraz częściej inicjatorek zjawisk w dziedzinie literatury. Czasopisma tego 
okresu odnotowują więcej2 tradycyjnych czy nowych „ról” kobiecych i chodzi przy 
tym nie tylko o periodyki przeznaczone dla pań, lecz także pisma o profilu szer-
szym, podejmujące tematykę kobiecą wśród wielu innych zagadnień. 

Podział czasopism na te, które są skierowane do kobiet („dla miłych”) oraz te, 
w których poruszane są problemy kobiece („o miłych”) zostanie przyjęty jako pod-
stawa klasyfikacji materiału w niniejszej pracy. Takiego rozgraniczenia dokonywali 

* Dr hab., prof. UW, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej, Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwi-
styki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

1 [Б.п.], Приказ от милой, „Журнал для милых” 1804, ч. 1, № 3, s. 111.
2 Zob.: Е. Щ е п к и н а, Из истории женской личности в России. Лекции и статьи, 

Санкт-Петербург 1914, s. 151–191 (rozdz. pt. Женская личность в старой русской журналисти-
ке). Por. m.in.: Ю. М. Л о т м а н, Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворян-
ства (XVIII  – начало XIX века), Санкт-Петербург 1997, s. 46–88.
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zresztą przedstawiciele rozpatrywanej epoki, czego świadectwem jest artykuł Mi-
chaiła Makarowa z 1817 r. Lichy los czasopism dla kobiet w Rosji3, zawierający 
− zgodnie z zapowiedzią w tytule − krytykę tego rodzaju pozycji. Ślad wspomnia-
nego podziału zawierają słowa: 

[…] dobre czasopismo P. I. Makarowa [tj. Piotra Iwanowicza Makarowa, 1764–1804 – M.D.] pod ty-
tułem „Московский Меркурий” [„Moskowskij Merkurij” – M.D.] oraz „Аглая” [„Agłaja” – M.D.] księcia 
P. I. Szalikowa, również mająca pewne walory, nie należą całkowicie do przedstawicielek płci pięknej: 
wydawano je dla odbiorców obojga płci, choć głównie dotyczyły kobiet4. 

Wcześniej krytyk wymienia czasopisma przeznaczone wyłącznie dla kobiet: 
„Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета” („Mod-
noje jeżemiesiacznoje izdanije, ili Biblioteka dla damskogo tualieta”) i „Журнал 
для милых” („Żurnał dla miłych”), a także „Дамский журнал” („Damskij żurnał”, 
1806) M. Makarowa i P. Szalikowa5, „Кабинет Аспазии” („Kabiniet Aspazii”, 1815) 
B. M. Fiodorowa, A. F. Richtera, W. Bachiriewa i I. Isakowa, „Модный вестник” 
(„Modnyj wiestnik”, 1816–1817) P. Zubowa i in. Za najciekawszą – rzucającą 
światło na zjawisko szersze, mianowicie prowadzone na przełomie XVIII i XIX w. 
dyskusje na temat czasopiśmiennictwa – należy uznać wypowiedź M. Makarowa 
o piśmie „Журнал для милых”, którego był współtwórcą. Przywołuje on druzgo-
cącą ocenę recenzenta z pisma „Северный вестник” („Siewiernyj wiestnik”), któ-
rego zdaniem „Журнал для милых” („Żurnał dla miłych”) nie jest wart tego, aby 
„miłe brały go do ręki”6 i dodaje, że nie był to głos odosobniony. Sam zaś najniżej 
ocenia czasopismo „Модный вестник” („Modnyj wiestnik”): „co się tyczy jego za-
wartości literackiej, nie warto nawet pytać: brak […] logiki, gramatyka poszła w za-
pomnienie, poezji nie ma wcale!”7. Autor artykułu Lichy los… występuje więc nie 
tyle przeciw periodykom dla kobiet jako takim, ile przeciwko niskiemu poziomowi 
ich wydawania w Rosji jego czasów. 

Zarówno czasopisma dla kobiet, jak i periodyki o szerszym profilu odzna-
czają się wyjątkową różnorodnością. W grupie pierwszych można wyodrębnić, 
za Wiktorią Bonner-Smiejuchą, dwie odmiany czasopism – literackie oraz wie-
lotematyczne – w których pozycje literackie sąsiadują z materiałami o modzie 
i prowadzeniu domu8. Pierwszą odmianę reprezentują „Модное ежемесячное 

3 М. М а к а р о в, Худая участь дамских журналов в России. (Статья, читанная в одном 
дружеском обществе), „Сын отечества” 1817, ч. 39, № 32, s. 219–225.

4 Tamże, s. 224. 
5 O problemach z ustaleniem wydawcy czasopisma zob.: Сводный каталог сериальных 

изданий России (1801–1825), т. 2: Журналы (Г–Ж), ред. Е. К. Соколинский, Санкт-Петербург 
2000, s. 7–9. Por. Дамской журнал (1806–1906 гг.), ред. В. Покровский, Москва 1906.

6 Takie słowa padły w recenzji czasopisma „Технологический журнал”, zawierającej prze-
gląd pism, które zaczęły ukazywać się w wyjątkowo płodnym pod tym względem roku 1804 ([Б.п.], 
Технологический журнал…, „Северный вестник” 1804, ч. 2, № 4, s. 136). Przede wszystkim jednak 
„Журнал для милых” doczekał się na tych samych łamach osobnej recenzji, również krytycznej ([Б.п.], 
Журнал для милых, издаваемый в Москве. 1804, „Северный вестник” 1804, ч. 3, s. 259–261). 

7 М. М а к а р о в, Худая участь…, s. 222.
8 В. Б о н н е р - С м е ю х а, Отечественные женские журналы. Историко-типологиче-

ское исследование. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата фи-
лологических наук, Ростов-на-Дону 2001, s. 10. 
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издание, или Библиотека для дамского туалета” („Modnoje jeżemiesiaczno-
je izdanije, ili Biblioteka dla damskogo tualieta”), „Журнал для милых” („Żurnał 
dla miłych”) i „Кабинет Аспазии” („Kabiniet Aspazii”), drugą – „Модный вестник” 
(„Modnyj wiestnik”). Obydwa czasopisma stanowią w tej klasyfikacji jedynie przy-
kłady. Oprócz tego wśród badaczy wyraźnie zaznacza się tendencja do wyodręb-
niania czasopism o modzie („czasopism mód”) jako osobnej grupy wydawnictw 
periodycznych, przy czym rzecz dotyczy głównie historyków sztuki, w których gro-
nie na plan pierwszy wysuwa się Irina Niechoroszewa9. Periodyki o szerszym pro-
filu są grupą jeszcze bardziej zróżnicowaną, mówimy bowiem o czasach nie tylko 
rozwoju czasopism o charakterze ogólnym (społeczno-kulturalno-literackich), lecz 
także postępującej specjalizacji wydawnictw ze względu na tematykę (lekarskie, 
techniczne i in.)10 lub typ czytelnika (dla dzieci, dla wychowawców i in.)11. Przy-
kładem pisma z ostatniej grupy – specyficznego, skierowanego jednocześnie do 
trzech grup odbiorców (dzieci, młodzieży i wychowawców) – jest wydawany przez 
Władimira Izmajłowa w 1804 r. „Патриот” („Patrijot”)12, w którym tematykę kobiecą 
rozwija artykuł O wychowaniu panien i o uczonych kobietach13. Pozycje z tej grupy 
wymagają osobnych studiów, nie staną się tu więc przedmiotem analizy.

Zanim dokonamy przeglądu tekstów o tematyce kobiecej w poszczególnych 
czasopismach, przytoczmy programowe deklaracje ich wydawców. Już na po-
czątku warto zaznaczyć, że krąg osób związanych z nimi – często wybitni działa-
cze życia kulturalnego przełomu wieków – jest stosunkowo wąski. Ci sami twórcy 
zamieszczali swoje teksty w wielu różnych czasopismach, a wydawcy wypełniali 
często swoje periodyki własnymi publikacjami. Jako przykład może służyć wyda-
wany przez Piotra Makarowa (1764–1804) w roku 1804 „Московский Меркурий” 
(„Moskowskij Mierkurij”), na którego zawartość składają się w dużej części wy-
stąpienia krytycznoliterackie samego wydawcy, a oprócz nich wiersze i proza 
P. Szalikowa (1767–1852)14, który zapisał się w dziejach czasopiśmiennictwa jako 
jeden z twórców wspomnianego czasopisma „Журнал для милых” („Żurnał dla 
miłych”), a ponadto jako wydawca najważniejszych periodyków przeznaczonych 
dla kobiet pierwszej połowy XIX w. − czasopism „Аглая” („Agłaja”, 1808–1810, 

9 Zob. И. Г. Н е х о р о ш е в а, Журнал мод как вид периодического художественного 
издания, Проблемы развития русского искусства, вып. 17, ред. И. А. Бартенев, Ленинград 
1984, s. 75–80. Por.  t a ż, Графическое оформление первых русских журналов мод в последней 
четверти XVIII в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ис-
кусствоведения, Санкт-Петербург 1990.

10 Zob. А. И. А к о п о в, Отечественные специальные журналы 1765–1917. Историко-
типологический обзор, Ростов-на-Дону 1986.

11 Zob. m.in.: Н. А. Б е к е т о в а, Очерк русской детской журналистики (1785–1855), [w:] 
Материалы по истории русской детской литературы (1750–1855), ред. А. К. Покровскaя, 
Н. В. Чехов, вып. 1, Москва 1927, s. 91–126.

12 Zob.: M. D ą b r o w s k a, Pisarze w służbie wychowania. „Патриот” (1804) Władimira 
Izmajłowa na tle czasopiśmiennictwa rosyjskiego końca XVIII – początku XIX w., [w:] Czasopiśmien-
nictwo XIX i początków XX w. jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 
2010, s. 185–197. 

13 [Б.п.], О воспитании девиц, и об ученых женщинах, „Патриот” 1804, т. 3, кн. 3, s. 291–304.
14 Zob.: А. Г. М а к с и м о в, „Московский Меркурий” 1803 года. Ежемесячный журнал, изда-

ние П. И. Макарова, „Литературный вестник” 1902, т. VI, s. 317–334.
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181215) oraz „Дамский журнал” („Damskij żurnał”, 1823–1833)16. Zgodnie z opi-
nią J. W. Żukowej, dzięki temu ostatniemu pismu ostatecznie ukształtowała się 
forma rosyjskiego czasopisma dla pań17. 

W przedmowach do czasopism „Модное ежемесячное издание, или 
Библиотека для дамского туалета” („Modnoje jeżemiesiacznoje izdanije, ili Bi-
blioteka dla damskogo tualieta”) oraz „Журнал для милых” („Żurnał dla miłych”) 
padają następujące oświadczenia:

„Modnoje jeżemiesiacznoje izdanije, ili Biblioteka dla damskogo tualieta” jest wydawane po to, 
by dostarczyć przedstawicielkom płci pięknej w wolnym czasie przyjemnej lektury, dlatego też będą 
w nim zamieszczane tylko takie utwory, w tym tłumaczenia, które są przyjemne i zabawne18.

[…] będziemy myśleć tylko o tym, żeby dogodzić płci pięknej19. 

Jak widać, podstawowym celem wydawania czasopisma staje się chęć do-
starczenia przyjemności, za którą twórca pierwszego z nich uważa zagłębianie 
się w „eklogi, elegie, idylle, pieśni, epigramaty, zagadki i inne drobne wiersze”, 
a także „powiastki, anegdoty, opowieści”20. Częściej jednak wydawcy dążą do 
połączenia „przyjemnego z pożytecznym” i pozostają pod tym względem wierni 
głównemu hasłu czasów oświecenia. Jednym słowem, czytelniczki miały dowie-
dzieć się z czasopism czegoś pożytecznego, ale i odczuć przyjemność lektury 
(także w sensie estetycznym). Wspomniana zasada brzmi następująco pod pió-
rem wydawcy czasopisma „Аглая” („Agłaja”): 

Приятность с пользою – вот девиз моего Журнала21.

Jeśli twórcy trzech wymienionych czasopism ograniczają się do przedstawie-
nia w przedmowach programu oddawanej do rąk czytelników pozycji, to wydawca 
pisma „Московский Меркурий” („Moskowskij Mierkurij”) wypełnia swoje „słowo 
wstępne” rozważaniami o roli kobiet we współczesnym świecie (chociaż wpro-

15 W 1811 r. pismo nie ukazywało się z powodu nieobecności Szalikowa w Moskwie. 
16 Zob. m.in.: Р. В. Ч и ч и н а д з е, Жизнь и журналистско-литературная деятельность 

Петра Ивановича Шаликова (Шаликашвили). Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук, Тбилиси 1971; В. Н. Е р ш о в а, П. И. Шаликов – дво-
рянин, журналист, издатель, [w:] Российское дворянство (XII – начало XX века). Актуальные 
проблемы исторического исследования, ред. А. Ю. Дворниченко, Санкт-Петербург 2008, s. 149–156. 

17 Ю. В. Ж у к о в а, „Женская тема” на страницах журнала „Аглая” (1808–1812 гг.) кн. 
П. И. Шаликова, [w:] „О благородстве и преимуществе женского пола”. Из истории женского 
вопроса в России. Сборник научных трудов, ред. Р. Ш. Генелин, Санкт-Петербург 1997, s. 48. Por. 
prace o ewolucji rosyjskich czasopism dla kobiet w XVIII–XIX w., m.in.: Е. В. С к о б л о, Эволюция 
женской периодики в дореволюционной России, [w:] Литературоведение и журналистика. 
Межвузовский сборник научных трудов, ред. Е. Г. Елина, Саратов 2000, s. 256–264. 

18 [Б.п.], Известие, „Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета” 
1779, ч. 1, март, без ном. стр. Na stronie tytułowej pisma znajduje się dedykacja o brzmieniu: 
„Прекрасному полу, усерднейше посвящают, издатели” („Płci pięknej, najgorliwiej poświęca się, 
wydawcy”). Tu i dalej, o ile nie podano inaczej, przekład własny – M.D. 

19 И…, Новый год, „Журнал для милых” 1804, ч. 1, № 1, s. 6.
20 [Б.п.], Известие… 
21 К. П. Ш а л и к о в, К читателям, „Аглая” 1808, ч. 1, кн. 1 (январь), s. 4. 
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wadza też dygresje o ich randze w starożytnej Grecji i średniowiecznej Europie 
Zachodniej)22. Właśnie w damach Makarow widzi siłę napędową społeczeństwa. 
Jedynie przedstawicielki płci pięknej – z natury rzutkie, choć czasem skłonne do 
przesady – są w stanie wprowadzić ludzkość na drogę oświecenia, w zasadniczy 
sposób wpłynąć na rozwój nauki i kultury, stanąć na straży obyczajności. Francuzi 
mają tego świadomość, ale dla Rosjan ta prosta prawda pozostaje wciąż niezna-
na. Makarow stwierdza:

Jeśliby nasze [tj. rosyjskie – M.D.] damy zechciały pójść za tym [tj. Francuzek – M.D.] przykła-
dem, nie ma wątpliwości, że skłoniłyby każdego do podjęcia nauki23. 

W jego ocenie, „kto nie życzy kobietom wykształcenia, jest ich wrogiem”. Do-
daje, że największymi wrogami-egoistami bywają mężowie, dostrzegający w ko-
bietach jedynie „klucznice” albo „niańki”24. Stosunek do kobiet jawi się więc jako 
wyznacznik osiągniętego przez państwo poziomu kulturalnego i cywilizacyjnego, 
wysokiego we Francji i ciągle zbyt niskiego w Rosji.

Wstępne rozważania wydawcy czasopisma „Московский Меркурий” („Mo-
skowskij Mierkurij”) wymagają szerszego komentarza. Przegląd zawartości tego 
periodyku pozwala stwierdzić, że zamieszczone w nim pozycje mają podobną wy-
mowę (dotyczy to zarówno wypowiedzi teoretycznych, jak i tekstów literackich). 
Szczególnie wyrazisty przykład tekstów pierwszego rodzaju stanowią komentarze 
wydawcy do opatrzonej podtytułem „z czasopisma paryskiego” Krytyki książki Sé-
gura o kobietach25, w szczególności trzy z nich. „Czyż to nie kobiety wyznaczają 
poziom szacunku społecznego? […] czyż nie za ich sprawą osiąga się sławę, bo-
gactwo i wszelakie dobra?”26 – pyta Makarow i dalej stwierdza: „słabość kobiet nie 
usprawiedliwia władzy mężczyzn: słoń jest silniejszy od człowieka, pozostaje mu 
jednakże podległy”27. Sugestywności nie sposób odmówić nie tylko porównaniu 
mężczyzn do słoni, lecz także komentarzowi do przywołanej w recenzji historii bo-
gini italskiej Junony: „oślepną wszyscy, którzy ośmielą się dostrzec i wyjawić nie-
doskonałości kobiet!”28. Jako przykład dzieła literackiego może służyć natomiast 
Nowa podróż do Małorosji P. Szalikowa (od wydania książkowego w 1804 r. zna-
na jako Druga podróż do Małorosji), obfitująca w rozważania narratora na temat 
kondycji kobiet i ich roli we współczesnym świecie. „[…] wychowanie miejscowych 
panienek… zasługuje na politowanie! Z jakim żalem serca widzi się miłą, uroczą 

22 Б.п. [П. И. Макаров], Некоторые мысли Издателей Меркурия, „Московский Меркурий” 
1803, ч. 1, № 1 (январь), s. 4–18.

23 Tamże, s. 6.
24 Tamże, s. 11.
25 [Б.п.], Критика на Сегюрову книгу о Женщинах. (Из Парижского журнала) [перевод 

П. И. Макаров], „Московский Меркурий” 1803, ч. 3, № 7 (июль), s. 53–64. Jest to recenzja książ-
ki Alexandre’a-Josepha-Pierre’a de Ségura (1756–1805) Les femmes, leur condition et leur influ-
ence dans l’ordre social chez différents peuples anciens et modernes (1803). Por.: О женщинах, их 
состоянии у различных народов и влиянии на общественный порядок. Сочинение А. Сегюра, 
перевод с франц. [С. А. Немирова], ч. 1–3, Москва 1805–1806.

26 [Б.п.], Критика на Сегюрову…, s. 59 (komentarz trzeci).
27 Tamże, s. 60 (komentarz piąty).
28 Tamże, s. 54 (komentarz pierwszy).
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Grację – milczącą! po cóż są one w społeczeństwie? co je interesuje?” – pyta po-
dróżujący przez rosyjską prowincję narrator na widok znudzonych, obojętnych na 
wszystko, niezdolnych do podjęcia rozmowy na jakikolwiek temat dziewcząt i po 
chwili wykrzykuje z pasją: „Trzeba nie mieć ani rozumu, ani serca, by zmuszać 
[…] córkę do uczenia się tylko prowadzenia gospodarstwa, obarczać ją wszelki-
mi […] drobiazgami”, podczas gdy ona mogłaby z powodzeniem „radować ucho 
[…] grą na harfie, na fortepianie”29. Makarow i Szalikow – pisarze-antagoniści, 
prowadzący ze sobą ostre spory30 – pozostają zgodni co do tego, że w Rosji jest 
jeszcze bardzo wiele do zrobienia w zakresie edukacji (w tym artystycznej) ko-
biet. Przedstawicielki płci pięknej dysponują wielkim potencjałem, niewykorzy-
stanym wskutek braku świadomości mężczyzn, przyzwyczajonych do starego, 
„domostrojowego”31 podziału obowiązków społecznych. Zarówno w przedmowie 
do czasopisma „Московский Меркурий” („Moskowskij Mierkurij”), jak i w Szali-
kowowskiej „podróży do Małorosji” mówi się o sprawowaniu pieczy nad klucza-
mi do domu jako jedynym celu życiowym współczesnych kobiet. Abstrahując od 
czasopisma „Московский Меркурий” („Moskowskij Mierkurij”), najważniejsze 
znaczenie dla kształtowania się w czasopiśmiennictwie rosyjskim przełomu XVIII 
i XIX w. tematyki kobiecej miał rozwój w literaturze rosyjskiej sentymentalizmu, 
gloryfikującego kobietę jako nosicielkę (w większym stopniu niż mężczyzna) pier-
wiastka uczuciowego. Szczyt rozwoju tego kierunku literackiego przypadł właśnie 
na ostatnie dziesięciolecie XVIII i pierwsze lata XIX stulecia32. Wzrastała liczba 
nie tylko kobiet-czytelniczek, lecz także kobiet-pisarek, tłumaczek i wytrwałych 
korespondentek z redakcjami czasopism33. Zarówno „Московский Меркурий” 
(„Moskowskij Mierkurij”) Makarowa, jak i „Аглая” („Agłaja”), a nawet znacznie 
późniejszy „Дамский журнал” („Damskij żurnal”) Szalikowa określane są podob-
nym – podkreślającym genetyczny związek z sentymentalizmem − mianem: bądź 
czasopism „o profilu sentymentalnym”, bądź – od nazwiska głównego przedstawi-
ciela rosyjskiego sentymentalizmu, Nikołaja Karamzina (1766–1826) – czasopism 
„karamzinistów”. O ile jednak czasopisma Szalikowa zdominowała łzawa czułost-
kowość, o tyle Makarowowi udało się jej uniknąć (co więcej, ostro ją krytykował) 
i stworzyć czasopismo o poziomie zbliżonym do założonego w 1802 r. przez Ka-
ramzina pisma „Вестник Европы” („Wiestnik Jewropy”)34.

29 [П. И. Шаликов], Другое путешествие в Малороссию, Москва 1804, s. 60, 62. Zob. też: 
Новое путешествие в Малороссию. (Сочинение князя Шаликова), „Московский Меркурий” 
1803, ч. 3, № 9 (сентябрь), s. 137–188; ч. 4, № 10 (октябрь), s. 3–43.

30 Zob.: M. D ą b r o w s k a, Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przeło-
mu XVIII i XIX w., Warszawa 2009, s. 88–92.

31 Domostroj – pochodzący z początku XVI w. zbiór przepisów regulujących postępowanie w ży-
ciu codziennym osób świeckich. Z biegiem czasu stał się synonimem zacofania i wstecznictwa. 

32 Zob. m.in.: П. А. О р л о в, Русский сентиментализм, Москва 1977.
33 Por. m.in.: Г. Т и ш к и н, Женский вопрос и писательский труд на рубеже XVIII–XIX 

веков, [w:] Русские писательницы и литературный процесс в конце XVIII – первой трети XX 
вв. Сборник научных статей, состав. М. Ш. Файнштейн, Band 2, Wilhemshorst 1995, s. 29–42; 
К. Х а й д е р, „В сей книжке есть что-то занимательное, но…”. Восприятие русских писа-
тельниц в „Дамском журнале”, [w:] Пол. Гендер. Культура. Немецкие и русские исследования, 
ред. Э. Шоре, К. Хайдер, Москва 2000, s. 131–153. 

34 Zob.: Г.  Г е н н а д и, П. И. Макаров и его журнал „Московский Меркурий”, „Современ-
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Zapowiedź przystąpienia do prac nad pierwszym rosyjskim czasopismem dla 
kobiet znajdujemy jednak nie w organie sentymentalistów, ale w piśmie satyrycz-
nym. Chodzi o pismo Nikołaja Nowikowa (1744–1818) „Трутень” („Truteń”) z lat 
1769–1770 i opublikowaną w jego numerze piętnastym korespondencję czytel-
nika (zgodnie z panującym wtenczas zwyczajem, fikcyjnego) z redakcją. Odno-
sząc się do otrzymanych rad, wydawca pisze: „powziąłem zamiar w bieżącym 
roku wydawać «Модное ежемесячное сочинение» [«Modnoje jeżemiesiacznoje 
soczynienije»] i zadedykować je przedstawicielkom płci pięknej”35. Czasopismo 
to nazwano ostatecznie „Модное ежемесячное издание, или Библиотека для 
дамского туалета” („Modnoje jeżemiesiacznoje izdanije, ili Biblioteka dla damsko-
go tualieta”). Wychodziło ono w Moskwie w 1779 r.36 Powiązania z czasopismami 
satyrycznymi nie sprowadzają się jednak do zamieszczenia owego „anonsu”. Już 
w nich pisarz – przeciwnik propagowanego przez Katarzynę II modelu „satyry 
uśmiechniętej”, zwolennik zaś ciętej satyry społecznej – podejmował temat rosyj-
skich „żon modnych”, zapatrzonych we wzorce cudzoziemskie i pogardzających 
językiem i kulturą ojczystą. Głosy krytyki pod adresem rodzimych kosmopolitek, 
kokietek i zwłaszcza modniś pojawiały się na łamach wielu rosyjskich czasopism 
satyrycznych, reprezentujących nie tylko pierwszy – związany z Nowikowem – 
etap swojego rozwoju (1769–1774), lecz także etap drugi (1789–1793), związany 
z postacią Iwana Kryłowa37.

Dla historyków literatury największe znaczenie ma opublikowanie w czasopi-
śmie „Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета” 
(„Modnoje jeżemiesiacznoje izdanije, ili Biblioteka dla damskogo tualieta”) prze-
kładu czterech ksiąg Metamorfoz Owidiusza, sielanek Salomona Gessnera oraz 
– spoza klasyki zachodnioeuropejskiej – Opowieści o Eugeniuszu, czyli triumfu 
cnoty nad pychą i Listów moskiewskich. Spojrzenie przez pryzmat tematyki kobie-
cej nieco zmieni tę hierarchię ważności, a mianowicie skłoni do zainteresowania 
się takimi pozycjami, jak wiersze: Porada dla młodych piękności38, Piosenka. Po-
rada dla piękności39, a także cykl (Jaka jest różnica między winem i kobietą?, Jaka 
jest różnica między pięknością i magnesem?, Jaka jest różnica między ogniem 
i kobietą?, Jakie jest podobieństwo między wodą i kobietą?), w którym poprzez 
nieoczekiwane porównania w żartobliwy sposób odsłonięte zostają główne przy-
mioty natury kobiecej. Dwa pierwsze (a także wiersz Jaka jest różnica między wi-
nem i kobietą?, przekazujący myśl, że zasada „im starsze, tym lepsze” dotyczy 
tylko wina40) mają podobną wymowę: przypominają czytelniczkom o przemijalności

ник” 1954, т. XLVII, s. 91–92. 
35 [Б.п.], [б.н.], „Трутень” 1770, л. XV (апреля 13 дня), s. 120. 
36 Zob.: Т. Ф. П и р о ж к о в а, Журнал для „прекрасного пола”, „Вестник Московского уни-

верситета”, серия 10: Журналистика, 1994, № 6, s. 26–36. Por.: Вл., „Модное ежемесячное изда-
ние”, журнал 1779 года, „Русский библиофил” 1913, № 6, s. 5–20.

37 Por.: В. П о к р о в с к и й, Щеголи в сатирической литературе XVIII века, Москва 1903.
38 [Б.п.], Совет молодым красавицам, „Модное ежемесячное издание…” 1779, ч. 1 

(март), s. 233.
39 [Б.п.], Песенка. Совет красавицам, „Модное ежемесячное издание…” 1779, ч. 2 (май), 

s. 113–114.
40 [Б.п.], Какая разница между вином и женщиною, „Модное ежемесячное издание…” 1779, 

ч. 1 (март), s. 238.
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życia, o tym, że młodzieńcza uroda zmieni się w starczą brzydotę równie szyb-
ko jak wiosna i lato przeistoczą się w jesień i zimę. Pesymistyczny wydźwięk 
ma jednak tylko pierwszy z utworów, drugi zawiera bowiem zachętę do korzy-
stania z przywilejów młodości. Temat wiersza Jaka jest różnica między piękno-
ścią i magnesem? stanowi swego rodzaju „magnetyzm”, przyciągający siłę serc 
kobiecych41. Wiersz Jaka jest różnica między ogniem i kobietą? zasadza się na 
porównaniu z ogniem związku z mężatką: mężczyzna czuje żar, nie parzy on go 
wszak, ale przyjemnie ogrzewa42. Oto zaś zdecydowanie najciekawszy wiersz cy-
klu, zestawiający ze sobą kobietę i wodę:

Когда я погляжу, в безбурный день и ясный,
На чистый водный ток, на ток воды прекрасный,
Я в нем подобие красавиц вображу,
И сходство в женщинах с водою нахожу:
Приятностью они с струей прозрачной сходны,
Но их обманчив вид, как будто токи водны.
Как ветер чистые источники взмутит,
То переменится реки прелестной вид:
Подобно женские упрямства и досады,
Переменяют их приятности и взгляды.
Не редко, тонем мы, вверяясь водам,
И тонут многие из нас, влюбляясь в дам43. 

Wierszy opartych na schemacie „pytanie – odpowiedź” drukowano w czaso-
piśmie Nowikowa więcej. Na zaskakujące pytanie, postawione w tytule jednego 
z nich, Co jest przyjemniejsze: piłeczka czy kochanka? pada następująca − intry-
gująca − odpowiedź:

Чрез мячик мы себя от скуки избавляем,
И тягости свои телесны убавляем,
Мы женщиной себя от скуки избавляем,
Но тягости себе сердечны прибавляем,
Играя мячиком у нас жидеет кровь, 
От женщин чувствуем приятную любовь,
И нас обворожа прелестными очами,
Играют нами так, как легкими мячами44. 

Oba przytoczone wiersze, tworzone wyraźnie z „męskiej perspektywy”, rzu-
cają światło na relacje miłosne: przedstawicielki płci pięknej uchodzą za silniejszą 
stronę, górującą nad mężczyznami, są sprowadzane do roli bezwolnych zabawek 
w ich rękach, czasem nawet – niczym wezbrana woda − doprowadzają ich do 
zguby. Wydawca czasopisma daleki jest jednak od postrzegania kobiety wyłącz-
nie jako kochanki. Z przytoczonym wierszem sąsiaduje kolejny, Kto jest pożytecz-

41 Tamże.
42 Tamże.
43 [Б.п.], Какое сходство между водою и женщиною?, „Модное ежемесячное издание…” 

1779, ч. 1 (март), s. 238–239.
44 [Б.п.], Вопр. Что приятнее, мячик или любовница?, „Модное ежемесячное издание…” 

1779, ч. 2 (май), s. 112.
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niejszy na świecie, mężczyzna czy kobieta?, prezentujący kobietę jako matkę, 
wydającą na świat przyszłych obrońców ojczyzny i działaczy państwowych45. 

Jak widać, pismo „Модное ежемесячное издание, или Библиотека для 
дамского туалета” („Modnoje jeżemiesiacznoje izdanije, ili Biblioteka dla dam-
skogo tualieta”) prezentuje się jako periodyk literacki, w dużym stopniu wypełnio-
ny tekstami poetyckimi. Większego uzasadnienia nie ma natomiast traktowanie 
go jako „czasopisma mód” (czy, jak proponuje A. Starczewski, nazywanie go 
pierwszym w Rosji „pismem mód paryskich”46): wydawca nie rozwija szerzej tego 
zagadnienia, ograniczając się do wprowadzenia pojedynczych obrazków związa-
nych tematycznie z modą kobiecą. 

Tematyka miłosna zdominowała całkowicie czasopismo „Журнал для 
милых” („Żurnał dla miłych”)47, wydawane – jak czytamy na stronie tytułowej 
części drugiej – przez „młodych ludzi”. W taki sposób nazwali siebie Michaił 
Makarow, Siergiej Kriukow, Piotr Szalikow oraz Iwan Smirnow, w istocie ludzie 
bardzo młodzi, spośród których najstarszy – Szalikow – miał trzydzieści pięć lat, 
najmłodszy zaś – Makarow – zaledwie piętnaście. Na stronie tytułowej części 
drugiej periodyku znajdujemy jeszcze jedno wymagające wyjaśnienia stwier-
dzenie. Słowa: „wdzięki naszych miłych czytelniczek obronią od złych szyderstw 
krytyki” odnoszą się do prawdziwej nagonki na „Журнал для милых” („Żurnał dla 
miłych”), rozpętanej przez czasopismo „Северный вестник” („Siewiernyj wiest-
nik”), wydawane przez Iwana Martynowa (1771–1833) w latach 1804–180548; 
„nisko się kłaniając, mówimy naszym Miłym ostatnie żegnaj, z pokorą prosimy 
o wybaczenie wszystkiego, co tylko mogło ich urazić w nieszczęsnym naszym 
czasopiśmie” – napisali wydawcy w nocie zamykającej jego ostatni numer49. 
Końcowym „akordem” polemiki stał się artykuł dołączony do pisma w postaci 
aneksu50. Powodów krytyki należy doszukiwać się nie tyle w poziomie literackim 
czasopisma (w istocie niezbyt wysokim), ile w swobodnym podejściu redaktorów 
do tematu miłości. Jeżeli bowiem szkic Kilka słów o kobietach – wychwalający 
kobietę jako uosobienie piękna i czułości – nie wywoływał negatywnej reakcji51, 

45 Tamże, s. 111.
46 А. С т а р ч е в с к и й, Жизнь Николая Михайловича Карамзина. Статья вторая, „Би-

блиотека для чтения” 1849, т. 93, s. 7.
47 Zob.: А. Г. М а к с и м о в, „Журнал для милых” 1804 года, издаваемый молодыми людь-

ми, „Литературный вестник” 1903, т. VI, s. 22–32; В. Н. Е р ш о в а, „Журнал для милых”. Из 
истории женских журналов в России в начале XIX века, „Вестник РГГУ”, серия Журналистика. 
Литературная критика, 2008, № 11, s. 29–43. Zob. też: „Журнал для милых” (1804–1904), ред. 
В. Покровский, Москва 1905.

48 Zob.: А. Г. М а к с и м о в, Журналы И. И. Мартынова: „Северный Вестник” 1804–1805 гг. 
и „Лицей” 1806 г., „Литературный вестник” 1904, т. VII, s. 28–50; В. А. Т е п л о в а, К вопросу 
о журналистской деятельности И. И. Мартынова 90-х г. XVIII в., „Ученые записки Горьковско-
го государственного университета”, серия историко-филологическая, 1964, вып. 72, s. 813–822. 

49 Издатели, К Публике, „Журнал для милых” 1804, ч. 2, № 12, s. 377–378.
50 [Б.п.], Особое прибавление к Журналу для милых, изданному в течении сего 1804 года. 

Защита против Критики на Журнал для Милых, помещенной в Северном Вестнике, „Журнал 
для милых” 1804, ч. 2, s. 1–11.

51 Нечто о женщинах. (Из сочинений Франциска Майера), перев. М. Макаров, „Журнал 
для милых” 1804, ч. 2, № 9, s. 284–286.
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o tyle zamieszczony tuż za nim artykuł Kokietki52 mógł już niesmak wzbudzić. 
Przede wszystkim jednak z negatywnym przyjęciem spotkały się wiersz Zwy-
cięstwo nad nimfami53 i opowieść Annuszka54. By zrozumieć, w czym rzecz, wy-
starczy przypomnieć dwie sceny z opowieści o Annuszce: tytułowa bohaterka 
ogląda obrazki z nagimi mężczyznami, po czym porównuje ich ciała z ciałem 
swojego kochanka. „Czyż nie jest najlepszym rozwiązaniem dla młodych lu-
dzi przeczytać o skutkach niemoralności…? Po przeczytaniu Annuszki nikt nie 
stanie się Annuszką, postara się wyzbyć jej wad” – oto w jaki sposób w post-
scriptum do aneksu wydawcy odpierają zarzuty recenzenta z pisma „Северный 
вестник” („Siewiernyj wiestnik”), stojącego na stanowisku, że „każdy utwór wi-
nien propagować moralność!”55. Przyjęta przez redakcję pisma „Журнал для 
милых” („Żurnał dla miłych”) linia obrony nie znalazła zrozumienia: Nikołaj Bu-
licz napisze o propagowaniu przez ten periodyk „rozwiązłości, skrytej […] pod 
subtelnym stylem Karamzina” i jako przykład poda właśnie Zwycięstwo nad nim-
fami i Annuszkę56.

Jeśli nawet dać wiarę słowom wydawców i potraktować opowieść o Annuszce 
jako napisaną z myślą o przestrodze przed występkiem, zawartość czasopisma 
„Журнал для милых” („Żurnał dla miłych”) raczej nie wskazuje na to, że kształ-
towanie postaw ludzkich stanowiło dla jego wydawców sprawę priorytetową. 
Ślady tego rodzaju myślenia – podejmowanie prób zaszczepiania czytelniczkom 
określonych postaw, przy czym nie chodzi tylko o postawy moralne − znajduje-
my dopiero w czasopiśmie P. Szalikowa „Аглая” („Agłaja”). Przybliżanie sylwetek 
nietuzinkowych Europejek oraz krytykowanie wad współczesnych Rosjanek – oto 
dwie przykładowe (skrajnie różne) drogi prowadzące go do osiągnięcia tego celu. 
Za wzór do naśladowania stawiane są więc Maria II (1662–1694), królowa An-
glii, Szkocji i Irlandii, żona Wilhelma III57, oraz Anna Louisa Karsch (1722–1791), 
poetka niemiecka, nazywana „niemiecką Safo”, bywalczyni salonów artystycz-
nych Berlina, Magdeburga i Halberstadtu, korespondentka J. W. L. Gleima 
i J. W. Goethe go58. Szkic o Marii II poprzedza następująca refleksja wydawcy: 
„warto zauważyć, że ze wszystkich władców angielskich od Wilhelma Zdobywcy 
do Jerzego III […], kobiety-władczynie były najlepsze pod względem moralnym 

52 Кокетки. (Сочинен. Маркиза [Ж.Б.] д’Аржанса), перев. М. Макаров, „Журнал для милых” 
1804, ч. 2, № 9, s. 286–296. 

53 [Б.п.], Победа над Нимфами, перев. с франц., „Журнал для милых” 1804, ч. 1, № 2, 
s. 96–105.

54 [Б.п.], Аннушка. Сельская повесть, „Журнал для милых” 1804, ч. 1, № 3, s. 140–146; ч. 1, 
№ 5, s. 277–289. 

55 [Б.п.], Особое прибавление…, s. 11. Zob. też: Б.п., „Журнал для милых”, издаваемый 
в Москве…, s. 260–261.

56 Н. Б у л и ч, Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века, 
т. 1, Санкт-Петербург 1902, s. 109–110.

57 [Г.] Б ю р н е т, Мария II, Королева Английская и жена Вильгельма III, „Аглая” 1808, ч. 4, 
кн. 3 (декабрь), s. 50–55. 

58 Б.п. [Л. Meйcтep] Анна Луиза Каршень, „Аглая” 1808, ч. 1, кн. 1 (январь), s. 40–59. Szkic 
został zaczerpnięty z książki L. M e i s t e r a (Portraits des hommes illustres…, Zurich 1792). 
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i politycznym: Elżbieta, Maria, Anna”59. Maria zostaje opisana jako wierna żona 
i oddana poddanym monarchini, kobieta pełna spokoju wewnętrznego i skrom-
ności. Ze szkicu biograficznego o Annie Louisie Karsch wyłania się obraz kobiety 
silnej, w której liczne przeciwności życiowe – niskie pochodzenie społeczne, cięż-
ka praca po śmierci ojca, małżeństwa z pijakami, samotne macierzyństwo, próby 
wyrwania się z prowincji – ukształtowały odporność na ciosy przy zachowaniu 
mądrości i wrażliwości. Należy ona do najbardziej znanych emancypantek drugiej 
połowy XVIII stulecia. W kontekście szkiców biograficznych o obu kobietach warto 
przypomnieć, że czasy oświecenia zapisały się w dziejach Rosji jako, z jednej 
strony, okres rządów kobiety (Katarzyna II) oraz, z drugiej, czas rozwoju twórczo-
ści kobiet-poetek, często określanych właśnie mianem „rosyjskich Safo”60. 

Wydawca czasopisma „Аглая” („Agłaja”) w krytyczny sposób odnosi się do 
panującej wśród Rosjanek mody na francuszczyznę oraz idącej z nią w parze 
pogardy dla języka ojczystego. „Gracje rosyjskie! nie bójcie się dźwięków języka 
rosyjskiego! Przysięgam wam wraz z ludźmi o najsubtelniejszym słuchu, że język 
Karamzina w ustach waszych jest tak samo przyjemny jak paryski” – zwraca się do 
czytelniczek autor artykułu O rosyjskim spektaklu w szlachetnym towarzystwie61, 
zdeklarowany zwolennik Karamzinowskiej reformy rosyjskiego języka literackie-
go, polegającej na zbliżeniu go do normy stylistycznej wykształconego salonu 
szlacheckiego62. W istocie jednak artykuł zawiera więcej pierwiastka pozytywnego 
niż krytycznego. Autor z radością odnotowuje fakt, że powszechna pogarda dla 
języka rosyjskiego odchodzi już w przeszłość: „można spodziewać się, że wkrót-
ce będzie się mówiło po rosyjsku w najlepszych […] kręgach społecznych, będzie 
się czytało rosyjskie książki. […] Niech żyją mądrzy rodzice!”63. 

Z wieloma kobiecymi przywarami wydawca pisma „Аглая” („Agłaja”) rozpra-
wia się ostrzej. Nie ma litości ani dla głupoty, nawet jeśli idzie z nią w parze miła 
powierzchowność: 

Барбета! ты как попугай
Всегда твердишь одно и то же!…
По летам ты цветущий Май;
А по уму Апрель… или еще моложе!64,

ani (o czym świadczy opublikowanie takiego oto wiersza Borisa Blanka) – dla 
zdrady:

59 [Г.] Б ю р н е т, Мария II…, s. 50 (przypis wydawcy).
60 Zob.: А. П. С у м а р о к о в, Ода анакреонтическая к Елисавете Васильевне Хераськовой, 

[w:] t e n ż e, Избранные произведения, Ленинград 1957, s. 103–104. Por.: А. П. С у м а р о к о в, 
Жива ли, Каршин, ты?, [w:] t e n ż e, Избранные…, s. 312–313.

61 [Б.п.], О русском спектакле благородного общества, „Аглая” 1808, ч. 1, кн. 1 (январь), 
s. 36.

62 Por.: [Б.п.], О слоге господина Карамзина, „Аглая” 1808, ч. 2, кн. 2 (май), s. 54–59. 
63 [Б.п.], О русском спектакле…, s. 36.
64 [Б.п.], К Барбете, „Аглая” 1810, ч. 12, кн. 3 (декабрь), s. 84.
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Соседа барыня без мужа угощала;
И перев ним 
Хозяйствовать хвастаяся своим,
Анбары, лошадей, овец и птиц казала.
„Прекрасное все! – А есть у вас рогатый скот?”
„Увидете, сударь, когда мой муж придет”65.

Bez względu na to, co decydował się zamieścić w swoim piśmie, zawsze miał 
na uwadze nie tylko osobiste relacje między kobietami i mężczyznami (tego moż-
na się po nim spodziewać, jest bowiem przedstawicielem sentymentalizmu), lecz 
także – w szerszej perspektywie – problem statusu społecznego kobiety i jej roli 
w życiu kulturalnym kraju. Na plan pierwszy wysuwał Szalikow kwestię proporcji 
między zaangażowaniem kobiety w sprawy domowe a jej uczestnictwem w życiu 
towarzyskim, kulturalnym, literackim. Echa tej kwestii pobrzmiewają w Rozmowie 
starej kobiety z młodą Jekatieriny Puczkowej66: młoda kobieta nie wyobraża sobie 
życia bez kontaktów towarzyskich, choć jednocześnie zaczyna czuć już przesyt 
nimi, jej rozmówczyni zaś opowiada się za zachowaniem dystansu wobec wiel-
kiego świata, jedynie bowiem z dala od niego możliwe jest poznanie prawdziwych 
uczuć. Jekatierina Puczkowa (1792–1867) i Anna Bunina (1774–1829) są tymi 
pisarkami rosyjskimi przełomu XVIII i XIX w., których utwory – oryginalne i prze-
kłady – pojawiają się w piśmie „Аглая” („Agłaja”) najczęściej. 

Właśnie spod pióra Puczkowej wyszły zamieszczone w periodyku Piotra 
Szalikowa rozważania o roli odpowiednio dobranej lektury w procesie wychowa-
nia dziewcząt: 

Dobra matka ma obowiązek dawać dobry przykład swoim córkom; powinna zachęcać je do lek-
tury rozsądnych pisarzy; uczyć je odnajdywać w książkach pożytek. […] Lektura taka byłaby niezwy-
kle pożyteczna i przyjemna dla młodych dziewcząt; matki zaś mogłyby wtedy dowiedzieć się czegoś 
o zamiłowaniach, wiedzy i zdolnościach swoich córek67.

Zarówno pojawienie się tematyki kobiecej w czasopismach o szerokim profi-
lu, jak i powstanie osobnych periodyków dla pań nastąpiło w Rosji nieco później 
niż w Europie Zachodniej. Czasopisma zachodnie – głównie francuskie − stawały 
się często źródłem, z którego wydawcy rosyjscy czerpali teksty do zamieszczenia 
w swoich pismach; na łamach periodyków rosyjskich pojawiały się przy tym nie 
tylko tłumaczenia pozycji z pism obcych, lecz także nawiązania do nich i recenzje 
wychodzących zagranicą książek. Wspólne dla europejskich czasopism przełomu 
XVIII i XIX w. było zróżnicowanie – tematyczne i formalne − tekstów „o miłych” 
oraz „dla miłych”. Jeszcze większe zróżnicowanie da o sobie znać w czasopi-
smach − także rosyjskich − XX–XXI w.68

65 Б* [Б. Бланк], Хозяйка, „Аглая” 1810, ч. 10, кн. 1 (апрель), s. 35.
66 К-на П-ва [E. Пучкова], Разговор старой женщины с молодою, „Аглая” 1810, ч. 9, кн. 3 

(март), s. 48–52.
67 К-на П-ва [E. Пучкова], О чтении, „Аглая” 1809, ч. 8, кн. 3 (декабрь), s. 17–18.
68 Zob. m.in.: Л. Г. С в и т и ч, Издания для женщин, в: Типология периодической печати, 

ред. М. В. Шкондин, Л. Л. Реснянская, Москва 2007, s. 156–170.
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Rodzina i jej obowiązki wobec najmłodszych 
na łamach prasy przełomu XIX i XX w.

Jednym z ważnych problemów społecznych II połowy XIX i początku XX w. 
była kwestia właściwej opieki nad dzieckiem i odpowiedzialności rodziny za jego 
wychowanie i edukację. Uwarunkowania ekonomiczne dużej części ówczesnego 
społeczeństwa polskiego generowały obszary biedy, a sytuacja dzieci – zdrowot-
na, wychowawcza oraz edukacyjna ‒ była najgorsza. Problem ten dostrzegano 
szczególnie w miastach, gdyż, jak pisał Emilian Konopczyński: 

[…] miasta jako siedliska przemysłu i handlu, nęcą ku sobie łatwością zarobku, stąd też napływ ludno-
ści i to najrozmaitszej jest do nich coraz większy. Tym świętszy jednak obowiązek spoczywa na sfe-
rach kierowniczych zwrócenie bacznej uwagi na wychowanie dzieci ludności mniej zamożnej, winny 
ułatwić one tym rodzicom, którzy pojmują świętość swych obowiązków ich należyte spełnienie, oto-
czyć zaś opieką, póki złe jeszcze wpływu swego nie rozpostarło, dzieci opuszczone lub osierocone1. 

Autor dodaje: 

[…] bo gdybyśmy nawet nie byli w stanie dokładnie policzyć dzieci pozostających bez opieki lub wy-
chowawczego kierunku […] to czyż same już liczne wypadki czynów przestępczych […], nie świadczą, 
niestety, aż nadto wymownie o zdziczeniu obyczajów, braku jakiegokolwiek hamulca na złe popędy?2.

Pomoc dzieciom z najuboższych warstw stała się priorytetowym zadaniem 
społeczeństwa. Z jednej strony była to praca skoncentrowana na tworzeniu 
najbardziej potrzebującym odpowiednich warunków życia, również edukacji. 
Należało również wskazać rodzicom sposoby pokonywania wszelkich trudno-
ści. Z drugiej strony, trzeba było do pracy na rzecz najuboższych włączyć jak 
najszerszą reprezentację społeczeństwa. Stanowiło to nakaz wynikający nie 

* Prof. zw. dr hab., Zakład Historii Edukacji, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych 
i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław.

1 E. K o n o p c z y ń s k i, W sprawie opieki nad ubogimi dziećmi, „Przegląd Pedagogiczny” 
1897, nr 3, s. 37.

2 Tamże.
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tylko z dostrzeżonych problemów ekonomicznych, lecz w warunkach braku 
własnej państwowości ochrona tysięcy Polaków przed wynarodowieniem. Dla 
polskich warstw – liderów życia kulturalno-społecznego, objęcie opieką na-
juboższych stawało się obowiązkiem patriotycznym.

Liczni autorzy wypowiadali się niejednokrotnie na łamach prasy XIX i po-
czątków XX w. na temat funkcjonowania rodziny – niejednokrotnie nieporadnej, 
niewydolnej wychowawczo, powielającej model życia własnych rodziców i niedo-
strzegającej sposobów rozwiązywania trudnych problemów. Zagadnienia obo-
wiązków rodziny omawiano z myślą o tych rodzicach, którzy mogli zabezpieczyć 
materialnie swoje dzieci, lecz nie przywiązywali wagi do spraw wychowania naj-
młodszych.

Szereg głosów w powyższych kwestiach drukowano w takich czasopismach, 
jak: „Przegląd Pedagogiczny”, „Kronika Rodzinna”, „Roczniki Gospodarstwa Kra-
jowego”, „Przegląd Tygodniowy”, „Bluszcz”, „Zdrowie”, „Przegląd Wielkopolski”, 
„Ruch Chrześcijańsko-Społeczny”, „Szkoła” czy „Tygodnik Ilustrowany”. Autorzy 
tych artykułów, na przełomie XIX i XX w., najczęściej anonimowi bądź podpisani 
inicjałami, dowodzili powagi problemu rodzin „zagubionych” i mających trudności 
z realizacją swoich obowiązków. Wskazywano na drogi rozwiązywania proble-
mów, niejednokrotnie zachęcając społeczeństwo do ofiarności na rzecz najuboż-
szych. W propozycjach tych przede wszystkim przewijał się postulat powoływania 
odpowiednich zakładów, gdzie pod opieką pań-opiekunek dzieci „nie tyle nauki, 
ile wychowanie odbierały”3. Z kolei czytelnik z warstw tzw. średnich i wyższych 
dowiadywał się o istotnych sprawach związanych z wychowaniem dzieci.

Wielokrotnie podkreślano, że „wychowanie dziecka jest kształceniem czło-
wieka tak dla własnego jego dobra i szczęścia, jak i dla obowiązków jego w spo-
łeczeństwie, którego jest członkiem”4. Najważniejsze w wychowaniu, według 
autora, jest kształtowanie charakteru, „charakter kształcić, charakter wyrabiać, to 
wychowania fundament najważniejszy; trudniejszym jest od nauczania, które ma 
gotowe już metody postępowania”5. Wychowanie jest zadaniem rodziców, a „przy 
tych pierwszych jego początkach, które mają to znaczenie szczególne, bo dają 
istocie młodej nagięcie często wyroczne – dziełem matek, u których serca, powie-
dzieć można, wychowuje się dziecko”6. Na łamach „Gazety Świątecznej” autorka 
artykułu pisze: 

Wychowywać dzieci trzeba, wychowywać niemal od pierwszych chwil życia, aby, gdy podrosną 
i pójdą do szkoły […], zło do nich łatwo nie przylegało, aby miały umysł rozwinięty do przyjęcia nauki, 
serce rozbudzone do miłowania tego, co dobre, a brzydzenie się fałszem i wszelkim złem. Wychowy-
wać dzieci trzeba, żeby miały zdrowe ciało i zdrową duszę, żeby miały dobre nawyknienia, skromne 
obejście, żeby miały Boga w sercu, bo takie dzieci dłużej będą słuchały rad i wskazówek rodziców, 
w takich wyrobi się uczciwość i takich nauka prawdziwy pożytek przyniesie7. 

3 [A. hr. Z.], O zakładach dobroczynnych w kraju naszym, „Roczniki Gospodarstwa Krajowego” 
1850, t. 17, s. 146. 

4 [M.I.], Wychowanie, „Szkoła” 1872, nr 32.
5 Tamże.
6 Tamże.
7 P. R e s t o r f o w a, Nauka a wychowanie, „Gazeta Świąteczna” 1907, nr 1363, s. 4.
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Niejednokrotnie podkreślano że „rodzina to społeczeństwo w zmniejszeniu, 
jakie więc rodziny, takie społeczeństwo, taki naród”8. Podobnie jak większość au-
torów publikacji twierdzono: „za głowę rodziny uważamy ojca, lecz główną przo-
downiczką jest matka-gospodyni. Wychowanie i wykształcenie dzieci spoczywa 
na barkach kobiety-matki”9.

Eliza Orzeszkowa, rzeczniczka rozwiązania kwestii najuboższych dzieci i po-
mocy dla najmłodszych, tak wypowiadała się w marcu 1876 r. w sali magistratu 
warszawskiego: 

W wielkich ogniskach przemysłowych, tam gdzie tysiące kół w czarodziejsko zgodnym swym 
biegu grzmotem nieustającym napełniają powietrze; gdzie buchające z kominów dymy chmurą gę-
stą i czarną zasłaniają widok słońca i nieba; gdzie z rozcieranych materii ziemskich podnoszą się 
tumany krztuszącego pyłu; gdzie ciała chemiczne, rozkładowi poddane, zieją z siebie cuchnące gazy, 
a w proch niedojrzalny ulatniające się metale przenikają atmosferę nasionami chorób i śmierci – tam 
przez długich lat kilkadziesiąt widzieć można było nisko przy ziemi mrówiące się roje dzieci, od lat 
pięciu do czternastu wieku liczących10. 

Trudna sytuacja materialna wielu rodzin sprawiała, że dzieci przebywały 
w ciasnych, nieogrzewanych komorach , najczęściej głodne. „Maleństwo szyb-
ko się oswaja z ulicą […]. Ulica to jego dom, szkoła, widowisko, towarzystwo, 
odpoczynek, ucieczka – słowem cała kultura jaką odbiera. Rodzice jego nędza-
rze, materialnie, moralnie często i fizycznie”11. Nic dziwnego, że społeczeństwo 
„dojrzałe zanim się do sądu nad tą nędzą nieletnią zabierze, czuje we sumie-
niu własnym pewien bardzo słuszny niepokój nad rzeczywistym rozdziałem winy 
w tym wypadku, bo skoro to dziecko nie było przez nikogo wychowywane, przez 
nikogo nie strzeżone, nie ratowane, to jakże domagać się od niego przechowania 
skarbów moralnych, których mu nikt nie powierzył”12. Niedola dziecka wynikała 
z posiadania takich rodziców, których nikt nie wychowywał, „tak samo wzrośli na 
ulicy, w biedzie i złem, w pracy i zepsuciu”13. W opinii autora, należało „tych ro-
dziców wrócić dzieciom i przyrodzony nurt wychowania małego dziecka zawrócić 
w naturalne łożysko pierwotne – rodziny”14. Dodaje, że „im należy nieść ratunek 
duchowy, im przypomnieć, czego zapomnieli, ułatwić, co im za ciężkie”. W wypo-
wiedziach licznych autorów często przewijał się wątek „podniesienia się na dro-
dze moralnej ludności krajowej, wcielenie w lud wiejski idei moralnej”15. Rodzina 
włościańska, zajęta cały dzień pracą w gospodarstwie, nie mogła poświęcić uwagi 
najmłodszym dzieciom. „Dotąd włościanie urządzają się z dziećmi w ten sposób: 
biorąc je w czasie pogodnym z sobą w pole, lub powierzając opiece starszych 

8 Z rozmyślań o rodzinie, „Przyjaciel Ludu” 1912, nr 1, s. 7
9 Tamże.
10 O niedolach dziecięcych. Odczyt p. Elizy Orzeszkowej, „Tygodnik Ilustrowany” 1876, nr 15, 

s. 234. 
11 S z c z ę s n a, Niedola dziecka, „Bluszcz” 1897, nr 12, s. 90.
12 Tamże.
13 Tamże, s. 91.
14 Tamże.
15 Projekt etatu przychodu i wydatków Towarzystwa Rolniczego na r. 1860, „Roczniki Gospodar-

stwa Krajowego” 1860, t. 1 4–15, s. 423.
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pastuszków. Pierwszy środek jest niedogodnym, a drugi nie zawsze bezpiecz-
nym”16. W tej sytuacji nie tylko sprawy opieki, ale i wychowania małego dziecka 
pozostawały poza rodziną. 

Powyższe uwagi nawiązywały do sytuacji ludności wiejskiej. Na łamach ko-
lejnego czasopisma można przeczytać: „nikt dziewcząt i matek wiejskich nie uczy 
o obowiązkach matki – czy ona dobrze wychowa dzieci, czy źle, to nikogo nie 
obchodzi”17. W kontekście życia miejskiego stwierdzano: „żadna warstwa spo-
łeczeństwa naszego nie jest tak pozbawioną możności zajęcia się, nie już wy-
chowaniem, ale zwyczajnym dozorem swych dzieci, jak w ogóle uboższa klasa 
robotnicza miejska”18. Miasta generowały obszary biedy, pozostawiając dzieci bez 
pożywienia i schronienia. 

Zostały bez kęsa chleba! Niewinne ofiary straszliwego przesilenia socjalnego w Łodzi, długo-
trwałego lokautu. Potworna czekała je przyszłość. Dzieci robotników łódzkich z nędzy, być może, 
same odbierałyby sobie życie… Strach pomyśleć. Śmierć czyhała na nie bezlitośnie19. 

W „Kurierze Warszawskim” w latach sześćdziesiątych XIX w. ukazywały się 
apele od ubogich i zdesperowanych matek:

Matka dwojga bliźniąt […] poleca się względem łaskawych osób i zanosi prośbę, czy by kto jej 
dziatek nie chciał wziąć na wychowanie20. 

Kto by z łaskawych państwa życzył sobie wziąć chłopczyka blisko dwuletniego, chodzącego 
i zaczynającego mówić, za swego, a to z powodu iż matka nie jest w stanie potrzeb jego zaspokoić, 
raczy się zgłosić pod nr 843 przy ul. Ogrodowej. Stróż miejscowy wskaże21.

Na łamach czasopisma „Nowe Tory” zauważono: „gdzie tylko oczy zwrócimy, 
zauważymy rozkład i rozprężenie stosunków rodzinnych, które muszą wywrzeć 
smutny wpływ na rozwój potomstwa”22. Atmosfera rodziny, działania zgodne ro-
dziców wobec dziecka wspomagają proces jego wychowania. „Jeżeli rodzina ma 
tworzyć jedną z podstaw społeczeństwa, powinna ona swym małoletnim członkom 
dać właściwy pokarm duchowy i pomóc im stać się ludźmi. I tylko wtedy, gdy życie 
rodzinne będzie ogniskiem, w którym się ześrodkują promienie światła i ciepła, 
odpowie ona swemu zadaniu”23. Podstawą stosunku rodziców do dzieci jest po-
czucie odpowiedzialności. „Rodzice żyją dla dziecka. Stąd to osobiste i codzien-
ne zetknięcie obojga rodziców z obowiązkami wychowania, stąd zainteresowanie 
ogólne społeczeństwa kwestiami pedagogicznymi”24. Ideałem dobrej rodziny jest 

16 O potrzebie u nas wiejskich ochron, „Przegląd Tygodniowy” 1875, nr 27, s. 313.
17 Żona ludowca z Suchodołu pod Krosnem. Głos kobiety wiejskiej, „Przyjaciel Ludu” 1904, nr 7, s. 4.
18 O potrzebie…, s. 313.
19 [Sgr.], Dzieci łódzkie, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 12, s. 252.
20 „Kurier Warszawski” 1864, nr 64, s. 391.
21 Tamże, nr 138, s. 838.
22 M. H e r t z b e r ż a n k a, Znaczenie atmosfery rodzinnej w wychowaniu dzieci, „Nowe Tory” 

1906, nr 7, s. 677.
23 Tamże, s. 682.
24 J. K r z y m u s k a, Rodzina współczesna, „Tygodnik Ilustrowany” 1897, nr 41, s. 804.
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„poświęcenie się rodziców dla dziecka, dla jego wychowania i przyszłości, podsta-
wą miłość troskliwa i wyrozumiała; celem zapewnienie dziecku szczęścia takie-
go, jakiego ono samo będzie pragnąć”25. W artykułach prasowych niejednokrotnie 
zwracano uwagę, że „sfera tak zwanej inteligencji przedstawia wielką różnorodność 
warunków wpływających na rozwój umysłowy dziecka. W ogólności rodzice nasi 
inteligentni zajmują się troskliwie rozwojem fizycznym i umysłowym, częstokroć za 
nadto im chodzi o rozum i zdrowie fizyczne, a za mało o zdrowie moralne”26. Autor 
dostrzega „odmienne […] warunki, w których wychowuje się dziecko na wsi od 
tych, w których żyje dziecko miejskie, a szczególnie wielkomiejskie. W sferze wło-
ściańskiej już w pierwszych latach życia pozostawiona jest dziecku nieograniczona 
swoboda, prawie bez współudziału starszych nabywa ono wiadomości o otaczają-
cym świecie […], rozwija się fizycznie i umysłowo. […]. Nie przeczę, że swoboda 
taka dziecku przedstawia nie mało niebezpieczeństw fizycznych i moralnych”27. 

Problemy z opieką i wychowaniem dzieci widziano w fakcie, że kobiety 
podjęły pracę zarobkową. Zaniedbania prowadziły do „moralnego zaniedbania, 
umysłowego zdziczenia takich bez opieki pozostawionych dzieci”28 i nieszczę-
śliwych wypadków, w których najmłodsi tracili zdrowie i życie. N. Jastrzębska 
przedstawiała ten problem w kontekście czasu, jaki mogłaby poświecić matka 
swoim dzieciom:

W czasach, kiedy kobieta nie wychodziła poza dom, dla zarobku, kwestia wychowania dzieci, 
czuwania nad nimi, rozwijania ich umysłu była tylko kwestią jej zdolności i dobrego rozłożenia zajęć 
domowych. Inna rzecz, czy większość matek stała na wysokości swego zadania […]. Dziś jednak 
[…] cała ogromna rzesza kobiet […] zmuszona została pracować na utrzymanie […] i dzieci swych 
wychowywać już nie mogą29. 

Autorka podejmuje kwestie nie tylko ubogiej części społeczeństwa. Od-
nosi się też do tych matek, którym „zdaje się często, że zabezpieczywszy 
materialne potrzeby dziecięcia, uczyniły już zadość obowiązkom matki, toż 
i powierzają dziecię swe sługom, kucharkom i osobom, których nadzór, któ-
rych opieka stokroć więcej dziecku przynosi szkody, zepsucia, niż pożytku”30. 
Słusznie podkreślano że „rozwinięcie dziecka należy do matki, do rodziny i jak 
spostrzeganie przekonało, stanowi najważniejszą, stanowczą bo zasadniczą 
część wychowania. Działalność wychowawcza matki jest najszczytniejszą w ży-
ciu całym… jest jednak najtrudniejszą”31.

25 Tamże.
26 W. O s t e r l o f f, O kształceniu umysłowym dzieci w okresie przedszkolnym, „Przegląd Peda-

gogiczny” 1890, nr 19, s. 341.
27 W. O s t e r l o f f, O kształceniu umysłowym dzieci w okresie przedszkolnym, „Przegląd Peda-

gogiczny” 1890, nr 18, s. 325.
28 I. M o s z c z e ń s k a, Opieka nad dziećmi, „Bluszcz” 1900, nr 14, s. 108.
29 N. J a s t r z ę b s k a, Co robić z dziećmi?, „Bluszcz” 1910, nr 30, s. 321.
30 S. S t r a d o m, Potrzeba zakładania ogródków dziecięcych, „Przegląd Pedagogiczny” 

1884, s. 301.
31 Zakład gimnastyki, zabaw i rzemiosł dla dzieci i młodzieży w Warszawie, „Przegląd Tygodnio-

wy” 1870, nr 17, s. 137.
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Działania liderów społecznych w zakresie pomocy rodzinie – materialnej, ale 
również w kwestii wychowania dzieci – zmierzały do powoływania odpowiednich 
placówek dla najmłodszych (ochrony, sierocińce i inne zakłady opiekuńcze). Miały 
tam się znaleźć dzieci całkowicie pozbawione opieki rodzicielskiej. Dla tych pozo-
stających w rodzinie postulowano otwieranie ochronek – zakładów, funkcjonują-
cych kilka godzin dziennie, oferujących przede wszystkim opiekę.

Z notatek prasowych, komunikatów, obszerniejszych artykułów i sprawozdań 
z działalności wybranych placówek można wnosić, że sprawa ochronek stała się 
dla społeczeństwa priorytetem. Wokół idei powoływania różnych instytucji dla ma-
łych dzieci skupiała się uwaga pojedynczych osób oraz stowarzyszeń i organiza-
cji, niejednokrotnie tworzonych właśnie w tym celu. Intensywny ruch społeczny 
przyniósł konkretne rezultaty. Coraz większa liczba dzieci znajdowała opiekę i wy-
chowanie, chociaż na podstawie czasopism można wnioskować, że zakres oddzia-
ływania ochronek nie zadowalał ich organizatorów. Wskazywano miejsca, gdzie 
ruch ochroniarski dopiero się organizował. Pomimo krytycznych uwag w sprawie 
zakresu oddziaływania tego typu pomocy, dla rodziców pracujących było to zna-
czące wsparcie. Chodziło jednak o pomoc nie tylko pracującym rodzicom. 

W tej rodzinnej ostoi, która u nas stokroć ważniejsze niż gdzie indziej ma znaczenie, często wię-
cej od okoliczności zewnętrznych bruździ nam nieumiejętność rodziców lub niedostateczne przejęcie 
się ważnością zadań wychowawczych. Im silniejsze burze wstrząsają ścianami naszych domostw, tym 
większa pieczołowitość otaczać powinna okres, który przygotować ma nowe zastępy zdolne borykać 
się z przeciwnościami i mimo wszystko posuwać życie naprzód32.

Celem działalności ochronek było, „aby rodzicom biednym, zajętym cało-
dzienną pracą nad zdobyciem środków istnienia przyjść z pomocą w wychowa-
niu dziatek, społeczeństwu przysporzyć jednostek zdrowych moralnie i fizycznie. 
Ochrony więc mają strzec dzieci od niebezpieczeństw, na jakie je może narażać 
brak opieki tak pod względem fizycznym, jak i moralnym: ale spełniając to tylko 
wypełniałyby one jedną i to mniejszą połowę swych obowiązków; druga wynikają-
ca z ich przeznaczenia ma na celu zainteresowanie rodziców, co jest daleko waż-
niejsze, a nawet z powodu małego umysłowego a niekiedy i moralnego poziomu 
tychże rodziców całkowicie ciąży na ochronkach – jest to wychowanie”33.

Pierwsze ochronki zaczęły powstawać na ziemiach polskich w połowie XIX w. 
W Warszawie dzieło to podjął Stanisław Jachowicz wraz z grupą osób (w ramach 
działającego Towarzystwa Dobroczynności). Początkowo dla 12 sierot-chłopców 
stworzono przytułek, „ale szlachetne jego [Jachowicza – S.W.] serce cierpi nad 
tym, ponieważ wie on, że jest tylu bez opieki, bez żadnej tej pomocy, która broni 
od nędzy ducha i ciała, wkrótce też liczba ich wzrasta do 170”34. W kolejnych 
latach liczba placówek Towarzystwa Dobroczynności szybko rosła i w 1846 r. 
w stolicy guberni działało ich już 7 dla 436 dzieci. Niestety, kolejne kilkanaście lat 

32 M. L a s k o w i c z ó w n a, Próba reformy wychowania przedszkolnego, „Nowe Tory” 1912, 
t. II, s. 70.

33 A. J u r g i e l e w i c z, Organizacja najpierwszego nauczania (w szczególnym zastosowaniu 
do ochron), „Przegląd Pedagogiczny” 1882, s. 149.

34 [M.J.], Stanisław Jachowicz, „Bluszcz” 1896, nr 18, s. 138.
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przyniosło zastój w pracy organizacyjnej Towarzystwa. Dopiero od 1858 r., kiedy 
jego prezesem został Tadeusz ks. Lubomirski, ponownie ożywił się ruch organi-
zacji ochronek. Ponad trzydzieści lat kierowania przez niego Towarzystwem przy-
czyniło się do wzrostu liczby ochron z 7 do 33 (liczba dzieci – z 343 do ponad 5 
tysięcy). W 1903 r. Towarzystwo miało pod opieką 38 zakładów dla około 7 tysięcy 
dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Przykładem zakładu działającego pod zarządem 
Towarzystwa może być ochrona XXXIII, założona (1894 r.) „w ubogiej dzielnicy, 
tuż za rogatkami Jerozolimskimi, pierwsza w Warszawie, mająca własny budynek 
urządzony stosownie do wszelkich wymagań nowoczesnych”35. Cenne inicjaty-
wy społeczne, zmierzające do objęcia opieką dzieci, koncentrowały się przede 
wszystkim na ochronkach. Powstawały też w Warszawie instytucje, które rozwija-
ły się w kolejnych latach, jak np. „sale zajęć dla opuszczonych chłopców z okolicy 
placu św. Aleksandra”36, Pogotowie opiekuńcze dla dzieci (ul. Koszykowa 32), 
które wraz z tzw. Domem Opieki w Piasecznie tworzyło „[g]niazdo centralne To-
warzystwa opieki nad dziećmi”37 czy założony w 1912 r. Dom Dziecięcy, który 
stanowił „syntezę nowszych poglądów i doświadczeń pedagogicznych i wciele-
nie higieny i psychologii wychowawczej, według programu, opracowanego przez 
S. Karpowicza”38. Zdecydowanie wolniej akcja zakładania ochronek postępowała 
na prowincji Królestwa Polskiego. Dlatego zachęcano na łamach czasopism wła-
ścicieli ziemskich do zakładania podobnych zakładów, dowodzą: „ochronę uwa-
żać należy za dzieło miłosierdzia, można odezwać się do serc odczuwających 
nędzę bliźniego, w nadziei, że ulitują się nad dolą nieszczęśliwych dzieci, podle-
gających okrutnym wypadkom i zajmą się ich zabezpieczeniem”39.

Na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego pierwszą ochronkę dla małych 
dzieci założyło kasyno w Gostyniu (1845 r.). Wkrótce zaczęły powstawać kolejne, 
lecz „te tak dla W. Ks. Poznańskiego pożądane zakłady podupadły prawie zu-
pełnie wśród szczęku broni i wstrząśnień rewolucyjnych w r. 1848”40. Po dwóch 
latach powrócono do akcji zakładania ochronek. W 1850 r. powstały w Pakosła-
wiu (pow. bukowski), Porzeczu (pow. krobski), w Śremie i w Psarskiem (pow. 
śremski). W Poznaniu w swoim domu pp. Tytusostwo Działyńscy założyli ochron-
kę dla 200 dzieci41. W Wielkopolsce szczególny nacisk kładziono na zakładanie 
ochronek wiejskich, których początki wiąże się z osobą Edmunda Bojanowskiego.

Bez przeszkód rozwijały się ochronki na terenie Galicji. W drugiej połowie 
XIX w. znaczący wkład w organizację placówek, obok osób prywatnych i władz 
krajowych, miał Kościół katolicki. Podobnie jak na pozostałych ziemiach polskich, 
w Galicji podkreślano rolę ochronek, które przynajmniej w pewnym zakresie za-
stępowały wychowanie rodzicielskie i domowe.

35 ks. H. S k i m b o r o w i c z, Ochrona XXXIII, „Tygodnik Ilustrowany” 1898, nr 22, s. 488.
36 Ochronka ks. Ordona w Mławie, „Tygodnik Ilustrowany” 1899, nr 2, s. 83.
37 A. K r y s i ń s k i, Pogotowie opiekuńcze dla dzieci, „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 43, s. 895.
38 A. S o b o l e w s k a, Dom Dziecięcy, „Wychowanie w domu” 1912, nr 4, s. 287; „Nowe Tory” 

1912, t. I, s. 447.
39 [A.Gr.], Ochrony dla wiejskich dzieci, „Kronika Rodzinna” 1893, nr 9, s. 257.
40 S. K a r w o w s k i, Pierwsze w W. Ks. Poznańskim ochronki, „Przegląd Wielkopolski” 1914, 

nr 6, s. 141.
41 Tamże, s. 143.
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Prezentując w wielkim skrócie problem ochronek, należy dodać, że wie-
le z nich włączało nowoczesne metody pracy z najmłodszymi. Było to zasługą 
przede wszystkim opiekunek, które poprzez samokształcenie zdobywały wiedzę 
na temat nowych nurtów w pedagogice, w tym metody W. F. Froebla. W związku 
z tym szereg ochronek łączyło zadania opiekuńcze z wychowaniem i rozwijaniem 
umysłowym dziecka, przede wszystkim poprzez zabawy, gry i gimnastykę, naukę 
piosenek, opowiadanie oraz rysowanie.

Wśród zakładów przeznaczonych dla małych dzieci w drugiej połowie XIX w. 
zaczęły powstawać ogródki dziecięce – zakłady freblowskie, których ideę łączy się 
z koncepcją pedagogiczną W. F Froebla i początkami wychowania przedszkolnego.

Redaktor naczelny „Przeglądu Tygodniowego”, Adam Wiślicki, przyczynił 
się do zorganizowania oddziału freblowskiego przy istniejącej w Warszawie IX 
Ochronce im. ks. Baudonina (1867). Pomysł ten traktowano jako eksperyment 
pedagogiczny, ale równocześnie dla idei ogródka udało się zjednać grono na-
uczycielek warszawskich, m.in. Wandę Skłodowską i Teresę Mleczko. Po roku 
oddział freblowski został zlikwidowany ze względu na brak środków finansowych. 
W 1869 r. wymienione nauczycielki otworzyły placówkę dla małych dzieci (ul. Kró-
lewska) pod nazwą Zakład gimnastyki, zabaw i rzemiosł dla dzieci i młodzieży, 
„zbliżony zupełnie organizacją do ogródków freblowskich”42. Niestety i ta placów-
ka została zamknięta po dwóch latach ze względu na problemy finansowe.

Ostatecznie ogródki dziecięce wpisały się w krajobraz edukacyjny Królestwa 
Polskiego od 1874 r., kiedy T. Mleczko reaktywowała w Warszawie przy ul. Wiej-
skiej 16 swój ogródek, który po śmierci założycielki podzielił los wcześniejszych 
tego typu inicjatyw i został zlikwidowany w 1885 r.

Na łamach prasy z uznaniem pisano o freblowskiej metodzie pracy z najmłod-
szymi, lecz jednocześnie wyrażano zdziwienie, że „ta wyborna metoda tak mało 
u nas znalazła dotychczas uznania i poparcia w sferach inteligentnych; wszak 
w całej Warszawie dwa zaledwie znajdują się zakłady tego rodzaju: p. Mleczkowej 
i panny Friedmann”43. Na temat zakładu Mleczkowej czytamy: 

[…] o ile wiemy, z początku budził wielkie wśród publiczności zajęcie, powstał takiż sam zakład 
we Włocławku, a co najważniejsze, że tę metodę zaczęto i w domowym wychowaniu stosować. Na 
czemże się jednak te wszystkie usiłowania skończyły, co do rozpowszechniania owej metody. Oto 
jak każda nowość, z początku zrobiła wiele hałasu; dziś zaś jedyny jej ślad pozostał w zakładzie pani 
Mleczowej, ale ten obecnie musiano zamienić na szkołę początkową, gdyż rodzicom zdawało się, 
że dzieci tylko zabawkami zajęte na próżno czas marnują44.

Ponownie, po dwóch latach (1887), ogródek założyła Maria Weryho, nie-
strudzona propagatorka nowych form pracy z małym dzieckiem. Przy swojej fre-
blówce powołała kursy dla freblanek, których absolwentki włączały się w coraz 
szerszy nurt upowszechniania ogródków dziecięcych i wkrótce przedszkoli. Na-

42 Zakład gimnastyki, zabaw i rzemiosł dla dzieci i młodzieży w Warszawie, „Przegląd Tygodnio-
wy” 1870, nr 17, s. 137.

43 S. S t r a d o m, Potrzeba zakładania ogródków freblowskich, „Przegląd Pedagogiczny” 
1883, s. 302.

44 [R.P.], Z dziedziny pedagogiki, „Kłosy” 1878, nr 657, s. 70.
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leży podkreślić, że były to nieliczne inicjatywy – przede wszystkim w Warszawie, 
przeznaczone dla zamożnych dzieci. Małe grupy najmłodszych, świetnie wyposa-
żone pomieszczenia, przemyślany dobór zabawek i dobrze przygotowana kadra 
wychowawczyń, miały przecierać drogi dla podobnych zakładów obejmujących 
większą liczbę dzieci, również z najbiedniejszych domów.

Inaczej potoczyły się losy freblówek w Galicji. Władze austriackie i Rada 
Szkolna Krajowa (RSK) uznały ogródki dziecięce za ważną formę opieki nad 
małym dzieckiem i wychowania go. Fakt ten uwzględniono w ustawie szkolnej 
z 1868 r., wprowadzając wymóg organizowania przy szkołach ludowych „zakła-
dów dla pielęgnowania, wychowania i nauczania dzieci jeszcze nie obowiązanych 
do uczęszczania do szkoły”45. W reskrypcie ministerialnym z 22 czerwca 1872 r. 
dokładnie określono zadania i cele, stawiane przed freblówką w odróżnieniu od 
istniejących w Galicji instytucji opieki nad najmłodszymi, jakimi były ochronki. 
Jednak reskrypt RSK z 8 czerwca 1884 r. zatarł jasno ustaloną granicę między 
ogródkami freblowskimi a ochroną. Władze szkolne nakłaniały wychowawczynie, 
aby zasady wychowawcze stosowane w ogródkach przenieść do ochron, z ko-
lei ogródki miały przejmować funkcje opiekuńcze ochron. Równocześnie minister 
oświaty wystąpił „przeciwko szkółkom freblowskim, do których u nas należą rów-
nież ochronki, zakazując w nich uczyć czytać, pisać, rachować, słowem tego, co 
wchodzi w atrybucje szkoły elementarnej. Jest to reskrypt przeciw naszym ochron-
kom wymierzony, aby dzieci nie zaznały nauki pisania i czytania polskiego, gdyż 
szkoła skoro o to nie dba, to też i zakłady opiekujące się dziećmi przed rokiem 
szkolnym, tym się zajmować nie powinny”46. Podobnie jak w Królestwie Polskim, 
tak i w Galicji z freblówek korzystały dzieci z zamożnych rodzin, które wnosiły 
opłaty, dlatego też „ogródki, jako instytucje płatne mają fundusz na zaopatrzenie 
się we wszystkie potrzebne i wymagane przez metodę Froebla przybory”47. Po-
mimo poparcia idei freblizmu przez koła pedagogiczne Galicji, w społeczeństwie 
miała dość nikły oddźwięk.

W zaborze pruskim początkowo okólnik z 11 lutego 1852 r. ministra Rau-
mera zakazywał prowadzenia ogródków freblowskich. Nim minęło 12 lat, władze 
pruskie nie tylko przestały zgłaszać zastrzeżenia do systemu Froebla, lecz także 
zaczęły go wspierać. Po 1873 r. stawiano dodatkowe wymagania organizatorom 
polskich freblówek i ochronek, m.in. polecano nauczać dzieci języka niemieckie-
go. Pomimo wielu utrudnień, w 1905 r. istniało w Poznaniu 10 polskich freblówek.

Do inicjatyw zarówno wspomagających rozwój dziecka, jak i niosących po-
moc rodzinie w wychowaniu najmłodszych można zaliczyć ogrody dziecięce. Po-
czątki sięgają roku 1899, gdy na wniosek T. Halickiego wydział wychowawczy 
Towarzystwa Higienicznego postanowił zająć się urządzeniem zabaw dla dzieci 
w Warszawie, tworząc w krótkim czasie trzy ogrody: najdawniejszy w Agrykoli, 
następny – plac oddzielony w Ogrodzie Saskim, w pobliżu ul. Żabiej oraz duży 
plac w Agrykoli dolnej. Rok później zorganizowano pięć dodatkowych miejsc do 

45 J. B u z e k, Studia z zakresu administracji wychowania publicznego, cz. I: Szkolnictwo ludo-
we, Lwów 1904, s. 41.

46 „Szkoła” 1884, nr 27, s. 188.
47 J. A. A l e k s o t a, Ochronki galicyjskie i ogródki freblowskie, „Bluszcz” 1897, nr 16, s. 125.
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zabaw. Jednak pierwszym, stałym ogniskiem wychowania fizycznego w Warsza-
wie były Ogrody im. W. E. Rau’a48. Przykład stolicy zaktywizował w tym kierunku 
środowiska wielu miast. W 1904 r. ogrody istniały w Wilnie (urządzone staraniem 
Towarzystwa Opieki nad Ubogimi Dziećmi), w Płocku (z inicjatywy doktorowej 
Chmielińskiej) i w Kaliszu (powołany przez kaliski oddział Towarzystwa Higie-
nicznego). W Galicji, oprócz istniejącego parku dr. Jordana w Krakowie, podobny 
ogród utworzono we Lwowie. Zakładanie ogrodów miało przede wszystkim prze-
ciwdziałać złym warunkom życia miejskiego, które fatalnie wpływały na rozwój 
dziecka. Ponadto, jak stwierdzano, „rodzice ubodzy i nieoświeceni nie mogą i nie 
umieją zająć się dziećmi, puszczają je więc samopas, rzucając na pastwę złych 
wpływów ulicy, przez co do skarłowacenia fizycznego dołącza się wczesne zepsu-
cie moralne. Rodzice zamożniejsi i mający pretensje do inteligencji albo sądzą, 
że wszystkie swe obowiązki spełnili, gdy oddali dziecko do szkoły i napędzają je 
ciągle do książki, zaniedbując zupełnie wychowanie fizyczne, lub też, mniej dbali 
o uczoność, niż o szyk światowy, nie znają innej zabawy dla swych dzieci, prócz 
balonów dziecinnych, będących pierwszą szkołą próżności i kokieterii”49. Szy-
cówna dodaje: „otóż ogrody dziecięce są protestem zdrowej myśli pedagogicznej 
przeciwko niezdrowym warunkom życia i wychowania”50. 

Rodzina przeżywała poważne trudności w czasie I wojny światowej. Opieka 
nad najmłodszymi, rozbudowywana na początku XX w., załamała się.

Podczas wojny światowej bezsprzecznie najbardziej ucierpiało nasze najmłodsze pokolenie, 
a to pod względem fizycznym i moralnym. Skąpe i liche odżywianie dzieci spowodowało małą od-
porność, to też choroby różnego rodzaju szerzyły się w świecie dziecięcym w sposób zastraszający, 
a śmierć miała obfite żniwo z powodu braku opieki, lekarstw potrzebnych, a w niektórych miejsco-
wościach nawet lekarzy. Jeszcze niebezpieczniejszym może nieprzyjacielem naszej młodzieży – to 
zepsucie moralne51.

Okres wojenny nie sprzyjał tworzeniu i rozwijaniu zakładów oferujących opie-
kę częściową. Z jednej strony skupiono się na doraźnych działaniach, przede 
wszystkim w zakresie pomocy materialnej. Dostrzegano jednak problemy dzieci 
zagubionych i osieroconych – ten fakt m.in. był bezpośrednią przyczyną utworze-
nia w sierpniu 1915 r. zakładu opiekuńczego we Lwowie.

Pierwotnym celem ochronki było dać opiekę i przytułek – choćby czasowo – dzieciom legioni-
stów polskich w ciężkich dniach wojny; następnie zaś po uspokojeniu zamieszek wojennych, w miarę 
nowego kształtowania się stosunków społecznych, zadaniem tej instytucji stała się systematyczna 
i umiejętnie stosowana działalność wychowawcza, który by zapewniła sierotom powierzonym zakłado-
wi odpowiednie warunki rozwoju i wykształcenia zawodowego oraz uczyniła z nich z czasem dzielnych 
pracowników i pożytecznych obywateli Państwa Polskiego52.

48 S. K a r p - R o t t e r m u n d, Ogrody imienia W. E. Rau’a, „Zdrowie” 1910, z. 8, s. 578.
49 A. S z y c ó w n a, Ogrody dziecięce imienia Rau’a, „Zdrowie” 1904, z. 1, s. 5.
50 Tamże, s. 6.
51 Kilka uwag o opiece nad dziećmi i młodzieżą, „Poseł Związku Śląskich Katolików” 1919, 

z. 44, s. 16.
52 Sprawozdanie z działalności ochronki i internatu im. J. Piłsudskiego wre Lwowie za lata 

1928/29, 1929/30 i 1930/31, Lwów 1931, s. 3.
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Sytuacja dzieci nie zmieniła się natychmiast po zakończeniu działań wojen-
nych. Kolejne konflikty zbrojne lat 1918–1921 wymagały intensywniejszych zabie-
gów opiekuńczych i pomocowych na rzecz rodziny i najmłodszych.

Normująca się sytuacja polityczna i społeczna w II Rzeczpospolitej nie ozna-
czała, że ostatecznie został rozwiązany problem opieki nad dziećmi. Powróciły 
znane już z przeszłości kwestie. „Jednym z najbardziej palących zagadnień doby 
obecnej jest zagadnienie, jak pogodzić dążenie kobiet współczesnych do pracy 
zarobkowej, do stanowisk samodzielnych z obowiązkami matki”53. Podkreślano 
wagę tej kwestii, gdyż „wychowanie dziecka wymaga obecnie większej niż kiedy-
kolwiek pracy, bo wzmożonej znacznie czujności i jeszcze głębszego zrozumienia 
ważności zadania, wskutek ogólnego stanu zwątlenia powojennych młodych po-
koleń, zarówno pod względem fizycznym, jak i, niestety, moralnym”54.

W nowych warunkach politycznych i społecznych działania na rzecz rodziny 
i dziecka podjęły władze państwowe, samorządowe, towarzystwa i stowarzysze-
nia oraz kościół katolicki. Najważniejsze były próby zsynchronizowania pracy (co 
nie zawsze się udawało) również na płaszczyźnie legislacyjnej. Odbiorców po-
mocy było wielu. Konsekwentnie skoncentruję się na tych zakładach opiekuńczo-
-wychowawczych i edukacyjnych, które przed I wojną światową występowały pod 
nazwami: ochronka, ogródek dziecięcy i – sporadycznie – przedszkole.

Dyskusja podjęta na łamach „Przyjaciela Szkoły”55, której celem było wskaza-
nie rozdzielność ochronki i przedszkola, nie do końca sprawdziła się w praktyce. 
Kwestie związane z wychowaniem małego dziecka w dalszym ciągu stanowiły 
główny problem dla wielu autorów, publikujących na łamach ówczesnych czaso-
pism. „Większość dzieci nie znajduje w rodzinie swojej warunków wychowawczych 
– pisała A. Kozłowska – Nie jest dobrą wychowawczynią matka ciemna, walka 
z niedostatkiem i niejednokrotnie złym pożyciem małżeńskim zdenerwowana do 
ostatniego stopnia, przy tym zupełnie nieprzygotowana do pracy wychowawczej. 
Matka, która wychowuje nieustannym narzekaniem na dzieci i dyscyplinarnymi 
zabiegami, jedynie obrzydzi dzieciom swoim pierwsze lata życia”56. W dalszej 
części artykułu autorka kontynuuje: 

Nie jest też wychowawczynią służąca, nie mająca pojęcia o pedagogii, niechętnie zastępują-
ca matkę z inteligencji pracującej, która, zmuszona koniecznością, z bólem serca zgodziła się wyjść 
z domu, aby na równi z mężem pracować na utrzymanie rodziny. Pozostają więc matki dobrze sytuowa-
ne. Drobna jest ich liczba, a jeszcze połowa z nich, zajęta życiem towarzyskim, dancingami i strojem, 
mało poświęca się wychowaniu swoich dzieci, powierzając je osobom obcym57. 

Stąd wielu pedagogów i praktyków wskazywało, że najlepszym miejscem słu-
żącym wychowaniu dziecka jest przedszkole, które winno być dostępne również 
dla najuboższych. Właściwie realizowany program wychowawczy i dydaktyczny 

53 Z. G r z y m a ł o w s k a, Wychowuj dziecko sama, „Rodzina Polska” 1928, nr 12, s. 379.
54 Tamże.
55 Ochronka – przedszkole, „Przyjaciel Szkoły” 1925, nr 2, s. 50–56.
56 A. K o z ł o w s k a, Co wychowanie przedszkolne może dać dziecku, „Przyjaciel Szkoły” 1927, 

nr 14, s. 621.
57 Tamże, s. 621–622.
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miał być znaczącą pomocą dla rodziców – reprezentantów różnych warstw. Jed-
nak proces zakładania przedszkoli, zapewnienia właściwie przygotowanej kadry 
i uświadomienia rodzicom wagi realizowanych zadań dydaktyczno-wychowaw-
czych trwał przez cały okres istnienia II Rzeczpospolitej.

W drugiej połowie XIX i na początku XX w. podkreślano na łamach prasy 
rolę rodziny w wychowaniu dzieci. Zwracano uwagę szczególnie na tych, którzy 
nie mogli stworzyć właściwych warunków bytowych, a tym samym i edukacyj-
nych swoim dzieciom. Dostrzegano też, że zabezpieczenie materialne dziecka 
w rodzinach nie zawsze tworzy warunki właściwego wychowania. Podkreślano, 
że niejednokrotnie zapracowane matki nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom 
prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego. Dlatego też poszukiwano insty-
tucji, które mogłyby, chociaż w minimalnym zakresie, wypełnić zadania rodziny. 
Tymi instytucjami były m.in. ochronki, ogródki dziecięce i przedszkola.

W prasie przypominano, że „rodzina, w szerokim tego słowa pojęciu, to siła. 
To siła, która dopomaga do przeniesienia nieszczęścia, to siła, do której młodzi 
mogą udać się zawsze po opiekę i radę. Rozwinięta solidarność rodzinna pro-
wadzi do obudzenia solidarności sąsiedzkiej, ta do regionalnej, ta wreszcie do 
solidarności narodowej”58.

58 N. B o g u s z o w a, Kult rodziny w wychowaniu, „Ziemianka Polska” 1929, nr 3, s. 7.
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Problematyka wychowania na łamach  
„Dwutygodnika dla Kobiet” 

(1880–1885)

Rozwój prasy polskiej w zaborze pruskim był zależny od warunków okre-
ślanych przez prawo i politykę rządu zaborcy. Choć początkowo swobody bar-
dzo ograniczano, w drugiej połowie XIX w. ich zakres stopniowo się powiększał. 
Władze pruskie zezwalały na ukazywanie się gazet i czasopism, pozostających 
w opozycji do systemu politycznego, a możliwość jego krytykowania była znacz-
na. Dlatego też głównym celem prasy polskiej stała się walka z systemem zabor-
cy i obrona narodowości polskiej. Jednak mimo stosunkowo szybkiego rozwoju 
prasy, nieliczne tytuły ukazywały się przez dłuższy okres i zyskiwały sobie szero-
kie rzesze czytelników1. 

Wielkopolska stanowiła tę dzielnicę zaboru pruskiego, która dominowała pod 
względem wydawnictw prasowych nad Śląskiem, Pomorzem czy Warmią i Ma-
zurami2. Wśród pism wielkopolskich, których głównym ośrodkiem wydawniczym 
był Poznań3, istniały także czasopisma adresowane specjalnie do płci pięknej4. 
Pierwsze pismo dla kobiet, powstałe w zaborze pruskim, nosiło nazwę „Dziennik 

* Dr, Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej, Instytut Pedagogiki, Wydział 
Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-
-064 Bydgoszcz.

1 W. J a k ó b c z y k, Prasa w Wielkopolsce (1859–1918), [w:] Historia prasy polskiej. Prasa pol-
ska w latach 1854–1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 199–201; J. Ł o j e k, J. M y ś l i ń s k i, 
W. W ł a d y k a, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 52.

2 Do czynników sprzyjających rozwojowi prasy w Wielkopolsce zaliczano powszechniejszą niż 
w pozostałych zaborach oświatę, a więc i alfabetyzację, większą zamożność czytelników (szczególnie 
w warstwie chłopskiej), a także zaangażowanie w sprawy narodowe, za: J. Ł o j e k, J. M y ś l i ń s k i, 
W. W ł a d y k a, Dzieje prasy…, s. 48, 53.

3 W zaborze pruskim, w latach 1864–1918 wydawano ok. 580 tytułów polskich, z czego w Po-
znaniu 271, za: tamże, s. 53.

4 Jak podaje Z. Lewartowska, definicja prasy kobiecej jest krótka: „[…] grupa czasopism, głów-
nie tygodników, redagowanych pod kątem potrzeb czytelniczych kobiet”; Z. L e w a r t o w s k a, Prasa 
kobieca i rodzinna, „Zeszyty Prasoznawcze” 1975, t. XVI, nr 4, s. 65.
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Domowy”5 i ukazywało się w latach 1840–1848, kolejne, zainicjowane po długiej, 
bo 32-letniej przerwie, to „Dwutygodnik dla Kobiet” (dalej DdK). 

Niniejsze opracowanie ma na celu nie tyle charakterystykę samego czasopi-
sma, ile ukazanie problematyki dotyczącej wychowania, która zajmowała na jego 
stronach stosunkowo wiele miejsca. Istotne jest także uzupełnienie istniejącego 
już dorobku badawczego, dotyczącego wychowania dzieci i młodzieży na tere-
nie Wielkopolski pod jarzmem pruskiego zaborcy6. Tekst ten służy także ukaza-
niu, jaki w trudnych warunkach zaboru był udział prasy polskiej (na przykładzie 
DdK) w wychowaniu młodego pokolenia i wspieraniu rodziców, wychowawców 
i nauczycieli w tym procesie7. Konieczne jest tu jednak wyjaśnienie zakresu pro-
blemowego poniższych rozważań, co wynika ze specyfiki rozumienia w badanym 
okresie pojęcia wychowania. Wychowanie bowiem rozumiano jako wszechstron-
ne wykształcenie duszy, umysłu i ciała wychowanka, dlatego też poruszone tu 
zastaną problemy wychowania moralnego, religijnego, fizycznego, a także kształ-

5 „Dziennik Domowy. Pismo poświęcone życiu domowemu, familijnemu i towarzyskiemu”– dwu-
tygodnik wydawany pod redakcją Napoleona Kamieńskiego, adresowany był dla kobiet i starszej 
młodzieży. Celem pisma było budzenie zainteresowań społecznych i politycznych, a także szerzenie 
oświaty i czytelnictwa; Z. Z a l e s k a, Czasopisma kobiece w Polsce. Materiały do historii czasopism. 
Rok 1818–1937, Warszawa 1938, s. 37; zob. też: „Dziennik Domowy” [w:] J. F r a n k e, Polska prasa 
kobieca w latach 1820–1918, Warszawa 1999, s. 50–58

6 Patrz np.: J. B e n y s k i e w i c z, Rola rodziny w zachowaniu narodowości w warunkach za-
boru, [w:] Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego, red. S. Kubiak, L. Trzeciakowski, Poznań 
1979; W. M o l i k, Drogi edukacji córek ziemiańskich w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku, 
[w:] Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, red. J. Miluska, E. Bakszysz, 
Poznań 1995; M. A b r a m, Problem wykształcenia kobiet w publicystyce poznańskiej XIX wieku. 
Studium porównawcze, [w:] tamże; K. S z a f e r, Dzieciństwo we wspomnieniach wielkopolskiej in-
teligencji i ziemiaństwa z przełomu XIX i XX wieku, [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje 
nowożytne, red. K. Jakubiak, W. Jamrożek, Bydgoszcz 2002; K. S z a f e r, Matka – opiekunka – spo-
łecznik. Rola kobiety w Wielkim Księstwie Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Partnerka, 
matka opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. K. Jakubiak, Byd-
goszcz 2000; J. H e l l w i g, „Kościół i Szkoła” 1846–1848 o wychowaniu w rodzinie, [w:] Rodzina jako 
środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 1995; K. A d a m -
c z y k, „Do wychowania synów moich. Uwagi generała Władysława Zamoyskiego” – przykład po-
glądów na wychowanie i kształcenie dzieci arystokratów polskich w drugiej połowie XIX wieku, [w:] 
tamże; K. K a b z i ń s k i, Wkład polskiej rodziny wiejskiej w proces narodowego przetrwania w okre-
sie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, 
red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994; M. N a w r o t, Wartości i tradycje narodowe w nauczaniu domowym 
w Wielkopolsce w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku w świetle ówczesnej prasy, [w:] Ideały 
wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, red. E. Kryńska, Białystok 2006; 
D. A p a n e l, Patriotyczna postawa Dzieci Wrzesińskich jako swoisty etos wychowania w dziejach 
narodu polskiego, [w:] tamże.

7 O znaczeniu prasy w badaniach historyczno- pedagogicznych pisali m.in.: J. H e l l w i g, Cza-
sopiśmiennictwo polskie okresu zaborów jako źródło do badań nad rolą rodziny w wychowaniu (na 
przykładzie zaboru pruskiego), [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności….; A. K i c o w s k a, Pra-
sa jako źródło w badaniach historii wychowania, [w:] Metodologia w badaniach naukowych historii 
wychowania, red. T. Jałmużna, I. G. Michalscy, Łódź 1993; t a ż, Prasa jako źródło w badaniach histo-
ryczno-edukacyjnych (wybrane problemy), [w:] Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedago-
gicznych, red. T. Jałmużna, I. G. Michalscy, Kraków 2004; B. K r z y w o b ł o c k a, Prasa jako źródło 
historyczne, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 3, Warszawa 1971; W. P i s a r e k, 
Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.
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cenia umysłu dzieci i młodzieży8. Przestrzenią dla wychowania na łamach ana-
lizowanego czasopisma czyniono głównie dom rodzinny, stąd analizie poddane 
będzie w głównej mierze tzw. wychowanie domowe, którego główną realizatorką 
czyniono przede wszystkim matkę. Niemniej jednak na łamach DdK sporadycz-
nie pojawiały się teksty na temat wychowania dzieci i młodzieży w placówkach 
i instytucjach wychowawczych, dlatego ta problematyka zostanie tutaj również 
poruszona. Ponieważ pismo adresowane było do płci pięknej, wiele miejsca po-
święcono wychowaniu i wykształceniu dziewcząt, choć znaczna liczba artykułów 
mówiła o wychowaniu dzieci i młodzieży obojga płci. 

Pierwszy numer analizowanego czasopisma (pod pełną nazwą „Dwutygo-
dnik dla Kobiet. Pismo Beletrystyczne i Naukowe”) ukazał się 2 października 
1882 r. w Poznaniu. Dwutygodnik wychodził w co drugą sobotę. Za nakład i re-
dakcję odpowiedzialne były Teresa Radońska (od 1880 do marca 1883 r.) i Teo-
fila Radońska9 (do 1885). Odbiorcami pisma były kobiety z zaboru pruskiego, 
głównie z Księstwa Poznańskiego, nie docierało ono do czytelników w Królestwie 
Polskim10. Adresowano je głównie do kobiet z warstw ziemiańskich, inteligencji, 
bogatego mieszczaństwa. Jak podaje Zofia Zalewska, pismo uważano za poważ-
ne i stojące na wysokim poziomie literackim i naukowym11. Bogaty i wartościowy 
był także jego układ. Rozpoczynało się zwykle artykułem wstępnym o tematy-
ce historycznej, wychowawczej, życiu domowym i rodzinnym, pracy i moralności, 
a zdarzało się, że numer otwierano wierszem. W treści nie brakowało artykułów 
o tematyce literackiej, zarówno polskiej, jak i obcej, szkiców z podróży, powie-

8 Jeden z czołowych publicystów pedagogicznych badanego okresu, Henryk Wernic, pisał: „Wy-
chowanie ma zarówno na względzie ciało jak i duszę i umysł dziecka […]. Dzisiejsza więc nauka wy-
chowania uważa ciało za misterne narzędzie duszy i zgodnie z tym troszczy się o jego wszechstronne 
wykształcenie. Ceni jako istotne dobro: zdrowie, siłę, miłą powierzchowność, ale jednocześnie wielki 
kładzie nacisk na wykształcenie umysłu i serca”; H. W e r n i c, Praktyczny przewodnik wychowania, 
Warszawa 1891, s. 8.

9 Teofila Katarzyna Zofia Radońska (1846 – ok. 1913). Wykształcona w Poznaniu w żeńskiej 
szkole kierowanej przez M. Mottego. W 1872 r. wydała Krótką gramatykę polską dla uczącej się mło-
dzieży, w sposób łatwy i przystępny opracowaną. Publicystka, pisała także wiersze, pracowała nad 
przekładami. Swoje prace publikowała w pismach poznańskich. Od 2.X.1880 redagowała w Poznaniu 
DdK, później „Tygodnik Beletrystyczny i Naukowy” (1885–1887) i „Dom Polski. Pismo Beletrystycz-
ne i Naukowe”(1888–1889). Prowadziła w Poznaniu pensjonat dla dziewcząt, wykładała religię na 
pensji żeńskiej. W latach 1893–1985 wraz z Józefem Chociszewskim redagowała w Inowrocławiu 
„Dziennik Kujawski”. Nigdy nie założyła rodziny, zmarła w domu starców pod Krakowem; Teresa Ra-
dońska – młodsza siostra przyrodnia Teofili, nauczycielka, autorka powiastek Szpilka miss Nelly i Po-
wieści o minionym szczęściu, zamieszczonych na łamach „Dwutygodnika dla Kobiet”. Siostry, obok 
redagowania czasopisma, pisywały do niego artykuły, powiastki, pisały recenzje i omówienia książek; 
za: W. A l b r e c h t - S z y m a n o w s ka, Radońska Teofila, [w:] Polski słownik biograficzny [dalej: 
PSB], red. E. Rostworowski, t. 29, Wrocław 1986, s. 739; zob też: J. C h o c i s z e w s k i, Piśmiennic-
two polskie w życiorysach znakomitych pisarzy przedstawione dla ludu polskiego i młodzieży, wyd. 
III, Poznań 1893, s. 307; K. E s t r e i c h e r, Bibliografia polska XIX stulecia. Lata 1881–1900, t. 4: 
R-Z, Kraków 1916, s. 8; J. Data, Problematyka literacka czasopism poznańskich w latach 1869–1896, 
Gdańsk 1984, s. 173–174, 177–178; Wielkopolski słownik pisarek – projekt badawczy Pracowni Krytyki 
Feministycznej Instytutu Filologii Polskiej UAM, we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Płci 
Kulturowej i Tożsamości UAM, patrz: http://pisarki.wikia.com/wiki/Teofila_i_Teresa_Rado%C5%84skie.

10 J. F r a n k e, Polska prasa…, s. 191.
11 Z. Z a l e s k a, Czasopisma…, s. 91.
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ści, obrazków i nowel w odcinkach. Sporo miejsca zajmowały też koresponden-
cje z różnych części kraju (Warszawy, Poznania, Krakowa), a także z zagranicy 
(autorem listów z Drezna był J. I. Kraszewski). Czytelniczki znajdowały w piśmie 
doniesienia z dziedziny teatru, na bieżąco informowano o interesujących, istot-
nych wydarzeniach społecznych oraz kulturalnych (w dziale „Rozmaitości i rzeczy 
bieżące”). W „Kronice literackiej” zamieszczano sprawozdania i recenzje nowych 
książek, głównie polskich i przeznaczonych dla kobiet, ukazujących się na tere-
nie wszystkich trzech zaborów. Nie brakowało także pismu wymiaru praktycznego 
– wskazówek dotyczących różnych sfer życia kobiecego. Dawano np. wskazówki 
na temat prania, czyszczenia odzieży, zamieszczano przepisy kulinarne w działach 
„Przepisy praktyczne”, „Z gospodarstwa domowego” i „Z gospodarstwa kobiecego”. 
Dla zainteresowanych podawano co jakiś czas przypomnienia ogrodnicze. Istotne 
i przydatne w domowym gospodarstwie były z pewnością ukazujące się co jakiś 
czas porady związane z higieną, zdrowym trybem życia i lecznictwem domowym. 
Każdy numer kończył się łamigłówką czy szaradą. Na ostatniej stronie zamiesz-
czano także ogłoszenia i reklamy – najczęściej szkół i pensjonatów dla młodzieży, 
wydanych nowości książkowych czy kursów kształcących w różnych dziedzinach. 

DdK był pismem o charakterze antyemancypacyjnym12. Opowiadał się za tra-
dycyjnym podziałem ról kobiecych i męskich. Jak podaje Jerzy Fanke, na łamach 
tego periodyku próbowano utrzymać poglądy na temat roli i przeznaczenia kobiet, 
które nawet w kołach umiarkowanych reform uważane były za przestarzałe i nie-
aktualne13. Już w pierwszym numerze redakcja w artykule wstępnym wyraźnie 
podkreślała rolę i znaczenie kobiety w życiu narodowym i społecznym, oddziela-
jąc specyfikę pól działania mężczyzn i kobiet, dla tych drugich pozostawiając jedy-
nie koło rodzinne (rolę żony i matki, wychowawczyni, patronki domowego ogniska 
i gospodyni). Szczególnie istotnym polem pracy kobiecej była mozolna i systema-
tyczna walka o utrzymanie polskich tradycji, obyczajów poprzez patriotyczne i re-
ligijne wychowanie dzieci i młodzieży, krzewienie cnót i szerzenie oświaty, wiary 
i narodowości w lokalnej społeczności: 

12 W jednym z artykułów przewodnich w 1881 r. określono wyraźnie stosunek do emancypacji, 
a także pogląd na rolę i miejsce kobiety w społeczeństwie, pisząc: „Jednym z wyrazów, najczęściej 
w teraźniejszych czasach używanym i powtarzanym jest wyraz emancypacja, a jednak brzmi on obco 
w uszach naszych, jako płód nie naszego nieba i nie naszych potrzeb […]. Wyraz emancypacja roz-
maicie bywa pojęty i tłumaczony: może być emancypacja z zasad i przepisów wiary, z tradycji, która 
dzieci jednego narodu łączy węzłem miłości i obowiązku, emancypacja z porządku ustalonego w ro-
dzinie – takiej nie chcemy; emancypacja z przyzwoitości zwyczajów dobrego wychowania szacunku 
dla siebie i drugich – i taka nam się nie podoba; na koniec emancypacja z próżności, lenistwa, wygó-
dek i tysięcznych małostek – której z całego serca przyklaśniemy z tem tylko nadmienieniem, że na to 
nie trzeba było potrzeba zapożyczać wyrazu z zagranicy, bo taka emancypacja była od dawna zasadą 
prawdziwie chrześcijańskiego wychowania […]. Oj, zaprawdę, jeśli gdzie, to nie u nas uskarżać się 
można na upośledzenie kobiety, na mały zakres jej działania i będzie tak zawsze, póki niewiasta pol-
ska, wierna tradycji rodzinnej, zostanie tym, czym ją poważny obyczaj przodków urobił i mieć chce: 
zdobną w skromność i powagę, pracowitą, gospodarną, a światłą i wykształconą, zadowoloną kółkiem 
domowym, a zdolną zdobić najpierwsze salony; pokojem, duszą i szczęściem domowego ogniska, 
spójnią rodziny, orędowniczką cierpiących – słowem – doskonałą chrześcijanką”, [w:] Słówko o zna-
czeniu emancypacji u nas, „Dwutygodnik dla Kobiet” [dalej DdK] 1881, nr 20, s. 197; zob. też: [P. M.], 
O potrójnej pracy kobiet, tamże, nr 14, s. 125–126.

13 J. F r a n k e, Polska prasa…, s. 191.
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Wysokie nakreślamy stanowisko kobiecie polskiej, zadanie stawiamy jej szczytne, choć trudne, 
pełne poświęcenia, ale i w błogosławieństwo bogate, ukryte, ciche i nierozgłośne, ale w owocach, 
skutkach, korzyściach widoczne i jawne […]. Postawiona jako matka nad dzieckiem, jako gospodyni 
nad domem, jako pani nad czeladzią i ludem wiejskim, ma kobieta niezmiernie wielkie i obszerne pole 
do pracy14.

Skoro w myśl założeń programowych pisma zadaniem kobiety było w głównej 
mierze bycie matką i patronką domowego ogniska, problematyka wychowawcza 
zajmowała dużo miejsca w analizowanym periodyku. Samo pojęcie wychowania 
rozumiano tu bardzo szeroko: 

Wychowanie w najobszerniejszym znaczeniu tego wyrazu jest nauką, jak żyć na świecie, aby się 
stać użytecznym członkiem społeczeństwa i istotą zadowoloną z przeznaczonego sobie losu. Nauka 
taka zaczyna się od najwcześniejszego wieku niemowlęctwa, nieledwie od pierwszych chwil istnienia 
człowieka, a kończy się właściwie dopiero z jego śmiercią15

– czytamy. Teksty z dziedziny wychowania często zamieszano na początku nu-
meru, jako artykuły przewodnie, podkreślając tym samym wagę problematyki. 
Rozpoczynając drugi rocznik DdK, redakcja pisała o głównym zadaniu, jakie na-
kreślono pismu: „[…] przychodzenie w pomoc obowiązkom Polki-katoliczki, obo-
wiązkom tym trudniejszym dzisiaj, im większe napotykamy trudności, mianowicie 
wychowania i kształcenia przyszłych pokoleń”16. 

Wśród autorek artykułów poświęconych wychowaniu znajdowały się głów-
nie kobiety, w większości podpisujące się pseudonimami, np. pod inicjałami 
E. z K.P. publikowała swoje teksty Emma z Kurowskich Puffke17 (cykl artykułów 
wstępnych Wieczorne pogadanki starej babuni), artykuły sygnowane kryptonima-
mi R. oraz Teja pisały redaktorki Teofila i Teresa Radońskie, Hajota – to Helena 
Janina Boguska18, A.M.– Aniela Milewska19. Zwyczajem jednak było, że artykuły 
niepodpisane przez autorów pozostawały dla czytelników anonimowe. Szczegól-
ną uwagę skupiano na problematyce wychowania domowego, które w warun-
kach germanizacji miało za zadanie utrzymanie polskości, ducha narodowego 
i religii. Nie brakowało także tekstów poruszających problematykę wychowania 
w instytucjach – szkołach, zakładach wychowawczych itp. – choć były one pu-
blikowane znacznie rzadziej. W artykułach poświęconych szeroko rozumianemu 
wychowaniu dzieci i młodzieży wskazywano błędy, które w tej dziedzinie popeł-
niano, krytykowano niewłaściwe zachowania matek, rodziców, opiekunów, wy-
chowawców i nauczycieli, sugerując jednocześnie możliwość naprawy aktualnej 
sytuacji, służąc radą i pomocą w wielu aspektach pracy wychowawczej. 

14 Od redakcji, DdK 1880, nr 1, s. 1; „Tem właściwym polem dla działania kobiety jest praca 
spokojna i cicha u ogniska domowego, praca nad wychowaniem przyszłego pokolenia i wreszcie 
niezbędna praca na chleb codzienny, na utrzymanie rodziny”, w: [P. M.], O potrójnej pracy…, s. 125.

15 Wieczorne pogadanki starej babuni przez E. z K. P., cz. I: O szczęściu, DdK 1881, nr 6, s. 62.
16 Od redakcji, tamże, s. 1.
17 Zob.: PSB, t. 29, s. 347–348; K. E i s t r a c h e r, Bibliografia…, t. 3: L–Q, Kraków 1911, s. 471.
18 K. E i s t r a c h e r, Bibliografia…, t. 1: A–F, Kraków 1906, s. 165.
19 Tamże, t. 3, s. 175. Na łamach „Dwutygodnika” publikowały też Seweryna Duchińska (z Pa-

ryża), Melania Parczewska, Maria Kierska, Agnieszka Baranowska czy Izabela Moszczeńska, za: 
Z. Z a l e s k a, Czasopisma…, s. 91.
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Wychowanie, w myśl publikowanych na łamach pisma artykułów, było pod-
stawowym obowiązkiem matki. Stosunkowo rzadko pojawiają się w artykułach po-
rady czy zalecenia adresowane do obojga rodziców. „Jakimi są matki, takim jest 
społeczeństwo i naród”20 – pisano, stawiając przed matką zadanie bycia pierwszą 
wychowawczynią dziecka, której praca daje podstawy dla całego przyszłego ży-
cia nie tylko jego, ale i całego społeczeństwa i narodu. „Matka daje rzeczywiste 
szczęście swym dzieciom, bo ona wpłynąć może na pomyślny rozwój ich sił, zdol-
ności charakteru; od matki zależy ich życie, bo ona wpaja w nie zasady, którymi 
się kierując, staną się użytecznymi członkami społeczeństwa lub jego zakałą”21.

By właściwie wychować dziecko, matka powinna cechować się określonymi 
przymiotami osobowości. Każda z matek winna na pierwszym miejscu stawiać 
troskę o wychowanie dzieci i w całości poświecić im swój czas. Krytykowano te 
kobiety, które koncentrowały się jedynie na życiu towarzyskim czy innej działal-
ności, powierzając obcym wychowanie dzieci22. Matkę, według zaleceń publiko-
wanych w DdK, miały charakteryzować wszelkie cnoty niewieście: powinna być 
pobożna, dobra, dbająca o porządek i ład, zapobiegliwa, stanowcza, rozsądna, 
lecz niepozbawiona „tkliwości i czułości macierzyńskiej”23. To właśnie miłość 
macierzyńska miała być gwarantem bliskości z dzieckiem, otrzymania zaufania 
z jego strony, a tym samym zapewniała skuteczność oddziaływań wychowaw-
czych24. Matka powinna zawsze pamiętać o tym, że całym swoim postępowa-
niem daje przykład dzieciom. Dlatego też musi kontrolować swoje postępowanie, 
przyzwyczajenia, nawyki, słabości, by nie zaszczepiały się w dzieciach. Powinna 
pracować nad sobą, nad swoim charakterem, należycie wypełniać swoje obo-
wiązki, kierować się zasadami moralnymi. Postulowano także, by matki uzyskały 
właściwe wykształcenie, niezbędne do wypełniania obowiązków macierzyńskich 
i do wychowania dzieci25. „Tysiące wad, zdrożności, tysiące spaczonych ludzkich 
charakterów w matkach mają swe źródła: gwałtowność, lenistwo, niemoralność 

20 Obowiązki Polek wobec języka narodowego, DdK 1881, nr 8, s. 62; zob. też: [R.], Kobieta 
u domowego ogniska, DdK 1882, nr 6, s. 61. Piękna metafora ukazywała powagę i znaczenie roli 
matki w wychowaniu dziecka – „Dusza dzieciny to niwa czekająca uprawy, pierwszy posiew rzucony 
tam przez matkę rozrasta się z czasem w bujny plon najpiękniejszych owoców, lub w chwasty, tłumią-
ce najlepsze wrodzone skłonności. Matka podobna jest tu do sztukmistrza, zaopatrzonego w bogaty 
materiał: jeśli zadanie swe wypełnia starannie i umiejętnie, stworzy dzieło piękne, jeżeli nieudolną jest 
mistrzynią, zepsuje najbogatszy materiał i to arcydzieło Boże, powierzone jej pieczy, oddaje w dalsze 
ręce zeszpecone”, [w:] O pierwszych zasadach wychowania, DdK 1880, nr 7, s. 53.

21 [P. M.], O potrójnej pracy…, s. 125.
22 O pierwszych zasadach…, s. 54; O zadaniu i pracy kobiet. Napisał A. Sd., DdK 1881, nr 4, 

s. 38; O fizycznym wychowaniu dzieci. Podał dr Klemens Kochler, DdK 1883, nr 15, s. 176.
23 O pierwszych zasadach…, s. 54; [R.], Kobieta…, s. 62; Miłość rodzicielska, DdK 1882, nr 15, 

s. 169.
24 O pierwszych zasadach…, s. 54.
25 Wychowanie dziecka włącznie do lat sześciu przez Henryka Wernica, DdK 1881, nr 7, s. 81; 

[M. Sz…a], Kiedy się ma rozpoczynać wychowanie, tamże, nr 5, s. 25; [P. M.], O potrójnej pracy…, 
s. 125; [A. M.], Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie, tamże, nr 18, s. 175; [R.], Kilka słów o po-
trzebie ciągłego kształcenia się, DdK 1883, nr 13, s. 145–146; Pogadanki o wychowaniu przez Anielę 
Milewską, DdK 1885, nr 12, s. 134.
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i zepsucie, brak pojęcia obowiązków rodzinnych i brak miłości ojczyzny u kobiety, 
jak grzech pierworodny przechodzą z niej na potomstwo”26 – przestrzegano.

Za podstawę i fundament wszelkiego wychowania uznawano religię. Wa-
runkiem skutecznego wychowania było oparcie wszelkich jego prawideł i zasad 
na podstawach zgodnych z Bożymi przykazaniami27. Matka powinna więc uczyć 
dziecko od najmłodszych lat prawd wiary i zasad religii katolickiej, powinna wpajać 
mu miłość do Boga, co miało być gwarantem sukcesów na polu wychowawczym. 
Kobieta zaś powinna w religii szukać celów i wartości życiowych i zgodnie z nimi 
realizować swe zadania wychowawcze. Nauczanie religii zalecano rozpoczynać 
już od kołyski, ucząc maleńkie dziecko znaku krzyża, powtarzając mu do snu 
modlitwy i śpiewając pieśni religijne. Kiedy dziecko nauczyło się mówić, należało 
wspólnie z nim rano i wieczorem powtarzać pacierz, czytywać mu Pismo Święte, 
żywoty świętych i inne książki o treści religijnej. Starsze dzieci, obok codziennej 
modlitwy, miały regularnie uczestniczyć w nabożeństwach28.

Niezwykle istotne było wychowanie patriotyczne, narodowe. Wzór dla wielko-
polskich kobiet-matek miały stanowić znane i wsławione w działalności patriotycz-
nej niewiasty, „[…] które nie z mieczem w dłoni, lecz sercem i obyczajem, hartem 
ducha, cichym poświęceniem i cnotą surową, wielką i czystą miłością Boga, Oj-
czyzny i rodziny się odznaczając, przodowały społeczeństwu naszemu w ciężkich 
godzinach ofiary i pogromu, […] szafarki serca i miłosierdzia chrześcijańskiego, 
bogobojne kapłanki rodziny, prawdziwe Polki i służebnice Boże, niezgasłym ni-
gdy nam przyświecające przykładem”29. Ich sylwetki przypominano np. z okazji 
pięćdziesięciolecia powstania listopadowego. Cytat powyższy, charakteryzujący 
ideały cnót niewieścich, oddaje jednocześnie zadanie i powołanie kobiety, które 
formułowano na łamach DdK30. Wychowanie kobiet, w myśl założeń propagowa-
nych w piśmie, miało służyć kształtowaniu prawdziwych kapłanek idei polskiej, 
takich kobiet, które dla idei „[…] wyrzekają się wszelkiej życia słodyczy […]”31, 
w całości poświęcając się rodzinie, Bogu i Ojczyźnie.

Przekazanie młodemu pokoleniu miłości do ojczyzny, poszanowania trady-
cji i obyczajów narodowych, zapoznawanie ich z dziejami własnego kraju także 
spoczywać miało w głównej mierze na barkach matki32. Dziecko, które wychowano 

26 [P. M.], O potrójnej pracy…, s. 125.
27 O wychowaniu dzieci. Sześć nauk powiedzianych na pasjach Wielkiego Postu w Katedrze 

Poznańskiej 1880 roku przez ks. W. Chotkowskiego, DdK 1881, nr 14, s. 134; O zadaniu i pracy 
kobiet…, s. 38; [E. z K. P.], Wieczorne pogadanki starej babuni, DdK 1883, nr 15, s. 169–170; [Teja], 
Staropolskie cnoty, DdK 1884, nr 13, s. 145–146

28 O pierwszych zasadach…, s. 54; O wychowaniu dzieci…, s. 134; Wychowanie w stosunkach 
naszych, DdK 1881, nr 11, s. 89–90; [Teja], Staropolskie…, s. 145.

29 W cześć matkom naszym, DdK 1880, nr 5, s. 34.
30 „W obszernym, bo 5-cio stronicowym artykule omówione zostały sylwetki Klaudyny z Dzia-

łyńskich Potockiej, Emilii Szczanieckiej, Kunegundy z Platerów Ogińskiej i Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej”; zob.: tamże, s. 34–39.

31 Tamże, s. 36.
32 [P. M.], O potrójnej pracy…, s. 125; [R.], Kobieta obywatelka, DdK 1882, nr 7, s. 73; A. B a -

r a n o w s k a, Do matki Polski. Odpowiedź, DdK 1883, nr 21, s. 241; [B. Ł]., Słów kilka o dawnej, ale 
jeszcze palącej kwestii, DdK 1885, nr 17, s. 194.
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w domu pełnym „[…] atmosfery szlachetnego patriotyzmu, od niemowlęctwa po-
jone miłością ojczyzny, umie, gdy czas przyjdzie, służyć jej każdą pracą i poświę-
ceniem”33. Stanowczo krytykowano zwyczaj wychowania i kształcenia dzieci poza 
granicami kraju, w warunkach odmiennych niż panujące w ojczyźnie, które zamiast 
kształcić patriotów, rodziły kosmopolitów. Nie negowano wyjazdów w celach po-
znawczych, lecz proces edukacji przebiegać powinien w rodzimych warunkach, 
przygotowując chłopców do służenia krajowi swą pracą i w razie konieczności 
walką zbrojną, dziewczęta zaś do bycia prawymi obywatelkami, żonami, matkami 
i gospodyniami, przesiąkniętymi narodowym pierwiastkiem34. Wychowanie patrio-
tyczne należało realizować poprzez nauczanie i wpajanie szacunku do ojczystej 
historii, pamiątek narodowych, zapoznawanie dzieci z ziemią ojczystą, pięknem 
ojczystej przyrody, miejscami walk narodowowyzwoleńczych, bohaterami narodo-
wymi i literaturą polską35. 

Wychowanie religijne i patriotyczne były ze sobą ściśle powiązane. Dobrego 
Polaka utożsamiano z dobrym katolikiem, zaś cnoty religijne łączono z miłością 
do ojczyzny. Twierdzono, że im lepszym ktoś jest chrześcijaninem, tym lepszym 
jest patriotą36. „Nigdzie ściślej, jak u nas, z religią nie jest połączona narodowość; 
miłość Boga i miłość Ojczyzny”37– charakteryzowano w jednym z artykułów ten 
specyficzny i charakterystyczny dla polskiego narodu związek religii i patriotyzmu. 

Wychowanie dziecka, w myśl zaleceń zawartych na stronach analizowanego 
pisma, należało zaczynać jak najwcześniej – „od kolebki”38. Jak pisano, w niemo-
wlęctwie dziecko nabiera umiejętności i przyzwyczajeń, które mają konsekwencje 
w całym przyszłym życiu. Autorka podpisująca się pseudonimem M. Sz…a su-
gerowała matkom, by zwracały baczną uwagę na zatrudniane do opieki nad 
dzieckiem piastunki i nianie, które często wywodziły się z prostego ludu, mówiły 
niepoprawnie i zachowywały się niewłaściwie, a często i niemoralnie. Radziła, by 
piastunki nigdy się nie kłóciły w obecności dzieci, nie używały obelżywych wyra-
zów, by poprawnie mówiły i kontrolowały swoje zachowanie. Dlatego też wybór 
odpowiedniej piastunki był sprawą bardzo istotną: „[…] niech nie będzie krzykliwa, 
sporna, zamroczona, ale wesoła, łagodna, roztropna. Gderliwość piastunki zasę-
pia dziecko, robi je niezadowolonym i kwaśnym”39. Przestrzegano przed piastun-
kami, które dla własnej wygody poiły dzieci szalejem lub wódką, zaś drastyczne 
przykłady miały z pewnością na celu zwiększyć czujność matek przed pochop-
nym zatrudnianiem opiekunek do dzieci40. 

33 [R.], Kobieta obywatelka…, s. 73.
34 Tamże, s. 74.
35 [Teja], Cudze rzeczy znać dobrze jest – lecz swoje koniecznie, DdK 1884, nr 24, s. 277–278.
36 [E. z K. P.], Wieczorne pogadanki starej babuni. Patriotyzm a religia, DdK 1883, nr 8, s. 86.
37 Wychowanie w stosunkach…, s. 89; „I naszym dzieciom na twarde czasy żyć przychodzi, daj-

my im na tę drogę żywota dwa grosze Samarytanina: m i ł o ś ć  w i a r y  i  m i ł o ś ć  o j c z y z n y 
[…]. Zaiste, trudne to zadanie i nie słabego wychowania owoc”, [w:] Dwa grosze na drogę życia, DdK 
1881, nr 21, s. 119.

38 [M. Sz…a], Kiedy się ma rozpoczynać…, s. 25; zob. też: [A. M.], Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci…, s. 175–176.

39 [M. Sz…a], Kiedy się ma rozpoczynać…, s. 25.
40 [A. M.], Towarzystwo Przyjaciół Dzieci…, s. 176.
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Ogromne znaczenie w wychowaniu dziecka miało kształtowanie moralne-
go charakteru, które radzono realizować jak najwcześniej, już od najmłodszych 
lat. „Władze moralne rozwijają się przez szczerą pobożność, przez ćwiczenie się 
w cnocie cierpliwości i poświęcaniu, przez pojęcie zacności i prawdziwego piękna, 
przez dobre uczynki, skromność i pracowitość”41 – pisała E. z K. P. Matki powinny 
wdrażać dzieci do prawdomówności, którą uważano za podstawę prawego cha-
rakteru, a także do skromności, grzeczności, uprzejmości. Dobrze wychowane 
dziecko powinno mieć szacunek wobec bliźnich, zarówno dorosłych (szczególnie 
rodziców, krewnych, kapłanów, nauczycieli), jak i rówieśników, także bogatych 
i ubogich czy nieszczęśliwych42. Należało w dzieciach tępić krnąbrność i pychę, 
samowolę i upór, kłamstwo i obłudę. Za niezbędne w wychowaniu dziecka uzna-
wano posłuszeństwo i podporządkowywanie się dorosłym. Należało to jednak 
czynić rozsądnie i z umiarem: „[…] żądając posłuszeństwa, trzeba rozkazywać 
tylko rzeczy możliwe, niewiele naraz, nie wymagać obietnicy, której by dziecko 
dopełnić nie mogło […], wpoić w dziecko świętość przyrzeczenia”43. Drogą do 
przestrzegania zaleceń i posłuszeństwa miały być m.in. przymus, kary, łącznie 
z fizycznymi, szczególnie dopuszczanymi w wypadku chłopców. Jednak kary fi-
zyczne, np. chłostę, zalecano jedynie w wypadku wyraźnej złej woli dziecka, za-
kazywano zaś jej stosowania, kiedy przewinienie wynikało z wrodzonej słabości 
czy wad ciała winowajcy. Surowe kary, jak twierdzono, kiedy były w rzeczywisto-
ści zasłużone, nie „skrzywiały” charakteru dziecka44. 

By właściwie kierować rozwojem charakteru dziecka, należało dbać o to, by 
było ono stale zajęte – bądź to zabawą, bądź nauką lub pracą – stosowną do 
wieku i umiejętności. Takie postępowanie miało nie tylko przyzwyczajać malu-
cha do pracowitości, czynnego spożytkowania czasu, lecz także miało chronić 
od kaprysów, zachcianek i próżności45. Zalecano, by dzieci od najmłodszych lat 
miały swoje zadania i obowiązki, które realizować powinny z wytrwałością i sys-
tematycznością. Nie chodziło tu tylko o obowiązkowe nauki, ale o pomoc czy 
wyręczanie rodziców w pracach domowych czy gospodarskich, robótki ręczne, 
codzienną lekturę, modlitwę, regularny udział w nabożeństwach. Konsekwentne 
postępowanie i respektowanie wypełniania przez dziecko zadań miało przyzwy-
czaić je do tego, że „[…] są w życiu świętsze i ważniejsze sprawy, aniżeli rozrywki 
i igraszki wesołe”46, miało zwalczać lenistwo, lekkość odstępowania od przyjętych 

41 Wieczorne pogadanki…O szczęściu, s. 62.
42 O pierwszych zasadach…, s. 54; [M. Sz…a], Prawda a uszanowanie, DdK 1881, nr 7, s. 73; 

O wychowaniu dzieci…, s. 134; [M. Sz…a], To i owo o grzeczności, DdK 1882, nr 10, s. 109; [Teja], 
O delikatności uczucia. Z nauki wychowania, DdK 1885, nr 7, s. 73–74; Pogadanki o wychowaniu…, 
tamże, nr 12, s. 133–134; nr 14, s. 157–158.

43 O wykształceniu woli dziecka, DdK 1881, nr 25, s. 257.
44 Tamże; O wychowaniu dzieci…, s. 134; [M. Sz…a], Prawda a uszanowanie…, s. 73; t a ż, 

Kiedy się ma rozpoczynać…, s. 25; [Teja], Stanowczość i energia w wychowaniu, DdK 1884, nr 17, 
s. 193–194; Pogadanki o wychowaniu…, DdK 1885, nr 14, s. 157.

45 O pierwszych zasadach…, s. 54; Jak należy pojmować wychowanie jędrne i zdrowie, DdK 
1881, nr 23, s. 233.

46 [Teja], Stanowczość i energia…, s. 193.
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zasad i chwiejność charakteru. Dlatego też krytykowano zbytnie pobłażanie obo-
wiązkom dziecka, praktykowane często odstępowanie od przyjętego planu czy 
obowiązku z powodu zabawy, wyjazdu czy innej przyjemności, zalecając rodzicom 
wytrwałość i stanowczość w respektowaniu podjętych przez dziecko zobowiązań47. 

W DdK matki znajdowały cenne wskazówki, jak wykorzystywać różne sytu-
acje życia codziennego do kształtowania charakteru dzieci. W myśl zasady „[…] 
po tym, jak kto je, poznać jego wychowanie”48, przy wspólnych posiłkach, spoży-
wanych w gronie rodzinnym, dzieci uczyć się miały punktualności (spóźnieni nie 
otrzymywali posiłku), siadania według starszeństwa i godności, dziękowania za 
jedzenie i towarzystwo. Zwracano szczególną uwagę na toczące się przy sto-
le rozmowy, które powinny być dostosowane do niewinnych uszu najmłodszych 
– krytykowanie nieobecnych, obmawianie znajomych, używanie niewłaściwe-
go, wulgarnego słownictwa było zakazane. We wspólnych posiłkach, w których 
uczestniczyły dzieci, „[…]powinien panować porządek, smak dobry, przyzwoitość, 
stosowanie się do powszechnie przyjętych praw i zwyczajów towarzyskich […] 
być powinny znakomitą szkołą moralnego i towarzyskiego wychowania”49. 

By osiągnąć cel – dobrze wychować potomka, dobrego Polaka i katolika – 
radzono rozpocząć od zbadania usposobienia dziecka i jego skłonności. Dopiero 
wtedy, po ich poznaniu, sugerowano dobieranie odpowiednich środków i sposo-
bów wychowawczych. Dzieci żywe i gwałtowne radzono prowadzić surowo, sta-
nowczo, przyzwyczajać je do spokoju i zajęć wymagających cierpliwości. Maluchy 
powolne i ociężałe sugerowano pobudzać do działania i ruchu fizycznego, dzie-
ci nad wiek rozwinięte i okazujące skłonność do marzycielstwa zainteresować 
światem zabaw dziecięcych, krnąbrne upokarzać i skłaniać do przyznania się do 
błędu. Za największy błąd matek uznawano przesadne schlebianie kaprysom, 
słabościom i zachciankom dziecka, co powodować mogło egoizm i despotyzm, 
nieposłuszeństwo50. 

Kilka artykułów poświęcono także nauczaniu domowemu, czyli kształceniu 
umysłu dziecka. Zalecano, podobnie jak w przypadku wychowania, rozpoczynać 
je jak najwcześniej, by przygotować dziecko do trudów późniejszej nauki. Syste-
matyczne rozwijanie umysłu dziecka od najmłodszych lat było zadaniem matki, 
którą uznawano za pierwszą nauczycielkę dziecka. Nie należało, jak pisano, po-
zwalać dziecku spędzać czasu jedynie na swobodnej zabawie do 6–8 roku, gdyż 
w momencie rozpoczęcia systematycznej nauki będzie ono uczyć się niechętnie 
i z trudem. Główne zalecenie dotyczące rozpoczynania kształcenia umysłowego 
brzmiało: „Staranne, najwcześniejsze rozwijanie dziecka ułatwia mu późniejszą 
naukę, to ułatwienie każe mu ją pokochać – z czego najpożądańsze wynikają 
rezultaty”51. Podpowiadano matkom, jak przyczyniać się do pobudzania umysłu 
dziecięcego – miały one często rozmawiać z dziećmi, zadawać pytania, cierpliwie 
słuchać udzielanych przez dziecko odpowiedzi, w razie potrzeby je prostować, 

47 Tamże, s. 194; Pogadanki o wychowaniu…, DdK 1885, nr 14, s. 170.
48 Przy stole, DdK 1882, nr 19, s. 217.
49 Tamże, s. 218.
50 O pierwszych zasadach…, s. 54; Miłość rodzicielska, DdK 1882, nr 15, s. 169.
51 [R.], O wczesnym rozwijaniu umysłu dziecka. Kilka uwag z pedagogiki, DdK 1883, nr 20, s. 229.
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wyjaśniać otaczający świat, czytać książeczki, pokazywać obrazki, uczyć wier-
szyków. Oczywiście wszystkie te działania powinny być dostosowane do wieku 
i poziomu umysłowego malucha. Wiek, w którym powinna się rozpocząć „książko-
wa” nauka, powinien być również zależny od przygotowania dziecka, przeciętnie 
wskazywano, iż następowało to ok. 6. roku życia52. Zwykle wtedy dziecko odda-
wane było pod opiekę i dozór domowego nauczyciela lub nauczycielki. Zanim jed-
nak rozpoczęto lekcje, zalecano poznać dokładnie i ocenić stan zdrowia dziecka, 
jego zdolności, poziom rozwoju umysłowego, by zgodnie z nim przygotować plan 
i program zajęć. Czynić to powinna nauczycielka w porozumieniu z rodzicami. Nie 
należało w nauce początkowej przesadnie obciążać umysłu dziecka nauką kilku 
języków obcych, nazwami, datami itp., właściwe było kształtowanie wyobrażeń 
i rozwijanie pojęć. Przebieg lekcji także był ściśle określony – zajęcia z jednego 
przedmiotu nie powinny trwać dłużej niż godzinę (u młodszych dzieci kwadrans), 
miały być interesujące i zajmujące dla dziecka, pobudzające jego ciekawość 
i chęć zdobywania wiedzy, zaś nauczycielka miała się do nich starannie przygo-
towywać. Między lekcjami powinna być przerwa tym dłuższa, im młodsze dzieci. 
W planie dnia należało uwzględnić przerwy nie tylko na posiłki, lecz także na spa-
cery i ruch fizyczny. Radzono kobietom, jak racjonalnie rozłożyć plan dnia dziec-
ka, szczególnie uczącego się w domu. Podkreślano znaczenie porządku i stałych 
pór poszczególnych zajęć, zawłaszcza godzin lekcyjnych. Spóźnienia czy zmiany 
ustalonego porządku rozpraszały bowiem uwagę dziecka i, jak sugerowano, były 
jedną z przyczyn słabych rezultatów domowej nauki53. 

Wśród metod, stosowanych przez nauczycielki, krytykowano szczególnie 
naukę pamięciową (zadanie wyuczenia się fragmentu z książki i odsłuchanie go 
bez wyjaśnień), przepisywanie za karę ustępów tekstów czy łajanie i ubliżanie 
dziecku54. Zalecano natomiast naukę poglądową, poznawanie rzeczywistości za 
pomocą zmysłów, wyjaśnianie otaczającego świata podczas spacerów i innych 
sprzyjających nauce okoliczności, organizowanie doświadczeń i wycieczek edu-
kacyjnych55. 

Szczególnie podkreślano znaczenie i konieczność troski o język ojczysty. 
Wychowanie dzieci w poszanowaniu dla języka polskiego miało tym bardziej 
istotne znaczenie, że w warunkach zaboru zarówno życie szkolne, jak i całe 
życie publiczne zdominowane były przez język zaborcy. Prześladowanie języ-
kowe miało na celu dopełnienie tego, czego przemoc fizyczna nie mogła doko-
nać – „ciągłego, powolnego zadawania śmierci narodowi”56. Główną obrończynią 
i krzewicielką języka ojczystego uczyniono kobietę-matkę. To jej zadaniem było 
uczyć dzieci mowy ojczystej, troszczyć się, by posługiwano się nią w domu i to-

52 Tamże, s. 230; Pogadanki o wychowaniu…, DdK 1885, nr 14, s. 170.
53 [M. Sz…a], Podział czasu, DdK 1882, nr 4, s. 37–38.
54 [K. K.], Kilka uwag o ważności obowiązków nauczycielek domowych, DdK 1885, nr 18, 

s. 205–206.
55 [K. K.], Kilka uwag o ważności obowiązków nauczycielek domowych. O sposobie nauczania, 

tamże, nr 19, s. 217–218; Pogadanki o wychowaniu…, s. 170.
56 Obowiązki Polek…, s. 61; zob. też: Kobieta obywatelka…, s. 74; Od redakcji, DdK 1884, nr 1, 

s. 1; [K. K.], Odezwa do Polek w kwestii bardzo naglącej, DdK 1885, nr 21, s. 241–242.
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warzystwie. Ciągłe używanie języka polskiego miało nie tylko ukazać dzieciom 
piękno i znaczenie mowy ojczystej, lecz także miało naprawiać germanizacyjne 
wpływy szkoły. „Miłością tej mowy uzbrojone dzieci polskie przez swoje mat-
ki, porzucą pogardę dla polskiego słowa, jaką obcy nauczyciele zaszczepić by 
chcieli w ich sercach. Niechaj każda Polka będzie nauczycielką tego słowa”57 – 
pisano w jednym z artykułów przewodnich w 1881 r. 

Zalecano matkom, by uczące się w szkołach dzieci douczały w domu przed-
miotów polskich, a w czasie wakacji, kiedy starsze dzieci wracały ze szkół, zor-
ganizowały im letnią szkołę języka i historii ojczystej. Kiedy same nie miały czasu 
czy zdolności do prowadzenia lekcji, polecano zorganizować komplety naucza-
nia kilkorga dzieci z okolicy pod kierunkiem domowego nauczyciela czy nauczy-
cielki58. Jednocześnie na łamach pisma krytykowano zwyczaj zatrudniania dla 
najmłodszych dzieci bon cudzoziemek, Francuzek, Szwajcarek, Angielek, które, 
zgodnie z panującą modą, uczyły dzieci mowy w swoim ojczystym języku. Zwy-
czaj ten nazywano pierwszym fundamentem wynarodowienia, który tępił umysły 
dzieci i stawał się przeszkodą w umiłowaniu piękna języka ojczystego. Natomiast, 
jeśli dzieci uczyły się języka obcego, używać go miały jedynie podczas lekcji, zaś 
na co dzień należało posługiwać się wyłącznie językiem ojczystym59. 

W 1885 r. na łamach analizowanego pisma ukazał się obszerny tekst po-
święcony pracy nauczycielek domowych. Autorka, posługująca się kryptonimem 
K.K., wnikliwie scharakteryzowała pracę guwernantek, motywy jej podejmowania, 
nakreśliła obraz idealnej nauczycielki, opisując szereg niezbędnych w tej profesji 
cech osobowości i poziom wykształcenia. Konieczne było, by guwernantka posia-
dała wiedzę nie tylko z zakresu wykładanych przedmiotów, lecz także z pedagogi-
ki, którą miała nieustannie uzupełniać i poszerzać. Istotne było to, by nauczycielka 
pokochała swe uczennice, by potrafiła w nich wzbudzić posłuszeństwo, miłość 
i szacunek dla swojej osoby. Powinna swoim przykładem i postawą stawać się 
wzorem dla uczennic, miała być cnotliwa i moralna, powinna unikać zabaw, rozry-
wek, plotek, wyzbyć się chęci podobania się i zamiłowania do strojów60. 

Ponieważ pismo trafiało głównie do kobiet i poruszało problematykę dotyczą-
cą spraw niewieścich, dlatego też bardzo dużo uwagi poświęcano zagadnieniu 
wychowania i wykształcenia dziewcząt. W procesie wychowania dziewcząt-córek 
akcentowano szczególnie rolę matki. Powinna ona swoim życiem i codziennym 
przykładem stać się dla córki wzorem właściwego postępowania w różnych dzie-
dzinach życia. Wykorzystując każdą nadarzającą się okazję, miała przyzwyczajać 
dziewczynkę do przyszłego powołania kobiety, do radzenia sobie w rozlicznych 
sytuacjach dnia codziennego61. Zgodnie z profilem pisma, które miało charak-
ter antyemancypacyjny, krytykowano tzw. nowoczesne wychowanie i kształcenie 

57 Obowiązki Polek…, s. 62.
58 [K. K.], Odezwa do Polek…, s. 241.
59 Obowiązki Polek…, s. 62; Wychowanie w stosunkach…, s. 90; Rozmaitości, DdK 1882, nr 10, 

s. 120; [Teja], Cudze rzeczy…, s. 277.
60 [K. K.], Kilka uwag…, nr 18, s. 205–206.
61 O pierwszych zasadach wychowania…, s. 54.
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dziewcząt, argumentując, że „[…] uczą je rozmaitych, niepotrzebnych i zbytecz-
nych rzeczy, że je nie dość starannie przysposabiają do przeznaczonego im 
zawodu, a przede wszystkim, że wykształcenie religijne często bywa zaniedbywa-
ne”62. Autorki tekstów, zwolenniczki tradycyjnego modelu wychowania dziewcząt, 
opowiadały się za takim kształceniem panien, by przygotować je do roli matki, 
żony, pani domu, troszczącej się o dobro swojej rodziny, ojczyzny i wiary. Wiele 
krytycznych głosów towarzyszyło kształceniu dziewcząt pod kierunkiem zagra-
nicznych guwernantek, które często zapominały o konieczności gruntownego po-
znania przez uczennice nie tylko ojczystego języka, lecz także historii polskiej 
i religii – przedmiotów usuniętych z programów szkolnych, prowadzonych tylko 
w nauczaniu domowym63. Wśród nauk, które powinny znaleźć się w programie 
kształcenia dziewcząt, wskazywano historię, nauki przyrodnicze (fizykę, chemię, 
wiadomości o świecie zwierząt i roślin, higienę), gramatykę, stylistykę, literaturę, 
zaś za najistotniejszą i podstawową uznawano religię64. Proponowano kurs uzu-
pełniający, który powinny przejść dziewczęta po skończeniu domowej edukacji na 
poziomie średnim lub nauce na pensji, włączając do niego poszerzanie wiado-
mości z zakresu poezji polskiej, historii narodowej, estetyki i historii sztuki, logiki, 
rachunkowości domowej, chemii, fizyki65.

Osobną uwagę poświęcono w kilku tekstach talentom, szczególnie nauce gry 
na fortepianie. Krytykowano przyjęty zwyczaj kształcenia dziewcząt w zakresie 
muzyki, bez względu na posiadany przez pannę talent czy zamiłowanie do tej 
sztuki. Najczęstszym motywem kształcenia w tym kierunku była panująca moda 
i pokutujące w społeczeństwie przekonanie, że każda panna z „dobrego domu” 
grać powinna. Tracąca kilka godzin dziennie na wprawki dziewczynka, wycho-
dząc za mąż często o fortepianie zapominała, do czasu, aż swoje córki zapragnę-
ła kształcić muzycznie. Zalecano więc, by do gry na fortepianie nie zmuszać, zaś 
nakłaniać do niej tylko dziewczęta i panny, wykazujące w tym kierunku pewien 
talent, który łatwo mógł się rozwinąć, pozostałym zaś sugerowano spędzanie cza-
su na innych pożytecznych zajęciach – rysunkach, czytelnictwie, robótkach kobie-
cych, pracach domowych czy w ogrodzie66. Pisano także o nauce śpiewu, którą, 
podobnie jak w przypadku gry na instrumencie, realizować powinny tylko dziew-
częta uzdolnione. Zalecano dziewczętom częstsze zajmowanie się malarstwem, 
rysunkiem czy rzeźbą, które nie znajdowały szerszego zainteresowania wśród 
panien, a mogły przyczynić się do rozwijania zmysłu estetycznego i dobrego sma-
ku. Pisano, iż każdy – w mniejszym, czy większym stopniu – posiada jakiś talent, 

62 [E. z K. P.], Wieczorne pogadanki…, s. 169.
63 [Teja], Cudze rzeczy…, s. 277.
64 Pogadanki o wychowaniu…, s. 170.
65 [B.], Czego żąda od nas chwila obecna? Trzy listy młodej Polski z miasta do przyjaciółki na 

wsi, DdK 1883, nr 6, s. 61–62, nr 7, s. 73–74; nr 8, s. 85–86.
66 „Stało się dzisiaj koniecznym warunkiem wykształcenia dziewczyny, aby zbijała palce na kla-

wiaturze fortepianu, nieodzownym wymogiem pięknej edukacji, chociażby obok tego ukrywała się 
najgłębsza niewiadomość, płytkość umysłu, brak nawet jasnego pojęcia muzyki, jako sztuki pięknej”, 
[w:] Fortepian w wykształceniu młodzieży. Pogadanka przyjaciela muzyki, DdK 1883, nr 26, s. 310; 
[Teja], Krótka uwaga o uprawianiu tak zwanych talentów, DdK 1883, nr 4, s. 37.
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zaś panny powinny poszukiwać go nie tylko (jak nakazywała moda) w muzyce, 
lecz także w pięknym, głośnym czytaniu, deklamacji czy robotach kobiecych67. 

W propagowanym na łamach pisma modelu wychowania dziewcząt zwra-
cano szczególnie uwagę na konieczność znajomości robót kobiecych. Zgodnie 
z tradycyjnym i odwiecznym podziałem ról i obowiązków – „[…]mężczyzna – płu-
giem i mieczem, kobieta – przy kądzieli i z igłą w ręku”68 – każda dziewczynka od 
najmłodszych lat powinna być wprawiana kroju i szycia, wyszywania i haftowa-
nia, robienia na drutach, szydełku. Prace takie miały istotny aspekt pedagogiczny 
i wychowawczy: 

[…] dziewczynka, wcześnie zaprawiana przez naukę do tego rodzaju pracy, nabiera cierpliwości, ła-
godności, wyrozumiałości, tyle niezbędnej w późniejszym życiu, a że charakterystycznym znamie-
niem tych robót jest ich rozmaitość, obok drobiazgowości, uczennica przy pokonywaniu tysięcznych, 
codziennych w tego rodzaju drobiazgach trudności nabiera hartu, wytrwałości i stałości charakteru69. 

Podkreślano także, że podczas robót kobiecych w dziewczynkach wyrabia 
się smak, gust i poczucie piękna, a także kształci się umysł, szczególnie, kiedy 
samodzielnie należało obmyślać wzory linii i kształtów swych prac. Prace dziew-
cząt służyły w gospodarstwie domowym, zdobiły pokoje, ubierały i stroiły członków 
rodziny, stawały się doskonałym prezentem na każdą okazję. Podstawy tej nauki 
panienki powinny pobierać w domu rodzinnym. Zwracano jednak uwagę na ko-
nieczność wprowadzenia tego typu robót do szkół ludowych, co miało przyczynić 
się do rozwoju tej gałęzi rękodzielnictwa, a w konsekwencji – stać się drogą za-
robku dla kobiet. W jednym z artykułów przedstawiono projekt nauczania robót ko-
biecych dla ludowych szkół elementarnych i wydziałowych miejskich i wiejskich70. 

Matki mieszkające na wsi, właścicielki ziemskie, miały obowiązek, w myśl za-
leceń formułowanych na łamach DdK, zapoznawać córki z pracą w wielu działach 
wiejskiego gospodarstwa kobiecego, a więc z prowadzeniem kuchni, utrzymy-
waniem porządku i czystości, sporządzaniem zapasów, hodowlą drobiu i trzody, 
ogrodnictwem, pszczelnictwem, jedwabnictwem, uprawą roślin farbiarskich i ap-
tecznych, a także racjonalnym podziałem pracy, zarządzaniem służbą, rozkła-
dem godzin poszczególnych zajęć, prowadzeniem rachunkowości gospodarskiej, 
słowem – uczyć skutecznego zarządzania domem i gospodarstwem. Stawiano 
dziewczętom za wzór gospodarność babek i prababek, które, gdy zaszła taka 
potrzeba, potrafiły wyręczyć nawet własnego męża w wielu pracach i interesach. 
Krytykowano niewłaściwe wychowanie dziewcząt, które kształcone „[…] powierz-
chownie, dla zewnętrznej ogłady, dla świata i salonu”71 nie były w stanie podołać 
trudom prowadzenia gospodarstwa kobiecego. Zbyt mało zajęć praktycznych lub 
ich brak w wychowaniu dziewcząt powodował, że nie potrafiły one pełnić właści-

67 Tamże, s. 38.
68 [J. G.], Nauka ręcznych robót kobiecych, DdK 1881, nr 10, s. 77.
69 Tamże, s. 78.
70 Tamże; [R.], Roboty ręczne pań naszych, DdK 1883, nr 22, s. 253–254.
71 [E. z K. P.], Kilka rad starej babuni tyczących się gospodarstwa wiejskiego, DdK 1881, 

nr 17, s. 163.



201Problematyka wychowania na łamach „Dwutygodnika dla Kobiet” (1880–1885)

wie obowiązków pani domu i gospodyni, zarządzającej sprawami gospodarski-
mi w domu i majątku oraz służbą. Za najkorzystniejszy okres praktycznej nauki 
gospodarstwa kobiecego uznawano czas po ukończeniu edukacji w domu lub 
na pensji, a przed zamążpójściem czy podjęciem pracy zarobkowej. Dorosła już 
wtedy, zwykle ok. siedemnastoletnia panna, jak pisano, zamiast spędzać czas na 
bezczynności, rozrywkach i zabawach czy bezsensownym czytaniu romansów, 
powinna towarzyszyć matce podczas jej prac i zajęć, zapoznając się z praktyczną 
stroną prowadzenia domu72. Gdy zaś panna została przez matkę odpowiednio 
i starannie do swojej pracy przygotowana, gwarantowano jej szczęśliwe zamąż-
pójście oraz szacunek i miłość ze strony męża. Dobra, pracowita i gospodarna 
żona, jak pisano, miała być „[…] uosobionym aniołem stróżem mężczyzny […], 
każdy jej krok, każde tchnienie i wszelka robota ma na celu uprzyjemnienie życia 
temu, któremu sama siebie i całe swe życie w ofierze poniosła”73.

Na stronach DdK matki, których kilkunastoletnie córki nie wyszły jeszcze za 
maż, znajdowały wskazówki w zakresie wyboru drogi zawodowej, innej niż pra-
ca gospodyni w majątku ziemskim. Charakteryzowano różne możliwości pracy 
dziewcząt poza domem, ze wskazaniem na ich pozytywne i negatywne strony. 
Pierwszym i najczęściej polecanym zajęciem dla młodych dziewcząt było nauczy-
cielstwo (prywatne lub w szkole), które uważano za naturalne i wrodzone powo-
łanie kobiety. Niewątpliwą wadą tej profesji była ogromna podaż na rynku pracy, 
dlatego też jedynie najlepiej wykształcone panienki mogły liczyć na dobrą posadę. 
Sugerowano dziewczętom zajęcie się niezbyt popularnym wśród płci pięknej sny-
cerstwem (rzeźbieniem w drewnie), drzeworytnictwem, emaliowaniem na porce-
lanie, litografią, a także malarstwem i fotografią. Polecanym zajęciem było także 
zajmowanie się chorymi w lazaretach czy klinikach, wymagające jednak staran-
nego wykształcenia w kierunku medycyny i higieny. Szerokie pole pracy kobiet 
otwierało się w handlu strojami, w składach bielizny, sukien i towarów modnych, 
gdzie panienki mogły zajmować się krojem, szyciem, wreszcie sprzedawaniem 
ubrań. Polecano także produkcję rękawiczek, kapeluszy, parasoli, kwiatów, za-
bawek, wyrobów galanteryjnych, pracę w introligatorstwie, szklarstwie, grzebie-
niarstwie, tapicerstwie, zegarmistrzostwie i jubilerstwie. Przygotowane do pracy 
panny mogły także starać się o zajęcie w kucharstwie, piekarstwie, cukiernictwie 
czy ogrodnictwie. Jednak, jak wyraźnie podkreślano, do podjęcia każdej ze wska-
zanych prac należało pannę odpowiednio przygotować i fachowo wykształcić, by 
w trudnej życiowej sytuacji mogła zapewnić byt sobie i swojej rodzinie. Podobnie 
jak w przypadku prac gospodarskich, do których dziewczęta nie były odpowied-
nio przyuczane, krytykowano ich niewłaściwe, salonowe wykształcenie, które nie 
przygotowywało do jakiejkolwiek pracy. „Zmiana w wychowaniu cór naszych jest 
konieczną, bo wychowanie wytworne tylko i konwencjonalne nie usposabia do 
trybu praktycznego”74 – pisano, nawołując tym samym do reformy kształcenia 

72 Tamże; [M. Sz…a], Domownicy, DdK 1882, nr 14, s. 157–158; [R.], Kilka uwag o oszczędno-
ści w prowadzeniu domu, DdK 1882, nr 3, s. 25–27.

73 O zadaniu i pracy kobiet…, DdK 1882, nr 4, s. 37.
74 DdK 1885, nr 5, s. 49–50.
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dziewcząt. Jednak projekty te pozostawały jedynie w sferze postulatów, ponie-
waż brakowało szkół fachowych, kształcących w określonym zawodzie czy zaję-
ciu, które mogło stać się podstawą zarobkowania. Autorzy tekstów poświęconych 
wychowaniu praktycznemu dziewcząt i przygotowaniu ich do pracy zawodowej 
proponowali utworzenie różnego rodzaju szkół specjalnych, w których panny 
mogłyby zdobywać wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne, koniecz-
ne w określonym fachu75. Jednak nie wszystkie postulaty pozostawały bez echa, 
ponieważ w doniesieniach bieżących z 1884 r. czytamy o rosnącym powodzeniu 
kursów handlowych dla panien w Poznaniu, a także o założeniu wyższego kursu 
żeńskiego z zakresu „[…] higieny i estetyki, z uwzględnieniem obowiązków przy-
szłej samodzielnej gospodyni domu”76.

Osobnym, istotnym zadaniem dla młodej dziewczyny miało być szerzenie 
oświaty wśród ludu. Sugerowano dziewczętom, by zamiast pracy nauczycielek 
domowych, zechciały podejmować się zajęcia nauczycielek ludowych – profesji 
mniej opłacalnej finansowo, ale dającej dużo więcej satysfakcji i mającej znaczącą 
rolę społeczną (szerzenie świadomości narodowej i przeciwdziałanie germaniza-
cji). Zadanie nauczycielki ludowej nie ograniczało się jedynie do pracy w szkole, 
ale do stałego oświecania i umoralniania ludności wiejskiej. 

Stać się wzorową nauczycielką ludu, to umieć go oświecać właściwie, umoralniać, uczyć pracy, 
poszanowania cudzej własności, umiejętności w ulepszaniu swojej, odciągać od pijaństwa, zaradzać 
lichwie, przez nakłanianie do wzajemnej pomocy – oto trudne, lecz wzniosłe zadanie kobiety naszej77. 

Inną formą kształcenia dzieci wiejskich było organizowanie kółek naucza-
nia – kiedy panna ukończyła już swoje nauki, miała wystarczająco dużo czasu, 
by zająć się kształceniem jednego lub kilkorga dzieci z okolicy. Miało to nie tylko 
podnieść oświatę ludu, ale przede wszystkim chronić przed germanizacją78. 

Znaczącą rolę w kształtowaniu charakteru oraz umysłów dzieci i młodzieży 
miały odgrywać odpowiednie lektury. Czytelniczki DdK znajdowały także na stro-
nach pisma porady w zakresie właściwego wyboru książek. Podpowiadano, jakich 
zasad należało się trzymać przy doborze lektur, „[…] by to czytanie było szlachet-
ną rozrywką i nauką zarazem”79. Czytanie uznawano za kontynuację kształcenia 
i uzupełnianie zdobytej wiedzy. Szczególnie zalecano podsuwać dzieciom i mło-
dzieży pozycje z zakresu nauczanych przedmiotów, a także książki naukowe, 
dostosowane do wieku i poziomu wiedzy (historyczne, geograficzne, o treści li-
terackiej, z dziedziny sztuk pięknych), ale i biografie, monografie literackie, pa-
miętniki, szkice, żywoty, obrazy historyczne, czasopisma, powieści (szczególnie 
historyczne, podróżnicze), mające także wymiar kształcący. Najlepiej, by książka 

75 Tamże, s. 50–51; [Amelia C.], Głos z Warszawy, DdK 1882, nr 20, s. 229–230; nr 21, s. 241–
242; [M. Sz…a], Kilka myśli o pracy, DdK 1882, nr 17, s. 193–194; Fortepian…, s. 309

76 Rozmaitości i rzeczy bieżące, DdK 1884, nr 14, s. 168.
77 [Amelia C.], Głos…, nr 21, s. 242.
78 [B.], Czego żąda…, nr 6, s. 61–62; nr 7, s. 73–74; nr 8, s. 85–86.
79 Wybór książek dla młodzieży, DdK 1882, nr 22, s. 253.
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była w języku polskim, wydana na terenie kraju, dotyczyła polskich realiów, choć 
nie odrzucano literatury obcej. Literaturę ojczystą zdecydowanie preferowano, 
uznając jej czytywanie za przejaw patriotyzmu. Zanim jednak dana pozycja trafiła 
do rąk młodego człowieka, powinna zostać przez matkę przejrzana pod kątem 
treści niemoralnych czy fałszowania wypadków dziejowych. Wszystkim – zarów-
no młodszym dzieciom, jak i młodzieży – zalecano książki o tematyce religijnej 
i moralnej. Sugerowano, by z różnych lektur dzieci wypisywały ważne myśli, frag-
menty czy ustępy, próbowały streszczać je, wynotowywały ważne nazwiska, daty 
czy miejsca – „[…]dla wiedzy i nauki ten trud z pewnością nie byłby marnie pod-
jętym”80. W dziale „Kronika literacka” znajdowały się także, szczególnie w okresie 
świąt Bożego Narodzenia, charakterystyki i opisy książek dla dzieci: dla tych naj-
młodszych pięknie ilustrowane, głównie bajki czy wierszyki i powiastki, dla dzieci 
starszych i młodzieży – o tematyce podróżniczej i przygodowej oraz cieszące się 
ogromną popularnością opowiadania z życia młodych panien. Choć w Poznaniu, 
jak pisano, trudno było o książki dla dzieci i młodzieży (największe zasługi na polu 
wydawnictw dla dzieci miał M. Leitbeger), opisywano i streszczano pozycje, które 
ukazywały się w innych częściach kraju – w Lwowie, Warszawie czy Krakowie81. 

Podkreślić należy, że w działach „Kronika literacka”, „Kronika literacka i arty-
styczna” lub „Bibliografia” ukazywały się informacje o książkach dla dzieci i mło-
dzieży oraz o najnowszych pozycjach z różnych dziedzin. Często, obok autora, 
tytułu, wydawcy i miejsca wydania oraz ceny, za jaką można było daną pozycję 
nabyć, przedstawiano najistotniejsze treści w nich zawarte. Niekiedy pojawiały się 
nawet dość wnikliwe i rozbudowane streszczenia i recenzje poszczególnych roz-
działów książek. Bywało tak często w przypadku pozycji dotyczących problematyki 
wychowawczej. Zainteresowane czytelniczki, szczególnie matki, mogły dowiedzieć 
się, jakie zagadnienia dotyczące wychowania dzieci i młodzieży w danej pozycji 
poruszono i podjąć decyzję o przydatności książki, często o charakterze poradniko-
wym, i jej ewentualnym zakupie82. „Niejedna matka pragnie pouczyć się sama, lub 
założyć biblioteczkę dla swych dzieci, nie umiejąc jednak kierować się w wyborze, 
natrafiała częstokroć na rzeczy mniejszej wartości – ocena wytrawnych znawców 

80 Tamże, s. 253–254; [M. Sz…a], Niektóre przesądy w czytaniu, DdK 1883, nr 9, s. 97–98; 
[R.], Literatura i książki w życiu kobiet, tamże, nr 2, s. 13–14; [R.], Kilka słów…, s. 146; [Teja], Cudze 
rzeczy…, s. 278; [K. K.], O czytaniu, DdK 1885, nr 25, s. 97–98; Książki dla młodzieży i ich znaczenie, 
[w:] Korespondencja „Dwutygodnika”, DdK 1880, nr 2, s. 16.

81 Na Gwiazdkę, [w:] Kronika literacka, DdK 1882, nr 8, s. 92.
82 „Ksiądz Chotkowski wzbogacił swą książką katolicką literaturę polską, a społeczeństwu wiel-

ką wyświadczył przysługę. […] Zatrzymano się umyślnie nieco dłużej nad rozbiorem tej książki, aby 
czytelniczkom naszym dać sposobność do poznania jej treści, która nas tak blisko dotyka, a matki 
i osoby wychowujące zachęcić do jej nabycia”, [w:] O wychowaniu dzieci…, s. 134; „Zwracamy pu-
bliczności naszej uwagę na dzieło «O wychowaniu macierzyńskim» przez Zofią Kowerską, premiowa-
ne na konkursie ogłoszonym przez redakcją «Bluszczu» […]”, [w:] Kronika literacka, DdK 1882, nr 19, 
s. 226; zob. też np.: Wychowanie dziecka włącznie do lat sześciu…, s. 81; Bibliografia, DdK 1883, 
nr 8, s. 88; Elementarz poznański dla użytku szkół elementarnych, publicznych i prywatnych, podług 
mieszanej metody pisania i czytania, opartej na głosowaniu, oprac. F. Krajewicz, A. Modrzyński, z wie-
lu rycinami, DdK 1884, nr 2, s. 22–23; W Warszawie wyszedł „Rocznik Pedagogiczny”, [w:] Przegląd 
literacki, DdK 1885, nr 25, s. 106–107.
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może być jej zatem bardzo pożyteczną”83 – pisano. Pojawiały się także ogłoszenia 
informujące o czasopismach dla dzieci i młodzieży84.

Na łamach analizowanego pisma autorzy artykułów dotyczących wychowa-
nia zwracali też uwagę na wychowawczą rolę zabaw dziecinnych. Za szczegól-
nie istotne dla rozwoju dziecka uważano zabawy z rówieśnikami, które nie tylko 
kształtowały umiejętności współpracy, walki, przegrywania lub zwycięstwa, lecz 
także były bardziej atrakcyjne, pomysłowe i wesołe niż zabawy w pojedynkę. 
Kiedy dzieci nie miały towarzystwa rodzeństwa, sugerowano wybrać kolegę czy 
koleżankę z okolicy, choćby z gminu, mniej więcej w podobnym wieku, których 
należało nauczyć grzeczności i pozwolić rówieśnikom na swobodną zabawę. 
Dzieci powinny bawić się pod nadzorem osoby dorosłej, której zadaniem było 
dbać o ich bezpieczeństwo. Dorośli mieli pozostawić jednak najmłodszym swo-
bodę podczas zabaw, nie powinni ingerować w ich przebieg, krępować dzieci 
napomnieniami czy zakazami. Nadzorowanie zabawy dzieci miało też pozwolić 
rodzicom, szczególnie zaś matkom czy bonom i nauczycielkom, poznać charakter 
i usposobienie dziecka. „Nie zna dziecka, kto go nie uważał podczas zabawy […]. 
Co postrzeżemy przy zabawie, niech nam będzie wskazówką, jak sobie z dziec-
kiem postępować, nad którą z jego skłonności najbardziej pracować, co w nim 
prostować trzeba”85 – radziła M. Sz…a. Zabawę uważano także za świetny spo-
sób nauczania – niepostrzeżenie i „przy okazji” można było dziecku przekazać 
pewne zasady, spostrzeżenia czy wiadomości86. Wśród zabaw dziecięcych po-
winny być zabawy ruchowe: biegi, skoki, gonitwy i inne, ponieważ pozwalały one 
rozładować napięcie i dawały gwarancję „[…] ochraniania małych od pomysłów 
dziwacznych, rodzących się w główkach i wykonywanych dla zabicia czasu, dla 
zajęcia chwilowego”87. Zwracano także uwagę na zabawki dzieci, które powinny 
być bezpieczne, proste, niezbyt kosztowne, dostosowane do wieku i poziomu roz-
woju dziecka. Radzono podpowiadać maluchom, jak podczas zabaw wykorzysty-
wać przedmioty codziennego użytku i dary przyrody88.

Na łamach DdK znajdujemy także teksty poświęcone problematyce wycho-
wania fizycznego, zdrowotnego, higieny dzieci i młodzieży. Publicyści z trwogą 
podawali statystyki śmiertelności dzieci do lat 5, które na początku lat osiem-
dziesiątych XIX stulecia wynosiły 50% ogólnej liczby zmarłych. Postulowali ko-
nieczność reformy w zakresie opieki i pielęgnacji małych dzieci. Krytykowano 
niewłaściwe zachowanie ciężarnych, które stylem życia, spędzaniem czasu na 

83 Tamże, s. 106.
84 „«Towarzysz Dzieci» – jedyne na Galicję i Wielkie Księstwo Poznańskie ilustrowane cza-

sopismo dla młodego wieku, wychodzi we Lwowie od lat siedmiu, pod redakcją Władysława Bełzy. 
«Towarzysz», obok rycin w tekście, dołącza co kwartał kolorowaną chromolitografię, jako premię dla 
dzieci. Cena tego pisemka, które najlepiej prenumerować za pośrednictwem księgarni F. H. Richtera 
we Lwowie, wynosi rocznie 10 Mrk, półrocz. 5 Mrk.”, DdK 1882, nr 10, s. 120.

85 [M. Sz…a], Kiedy się ma rozpoczynać…, s. 25.
86 O zadaniu i pracy…, nr 4, s. 38; [B. Ł.], Słów kilka…, s. 193–194; Pogadanki o wychowaniu…, 

nr 13, s. 145.
87 Tamże, nr 14, s. 158.
88 Tamże, nr 15, s. 169; Jak należy pojmować…, s. 233.
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nieodpowiednich dla swojego stanu rozrywkach lub zbyt ciężkiej pracy, złym 
odżywianiem i strojem powodowały zaburzenia w rozwoju płodu, przyczyniały 
się do trudnych i skomplikowanych porodów. Zarzucano matkom dobrze sytu-
owanym, że nie karmią samodzielnie dzieci piersią, oddając je w ręce mamek, 
a dzieci starsze przypadkowo dobranym niańkom, piastunkom czy bonom. Przy-
czyną zgonów dzieci było pozostawianie ich bez opieki, szczególnie wśród mniej 
zamożnych warstw społecznych89. „Ileż to dzieci we wszystkich społeczeństwa 
sferach wychowano tym sposobem na ludzi przez cale życie schorzałych i cier-
piących na skutek niehigienicznego żywienia i nieprawidłowego starania o rozwój 
sił fizycznych”90 – pisano. Uświadamiano czytelniczki, czym jest racjonalne fizycz-
ne wychowanie i jaki jest jego cel: 

Celem dobrego, fizycznego wychowania dzieci jest nadanie ich organizmowi jak najwięcej sił, 
staranie się o jak najmocniejsze wyrośnięcie kości, o jak najsilniejsze rozwinięcie się mięsiw, o na-
danie im dobrego odżywiania ciała, zostawiając całość w dobrych kształtach, w pewnej zgrabności 
i urodzie, obok krzepkości i jędrności91. 

Teksty z zakresu zdrowia i higieny pisali najczęściej znani i cenieni le-
karze, których autorytet miał świadczyć o wadze zagadnienia i skłaniać czy-
telniczki do stosowania publikowanych zaleceń. Troska o zdrowie i higienę 
rodziny oraz dzieci była zadaniem kobiety – pani domu, matki92 – i opiera-
ła się na prostych zasadach: umiarkowaniu w jedzeniu i picu, zażywaniu jak 
największej dawki ruchu fizycznego, świeżego powietrza i wody. Ich złama-
nie powodowało choroby i stawało się przyczyną tak wysokiej śmiertelności, 
szczególnie wśród najmłodszych. Żeby więc dziecko zdrowo rosło i dobrze 
się rozwijało, zalecano zapewnić mu zdrowe i obfite, ale niewykwintne jedze-
nie, czysty i dostosowany do pory roku, niekrępujący ruchów ubiór, codzienną 
higienę, unikanie lenistwa, częste przebywanie na świeżym powietrzu i ko-
rzystanie ze światła słonecznego, przebywanie w pomieszczeniach suchych 
i nieprzegrzanych93. „Zdrowie ciała wymaga ruchu codziennego, przechadzki 
i pracy ręcznej, jak największej czystości ciała, umiarkowania i wstrzemięźli-
wości”94 – radziła E. z K.P.

Zalecenia higieniczne zaczynały się już od okresu niemowlęctwa – nie należało 
ubierać dzieci w ciasne sukienki i powijaki, krepujące ruchy i ściskające klatkę pier-
siową i nóżki, wykluczano przykrywanie ich grubymi puchowymi pościelami oraz 

89 [A. M.], Towarzystwo Przyjaciół Dzieci…, nr 18, s. 175–176.
90 Tamże, s. 176.
91 O fizycznym wychowaniu dzieci…, nr 15, s. 176.
92 „Jej przypada troska o pielęgnowanie zdrowia wszystkich do ogniska domowego należących 

osób, tak członków familii, jak i osób obcych, i to przez troskliwe zabiegi około pożywnego pokarmu, 
około stosownej odzieży i około zdrowo utrzymanego mieszkania”, [w:] Rozmaitości i rzeczy bieżące, 
DdK 1884, nr 14, s. 168.

93 [R.], Kobieta…, s. 61; Jak należy pojmować…, s. 233; [E. z K. P.], Wieczorne pogadanki… 
O zdrowiu, DdK 1882, nr 23, s. 265; O zadaniu i pracy…, nr 4, s. 38; [J. D.], Piękność i kosmetyki, DdK 
1883, nr 8, s. 88; [R.], Nieco o modzie i strojach, DdK 1883, nr 16, s. 181–182.

94 Wieczorne pogadanki… O szczęściu, s. 62.
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przegrzewanie. Płacz dziecka także nie powinien być powodem do niepokoju, 
ponieważ rozszerzać miał płuca i piersi. Nie należało dziecka nosić zbyt długo na 
ręku, ponieważ tamować to miało przepływ krwi, zaś najkorzystniejsze dla zdro-
wia malucha było pozostawienie go w bezpiecznym miejscu, np. na podłodze, by 
mógł poruszać kończynami, uczyć się raczkować i chodzić95. 

Stosunkowo wiele uwagi poświęcano właściwemu odżywianiu dzieci. Pro-
blematykę tę omawiał np. obszerny, opublikowany w 1883 r. w trzech częściach, 
artykuł dr. Klemensa Kochlera. Niemowlęta powinny być karmione piersią matki, 
jeśli ta jednak nie mogła karmić sama, powinna poradzić się lekarza odnośnie do 
karmienia sztucznego. Dzieci starsze otrzymywały tyle jedzenia, ile potrzebowały, 
w zależności od wieku i trybu życia. Zbyt duża ilość pokarmu, szczególnie w przy-
padku spędzania czasu nad książkami u dzieci w wieku szkolnym, powodowała 
ociężałość i prowadziła do łakomstwa. Nie należało jednak przesadnie ograniczać 
dzieciom ilości spożywanych posiłków, zaś karanie głodem za wykroczenia kry-
tykowano szczególnie. Dziecko powinno jadać 5 razy dziennie pokarmy urozma-
icone. Podawano konkretne potrawy, którymi można było karmić maluchy i dzieci 
starsze, z podaniem pór posiłków i ich dokładnego składu, a także sposobami 
przygotowania, by nie traciły swych właściwości odżywczych. W menu dziecię-
cym szczególnie zalecano mleko, jaja, mięso, warzywa, owoce i zboża. Z na-
pojów szczególnie korzystna dla dziecka była woda, odradzano wszelkie kawy, 
herbaty, wina czy piwo96.

Zwracano także uwagę na odpowiedni strój dziecka, dostosowany do tempe-
ratury otoczenia, wieku i płci, niekrępujący ruchów. Podpowiadano, z jakich mate-
riałów należało szyć dziecinne ubrania w zależności od pory roku. Pisano także, 
jakie obuwie powinno się dobierać dla najmłodszych, by nie koślawiło stopy i było 
wygodne97. 

Czystość ciała była także uznawana za niezbędny warunek zdrowia. Małe 
dzieci powinny być kąpane codzienne, starsze przynajmniej dwa razy w tygodniu 
zimą oraz codziennie latem98. W ukazującym się przez kilka numerów 1881 r. cy-
klu Notatki z dziedziny nauk przyrodniczych i higieny autorstwa dr. Koszutskiego 
sporo miejsca poświęcono higienie włosów dzieci. Publicysta radził matkom, jak 
mają postępować z włoskami niemowląt, by te rosły silne i zdrowe. Żeby pobudzić 
wzrost włosów, zalecał codzienne mycie głowy w ciepłej wodzie z mydłem glicery-
nowym. Nie polecał zakładania czapek czy czepków, pod którymi włosy się prze-
tłuszczały. Radził, jak postępować z nagromadzonymi na główce łuskami suchego 
łoju, tzw. ciemieniuszką, którą należało smarować gliceryną lub oliwą tak długo, 
aż odpadła. Starszym dzieciom należało czesać włosy szczotką lub grzebieniem, 
bez zastosowania pomad czy pachnących olejków. Nie powinno się nawijać wło-
sów dzieci na papiloty ani prostować ich żelazkami, gdyż się przesuszały, słabły 
i wypadały. Strzyżenie miało także znaczenie w trosce o zdrowie dzieci, np. zimą 

95 [E. z K. P.], Wieczorne pogadanki… O zdrowiu…, nr 5, s. 50.
96 Przy stole…, s. 217; O fizycznym wychowaniu…, nr 15, s. 176–177; nr 17, s. 200–202; nr 18, 

s. 212–213.
97 Tamże, nr 18, s. 213; nr 19, s. 225–226.
98 Tamże, s. 226.
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zbyt krótkie włosy nie chroniły wystarczająco od zimna, dłuższe zaś skutecznie 
osłaniały kark i uszy przed chłodem, a więc i przed przeziębieniami99.

Osobny artykuł został poświęcony higienie jamy ustnej i zębów. Ich zdrowie 
zależało od właściwej pielęgnacji już od najmłodszych lat. Matki miały za zadanie 
pilnować, by dzieci nie gryzły twardych łupin orzechów, sznurków, zabawek, które 
niszczyły szkliwo, a także właściwie czyściły zęby. Zalecano płukanie ust wodą po 
każdym posiłku, mycie ich szczoteczką i kredą z olejkiem miętowym, szczególnie 
wieczorem. Odradzano spożywanie słodyczy i cukru. Od 6. roku życia polecano 
doroczne wizyty u dentysty100. 

Sporo miejsca poświęcono higienicznemu urządzeniu pokoju dla dziecka. 
Przede wszystkim pokój, w którym maluch spędzał najwięcej czasu, czy to na 
zabawie, czy na nauce, musiał być często wietrzony, dokładnie sprzątany, a więc 
„wolny o kurzu, wszelkich wyziewów i złych zapachów”101. Nie zalecano ogrzewa-
nia piecem żelaznym, ponieważ był niebezpieczny ze względu na wydobywający 
się czad, lecz za pomocą pieca kaflowego. Podłoga w pokoju dziecinnym powin-
na być pozbawiona dywanów, które stawały się siedliskiem kurzu i bakterii. Po-
koik dziecinny miał być urządzony z pewnym smakiem, tzn. zalecano wieszanie 
obrazków, stosownych do wieku dziecka, jasne meble i obicia, kwiaty. Opisywa-
no, jak przygotować higieniczne i zdrowe dla dziecka łóżeczko i łóżko, zalecając 
materac włosiany, cienką kołderkę i poduszkę, odradzając zaś pierzyny i stosy 
poduszeczek, powodujących skrzywienia kręgosłupa102. 

Zdrowe dzieci powinny codziennie spędzać kilka godzin na świeżym powie-
trzu. Najlepiej, by spacerowały i biegały w okolicy łąk, lasów, parków, w miastach 
zalecano wyprawy za miasto, gdzie powietrze było czyste i zdrowsze103. Ruch na 
świeżym powietrzu nie tylko miał przyczynić się do wzmocnienia sił fizycznych, 
lecz także zapobiegać suchotom – chorobie, na którą zapadała znaczna liczba 
dzieci, szczególnie z niższych warstw społecznych. Dlatego też dla dzieci moż-
nych zalecano od najwcześniejszych lat „turnowanie” (uprawianie ćwiczeń fizycz-
nych – biegów, skoków, gonitw i gimnastyki), jazdę konną, fechtowanie104. Gdy 
pogoda dopisywała, proponowano zimne kąpiele w rzece lub basenie, połączone 
z pływaniem, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt. Wszelki ruch fizyczny 
(spokojny spacer, biegi, gonitwy, jazda na łyżwach, gimnastyka105) był uważany 
za zbawienny dla zdrowia. Osobną uwagę poświęcono także higienie szkolnej, 
pisząc, że dzieci przebywające cały dzień w szkole powinny mieć zajęcia z „turno-
wania”, odpowiednio dobrane do wieku zestawy ćwiczeń fizycznych. Postulowano 
zmianę ławek szkolnych, biurek i krzeseł, które powodowały wady kręgosłupa106.

99 Tamże, s. 225–226.
100 Dlaczego psują się zęby tak szybko u dzisiejszego pokolenia i co trzeba czynić, aby tej klęsce 

zapobiedz?, DdK 1882, nr 6, s. 69–70.
101 O fizycznym wychowaniu…, nr 18, s. 212.
102 Tamże, s. 213.
103 Tamże, nr 15, s. 176.
104 [E. z K. P.], Wieczorne pogadanki… O zdrowiu, nr 5, s. 49.
105 O fizycznym wychowaniu…, nr 19, s. 226.
106 [E. z K. P.], Wieczorne pogadanki… O zdrowiu, s. 50.
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Krytykowano niewłaściwe postawy matek i ojców, którzy często chorujące 
dzieci pozbawiali wszelkiego kontaktu z powietrzem, słońcem i ruchem fizycz-
nym; realizując tzw. wychowanie cieplarniane, delikatne, zamiast pomagać, po-
garszali jeszcze ich stan107. Kiedy któryś z domowników chorował, czytelniczki 
DdK mogły na łamach rocznika z 1884 r. znaleźć skuteczne lekarstwo na każdą 
niemal dolegliwość (także dziecięcą) w cyklu artykułów o charakterze poradni-
kowym pt. Domowa apteka. Teksty zawierały przepisy na przyrządzanie leków – 
wywarów, olejków, nalewek, herbat, naparów, proszków, esencji z ziół zbieranych 
na polach, w ogrodach i lasach108. W jednym z artykułów z 1885 r. matki mogły 
znaleźć cenne informacje na temat objawów, przebiegu i sposobów zapobiegania 
dziecięcym chorobom odzwierzęcym109.

Niewątpliwie istotną rolę w organizacji wychowania i kształcenia dzieci od-
grywały ogłoszenia, zamieszczane na łamach pisma, zwykle na ostatniej stronie. 
Zainteresowani mogli tam bowiem znaleźć informacje o istniejących na ziemiach 
polskich biurach nauczycielskich, pośredniczących w zatrudnianiu dla rodzin 
z Księstwa Poznańskiego nauczycieli i nauczycielek domowych oraz bon110. 
Przełożone pensji żeńskich informowały społeczeństwo o naborach na kolejny 
rok szkolny, zachwalając jednoczenie swoją kadrę pedagogiczną111. Właścicielki 
pensjonatów reklamowały swoje stancje w mieście, zapewniając jednocześnie 
dziewczętom guwernantki cudzoziemki112. Dziewczęta, chcące kształcić się na 
nauczycielki, znajdowały tam oferty kursów – zarówno freblowskich, jak i z zakre-
su nauczania talentów113. 

107 „Gdyby matki rodziny znały się na higienie, nie pozbawiałyby dzieci światła słonecznego 
i czystego powietrza, które są głównymi czynnikami zdrowia, a nawet życia” – pisała E z K. P., [w:] 
[E. z K. P.], Wieczorna pogadanka starej babuni. Kilka słów o oszczędności, DdK 1885, nr 9, s. 98; 
por. t a ż, Wieczorne pogadanki… O zdrowiu, s. 49; DdK 1882, nr 23, s. 266; Z higieny, DdK 1884, 
nr 2, s. 21–22.

108 Zob. np.: Apteka domowa z roślin zbieranych w ogrodach, polach, lasach etc. Podług wykła-
dów dra A. Schilinga napisała E. z Kurowskich Puffke, DdK 1884, nr 21, s. 251.

109 Zwierzęta domowe, jako krzewiciele chorób ludzkich. Podług rozprawy dra Sonnenbergera 
napisała E z K. P., DdK 1885, nr 11–12.

110 „Biuro Nauczycielskie Heleny Nowoleckiej w Krakowie. 25 lat istnieje już ten zakład […] pod-
pisana ma zaszczyt zawiadomić, że zakład jej i na przyszłość pozostanie na dotychczasowej stopie, 
starając się o życzliwość i poważanie Ogółu, a pożytek młodzieży, a więc nadal pośredniczyć będzie 
w wyborze nauczycielek i nauczycieli odpowiednio kwalifikowanych, z wykształceniem szkolnym lub 
domowym, w języku ojczystym, jak również i obcych: francuskim, niemieckim, angielskim, tudzież 
w muzyce, śpiewie i rysunkach oraz bon, tak z kraju jak i z zagranicy, dla Galicji z Bukowiną, Króle-
stwa, Cesarstwa Rosyjskiego i Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Helena Nowolecka, ulica Gołębia 
Niższa nr 183”, DdK 1881, nr 14, s. 136.

111 „Kurs nauk w wyższej, sześcioklasowej szkole żeńskiej PP. Danysz, będącej pod dyrekcją 
Prof. Dr. Mottego (Plac Piotra nr 3) rozpocznie się w środę 13 października. Egzamin nowo wstępują-
cych uczennic we wtorek dnia 12 października od 3 godziny począwszy”, DdK 1880, nr 1, s. 8.

112 „Od 15 października r.b., jako z początkiem roku szkolnego, przyjmuję pensjonarki nowe, 
kształcące się prywatnie, jako też uczęszczające do tutejszych wyższych zakładów naukowych. 
W pensjonacie moim jest nauczycielka Paryżanka, posiadająca przy tym gruntownie język angielskie. 
Teofila Radońska, Poznań, Wiedeńska ulica, nr 5, I piętro”, DdK 1884, nr 1, s. 12.

113 „Dla pań, chcących się kształcić na nauczycielki tańca i gimnastyki mam zamiar urządzić 
kurs osobny. Zgłoszenia przyjmuję każdego czasu. A. Lipiński, nauczyciel tańca, Poznań, stare gimna-
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Obok dominujących w DdK artykułów o tematyce związanej z wychowaniem 
domowym dzieci i młodzieży, od czasu do czasu ukazywały się teksty, które do-
tyczyły wychowania w placówkach i instytucjach wychowawczych. W numerach 
4, 6 i 7 z 1880 r. opublikowano artykuł, dotyczący wychowania nieletnich w in-
stytucjach karno-poprawczych autorstwa H. J. Boguskiej, posługującej się pseu-
donimem Hajota. Publicystka opisywała funkcjonowanie pierwszej i wówczas 
jedynej takiej instytucji w Królestwie Polskim. Cenne i wartościowe poznawczo 
było ukazanie historii opieki nad nieletnimi pozbawionymi opieki, sierotami, pod-
rzutkami, dziećmi opuszczonymi, żebrakami, włóczęgami, małoletnimi przestęp-
cami w Szwajcarii, Holandii, Francji, Belgii, we Włoszech, w Niemczech, Anglii czy 
Rosji, a także na ternie Królestwa Polskiego od drugiej połowy XVIII po lata sie-
demdziesiąte XIX w., wraz z opisem stosowanych w nich systemów wychowaw-
czych. Funkcjonujące za granicą instytucje wychowawcze dla nieletnich stały się 
inspiracją dla Tadeusza Lubomirskiego, który wraz z Józefem Wieczorkowskim 
podjął inicjatywę utworzenia Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieśl-
niczych, zatwierdzonego przez ministra sprawiedliwości w 1872 r. Po licznych 
trudnościach organizacyjnych otwarcie osady nastąpiło w 1876 r. Towarzystwo 
działało w guberni warszawskiej, powiecie skierniewickim, w gminie studzienic-
kiej. Było oparte na systemie mieszanym, a mianowicie dzielono chłopców na 
rodziny, klasy i oddziały, w ramach których wspólnie mieszkali, uczyli się i pra-
cowali. Hajota dokładnie przedstawiła osadę, jej położenie, urządzenie domków 
dla dzieci, plan dnia, a nawet ubiór chłopców. Celem artykułu było przybliżenie 
działalności określonej placówki, ale przede wszystkim uświadomienie czytelni-
kom sensu podejmowanych zabiegów wychowawczych wobec dzieci trudnych 
i zdemoralizowanych, które dzięki takim placówkom miały szansę stać się pra-
wymi obywatelami. Bogucka, kończąc wnikliwy opis uroczystości rocznicy otwar-
cia zakładu w Studzieńcu, apelowała do społeczeństwa Księstwa Poznańskiego 
o zwrócenie uwagi na problemy nieletnich i podjęcie próby założenia podobnej 
placówki wychowawczej114. 

Istotną rolę odegrał publikowany w kilku numerach DdK artykuł poświęcony 
działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) w Warszawie. Choć w czasie, 
kiedy tekst się ukazywał, Towarzystwo pozostawało dopiero w fazie koncepcji, 
przedstawiono dzieje jego powstania, pomysłodawców, zadania, cele i środ-
ki jego funkcjonowania, skład, władze, a także prawa i obowiązki członków. Za 
najważniejszy cel TPD uznano wpływ na rozwój młodych pokoleń przez niesie-
nie matkom pomocy materialnej i moralnej, szerzenie wiedzy na temat zdrowa 
i pielęgnowania dzieci (publikacje, odczyty, wystawy), pomoc kobietom brzemien-
nym, popieranie karmienia piersią i pielęgnowania dzieci przez matki, roztacza-
nie opieki nad dziećmi od momentu narodzin, chroniące przed różnego rodzaju 
niebezpieczeństwami (fizycznymi, moralnymi), nadzorowanie osób opiekujących 

zjum”, DdK 1884, nr 2, s. 12; zob. też: Kurs zabaw i rozwijania umysłu dzieci podług systemu Froebla, 
DdK 1884, nr 1, s. 12.

114 H. J. B o g u s k a  [Hajota], O instytucjach karno-poprawczych dla nieletnich, DdK 1880, nr 4, 
s. 25–27; nr 6, s. 47–48; nr 7, s. 55–57.
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się dziećmi (akuszerki, mamki, piastunkami, bony, nauczyciele), niesienie po-
mocy materialnej rodzinom ubogim i dzieciom opuszczonym, umieszczanie ich 
w odpowiednich zakładach i placówkach wychowawczych, powoływanie do życia 
nowych zakładów opieki nad dziećmi, zapewnianie ubogim dzieciom opieki lekar-
skiej, pociągnie do prawnej odpowiedzialności osób nadużywającej władzy nad 
dziećmi i wyróżnianie osób zasłużonych na polu opieki nad nimi. Autor zapoznaje 
czytelniczki z głównymi zarzutami pod adresem projektu funkcjonowania Towa-
rzystwa, wyjaśnia idee organizatorów, zatrzymuje się dłużej przy istocie macie-
rzyństwa, stanowiącego istotę życia każdej kobiety, ukazuje cierpienia i niedole 
matek z rodzin ubogich, ale przede wszystkim trudną sytuację ich dzieci, którym 
Towarzystwo miało nieść pomoc już od chwili poczęcia115. 

Problematyka instytucji wychowawczych znalazła także swoje odzwiercie-
dlenie w tekstach dotyczących zakładania ogródków freblowskich. Wyjaśniano 
ideę Fryderyka Froebla i zamysł jego systemu pedagogicznego, sugerując, by 
każda matka wnikliwie się z tymi poglądami zapoznała, próbując stać się „ogrod-
niczką” dla własnego dziecka. Wskazywano korzyści płynące z poszczególnych 
zajęć, polecanych przez Froebla dla małych dzieci. Robótki ręczne, gimnastyka, 
modelowanie i musztra miały wzmacniać elastyczność ciała i wyrabiać zręcz-
ność, opowiadania i wierszyki rozwijały zdolności umysłowe, zaś rysunki i śpiew 
– zmysł wzroku i słuchu. Uczęszczające do ogródków dzieci w wieku do lat 7 
przyzwyczajano do porządku, wypełniania poleceń i zadań, kształtowano ich po-
czucie obowiązku, rozwijano umysł poprzez zabawę116. Opisywano funkcjono-
wanie ogródków, zwracając szczególną uwagę na rolę kierowniczki-ogrodniczki, 
bez której rośliny-dzieci nie będą właściwie wzrastały. „Winna być to kobieta wy-
kształcona, dobrze wychowana, obdarzona tkliwym sercem niewieścim, a przede 
wszystkim z prawdziwym zamiłowaniem oddająca się zawodowi”117. Proponowa-
no zwiększenie liczby tego typu placówek zarówno w miastach i miasteczkach, 
jak i na wsiach. Placówki te miały być doskonałym miejscem pracy dla młodych 
wykształconych dziewcząt, które bezskutecznie poszukiwały pracy jako nauczy-
cielki118. Na łamach pisma ukazywały się także ogłoszenia dotyczące zajęć dla 
dzieci w ogródkach freblowskich oraz kursów, na których chętne dziewczęta mo-
gły się nauczyć pracy z małymi dziećmi według systemu Froebla119.

Na łamach DdK charakteryzowano także funkcjonowanie kursów i szkół dla 
dziewcząt oraz zamieszczano sprawozdania z popisów szkolnych, odbywających 

115 [A. M.], Towarzystwo Przyjaciół Dzieci…, nr 17, s. 163–165; nr 18, s. 174–176; nr 20, s. 198–199.
116 [L.], Słówko o ogródkach froeblowskich, DdK 1881, nr 11, s. 99–100; [R.], O wczesnym roz-

wijaniu…, s. 229–230; O fizycznym wychowaniu…, nr 15, s. 176; [Marya S.], Majówka (wrześniówka) 
dzieci szkółki froeblowskiej p. H. Z., [w:] Wiadomości literackie, rozmaitości i rzeczy bieżące, DdK 
1884, nr 85, s. 300.

117 [L.], Słówko…, s. 100.
118 O zadaniu i pracy…, nr 5, s. 50
119 „Kurs zabaw i rozwijania umysłu dzieci podług systemu Froebla rozpoczyna się w szkółce 

mojej dnia 17 b.m. Zgłoszenia dzieci przyjmuję każdego czasu. H. Radońska, Poznań, Piekary nr 16, 
I piętro”, DdK 1884, nr 1, s. 12.
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się w szkołach żeńskich Księstwa Poznańskiego. Dokładnie opisywano system 
kształcenia w danej szkole, jej program, warunki nauki oraz jej rezultaty – popi-
sy i egzaminy uczennic. Informowano o zakładaniu kursów z zakresu różnych 
nauk dla panien, wśród których szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kursy 
handlowe oraz higieny i estetyki. Sprawozdania i doniesienia obfitowały w cenne 
informacje dla rodziców, chcących posłać swe córki do szkół żeńskich120. 

DdK ukazywał się zaledwie przez 5 lat. W numerze 1. z 1882 r. redaktorka 
pisała: „W naszych stosunkach, wśród garstki naszego społeczeństwa wydawać 
pismo czasowe, a do tego literackie i beletrystyczne – to zaprawdę nie powodze-
nia, ale na każdym kroku trudu i walki oczekiwać trzeba”121. Redakcja pisma miała 
ambicję uczynienia z niego głównego organu prasowego kobiet wielkopolskich. 
Apelując do serc i umysłów czytelniczek, polecano jego czytywanie, gdyż krzewi 
polskość, religię i pozwala poznawać bieżącą sytuację w kraju122. Rozpoczynając 
ostatni, piąty rok wydawania pisma, otwarcie prezentowano przeszkody i trudno-
ści, z jakimi się borykało. Problemy materialne, niewielkie grono prenumeratorów 
i czytelników, brak szerszego zainteresowania ze strony społeczeństwa powodo-
wały, że redakcja z obawą myślała o jego przyszłości123. 26 września 1885 r., po 
5 latach ukazywania się dwutygodnika, wydano jego ostatni numer. Redakcja in-
formowała zainteresowanych czytelników o zmianach w wydawnictwie i publikacji 
pierwszego numeru „Tygodnika Beletrystycznego i Naukowego”124, zastępujące-
go DdK. Witold Jakóbczyk, analizując problematykę prasy wielkopolskiej końca 
XIX w. pisał, że przyczyną małego powodzenia pism była nie tylko obojętność 
społeczeństwa, które nie nawykło do stałego kontaktu z prasą, lecz także niski 
poziom czasopism wielkopolskich. Wszystkie te czynniki sprawiły, że DdK szybko 
przestał się ukazywać, nie znajdując szerszego oddźwięku wśród czytelniczek125.

Podkreślić jednak należy, że mimo krótkiego okresu ukazywania się, czaso-
pismo mogło pełnić rolę istotnego poradnika wychowawczego dla czytelników-
-rodziców, a w głównej mierze matek. Zamieszczane na łamach DdK artykuły 
ujawniały błędy i braki domowego wychowania młodego pokolenia, służąc jed-
nocześnie radą, co czynić, by błędy te naprawić. Choć artykuły z dziedziny wy-
chowania były nacechowane konserwatyzmem i tradycjonalizmem, szczególnie 
w zakresie wychowania i wykształcenia dziewcząt, to wiele zaleceń można uznać 
za wartościowe i szczególnie istotne w warunkach zaboru. Podkreślić należy tro-
skę o język ojczysty, wychowanie w duchu poszanowania historii polskiej i religii, 

120 W 1882 r. zamieszczono charakterystykę popisów i egzaminów uczennic z poznańskich 
szkół Pani Danysz, Warnki i Estkowskiej, [w:] Nasze wyższe szkoły średnie, Rozmaitości i rzeczy 
bieżące, DdK 1882, nr 1, s. 11–12; w 1884 r. opisywano szczególne powodzenie kursów żeńskich 
z zakresu handlu oraz higieny i estetyki, [w:] Rozmaitości i rzeczy bieżące, DdK 1884, nr 14, s. 168; 
[J.], Z pod Śremu, w grudniu 1884, [w:] Korespondencja „Dwutygodnika”, DdK 1885, nr 7, s. 81; Eg-
zamin uczennic wyższej szkoły żeńskiej p. Anastazji Warnki, [w:] Rozmaitości i rzeczy bieżące, DdK 
1884, nr 1, s. 11.

121 Od redakcji, DdK 1882, nr 1, s. 1.
122 Tamże, s. 2.
123 Od redakcji, DdK 1884, nr 1, s. 1–2.
124 Od redakcji, DdK 1885, nr 26, s. 308.
125 W. Ja k ó b c z y k, Prasa…, s. 188.
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będących podstawą kształtowania patriotyzmu młodego pokolenia. Wprawdzie 
zalecenia w zakresie kształcenia umysłowego i nauczania domowego dziewcząt 
oraz przeznaczenia kobiety przypominały twórczość Klementyny z Tańskich-Hof-
fmanowej (pierwsza połowa XIX w.), ale w sposób adekwatny do zmieniających 
się warunków społecznych i gospodarczych zaczęły się pojawiać postulaty przy-
gotowania praktycznego i zawodowego dziewcząt. Z pewnością pomocne były 
dla rodziców i wychowawców publikowane regularnie streszczenia i recenzje 
najnowszych książek z dziedziny wychowania oraz literatury dla dzieci i młodzie-
ży. Niezwykle cenne, będące konsekwencją rozwoju higieny i nauk medycznych, 
okazywały się porady w zakresie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, pi-
sane przez specjalistów w danej dziedzinie i oparte na wynikach najnowszych 
badań. Z kolei w licznych artykułach dotyczących wychowania moralnego dzieci 
i młodzieży oraz charakterystyki obowiązków i zadań wychowawczych matek 
można odnaleźć wskazówki i zalecenia, które i dziś, mimo zupełnie odmiennych 
warunków funkcjonowania, uznać można za aktualne. 

DdK stanowi wartościowe źródło do badania poglądów publicystów na temat 
roli kobiet w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym drugiej połowy XIX w., 
form i sposobów przeciwdziałania germanizacji i krzewienia patriotyzmu, analizy 
publicystyki literackiej, ukazującej się na jego łamach, a także poradnictwa do-
tyczącego życia codziennego mieszkańców Wielkopolski – rozrywki, spędzania 
wolnego czasu, higieny, zdrowia i lecznictwa, kuchni czy ogrodnictwa. 



BarBara KalinowsKa-witEK*

Wizerunek kobiety II połowy XIX i początku XX w. 
w świetle wybranych czasopism kobiecych i rodzinnych 

Królestwa Polskiego

Kobieta od zarania dziejów pełniła w rodzinie istotną funkcję, chociaż nie 
zawsze jej pozycja odpowiadała wykonywanym obowiązkom. Jako wychowaw-
czyni własnych dzieci kształtowała charaktery młodego pokolenia, pośrednio 
oddziaływała więc na całe społeczeństwo i wyznawane przez nie wartości. Jej 
rola wzrosła w okresie zaborów, kiedy uczyniono ją odpowiedzialną za trwanie 
w narodzie ducha polskości i przekazanie dzieciom tradycji przodków. Nie każ-
da matka potrafiła jednak sprostać stawianym jej oczekiwaniom. Dlatego też 
w XIX w. wykorzystano prasę do kształtowania postaw i systemu wartości kobiet 
– żon, matek i wychowawczyń młodego pokolenia. Czasopisma kierowane do 
kobiet pojawiły się już na początku XIX w. W 1820 r. ukazało się pierwsze pi-
smo, którego tytuł wskazywał na nowy typ adresata – kobietę: „Wanda. Tygodnik 
Polski Płci Pięknej i Literaturze Poświęcony”. W następnych latach redagowano 
jeszcze sześć takich magazynów1. Dopiero jednak w stosunku do czasopism 
wydawanych po 1860 r. można stwierdzić, że były one „kobiece” nie tylko z na-
zwy. Adresowane do kobiet, rzeczywiście poruszały tematy im bliskie, a wśród 
redaktorów i publicystów występowały przedstawicielki płci pięknej. Istotną rolę 
w rozwoju prasy kobiecej odegrał nasilający się w drugiej połowie XIX w. ruch 
emancypacyjny. Jednocześnie przedstawiciele pozytywizmu, głosząc hasła pra-
cy u podstaw i pracy organicznej, wykorzystywali prasę w celu kształtowania po-
glądów i opinii społeczeństwa2. Redaktorzy i publicyści magazynów kobiecych, 
dostrzegając przeobrażenia społecznej i rodzinnej pozycji niewiast, poruszali za-
gadnienia związane z ich życiem i pracą. Lansowane poglądy dotyczące tego, 
kim kobieta być powinna, jakimi cechami charakteru ma się odznaczać oraz do 

* Dr, Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin.

1 J. F r a n k e, Polska prasa kobieca w latach 1820–1918, Warszawa 1999, s. 323–324.
2 B. G o l k a, Kształtowanie się wiedzy o prasie w Polsce XIX w., Warszawa 1969, s. 122; 

J. Ł o j e k, J. M y ś l i ń s k i, W. W ł a d y k a, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 55.
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czego w życiu dążyć niewątpliwie kształtowały oczekiwania społeczne. Często 
w artykułach poruszano problematykę rodzinną i wychowawczą, analizowano rolę 
rodziny w życiu dziecka i całego społeczeństwa. 

Profile czasopism kobiecych

Czasopisma kierowane do kobiet miały różne profile, były dostosowane do 
zróżnicowanych potrzeb i poziomu umysłowego czytelniczek. Można wśród nich 
wyróżnić magazyny o profilach: rodzinnym („Kółko Domowe”, „Ognisko Domo-
we”, „Opiekun Domowy”, „Dobra Matka”), gospodarsko-praktycznym („Gospodyni 
Wiejska”, „Gospodyni Wiejska i Miejska”, „Dobra Gospodyni”), wychowawczo-
-społeczno-gospodarskim („Magazyn Mód i Nowości”, „Tygodnik Mód i Powieści”, 
„Bluszcz” – do 1905 r., „Kronika Rodzinna”), społeczno-kulturalnym („Bluszcz” 
– po roku 1905), literackim (kalendarz „Album Kobiecy”), modniarskim („Bazar”, 
„Penelope”, „Mody Paryskie”, „Nowe Mody Paryskie”), feministycznym („Kobieta”, 
„Świat Kobiecy”, „Ster”), społeczno-literackim („Świt”)3.

W zależności od profilu pisma prenumeratorki mogły w nim znaleźć atrakcyj-
ne utwory literackie, informacje na temat bieżących zagadnień, artykuły o treści 
historycznej, estetycznej i obyczajowej, porady dotyczące sposobu prowadzenia 
gospodarstwa domowego, wiadomości geograficzne, przyrodnicze, medyczne, 
kulturalne oraz wiadomości o osiągnięciach ruchu kobiecego4. Zamieszczano 
w nich także artykuły z dziedziny wychowania i kształcenia oraz bogatą ofertę ilu-
stracji – krajobrazy, wizerunki architektury, dzieła malarskie, obrazki historyczne.

W omawianym okresie najbardziej trwale zapisały się wśród wydawnictw dla 
kobiet dwa tygodniki społeczno-literackie: „Bluszcz”5 oraz „Tygodnik Mód i Powie-
ści”6, a także początkowo dwutygodnik, a od końca 1900 r. tygodnik dla polskich 
rodzin katolickich „Kronika Rodzinna”7. To ostatnie czasopismo znalazło się wśród 
omawianych magazynów kobiecych, gdyż kobieta – rodzicielka i wychowawczyni 
młodego pokolenia – zawsze zajmowała ważne miejsce w rodzinie i społeczeń-
stwie. Przez blisko pięćdziesiąt lat wymienione czasopisma kształtowały opinie 
czytelniczek, wpływały na ich gusta8, wskazywały na „wszystkie zagadnienia nie-
wieściego życia, wszystkie te ciche a ważne kwestie moralności rodzinnej, które 

3 Z. Z a l e s k a, Czasopisma kobiece w Polsce (materiały do historii czasopism). Rok 1818–
1937, Warszawa 1938.

4 Prasa polska w latach 1864–1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976, t. 2, s. 48.
5 „Bluszcz” ukazywał się od roku 1865 aż do końca I wojny światowej oraz w okresie między-

wojennym.
6 W latach 1862–1871 czasopismo ukazywało się pod tytułem „Tygodnik Mód i Nowości Doty-

czących Gospodarstwa Domowego”, od numeru 25 z 1871 r. jako „Tygodnik Mód i Powieści”, a w la-
tach 1913–15 jako „Nasz Dom”.

7 „Kronika Rodzinna” założona w roku 1867 przetrwała do roku 1915.
8 300 lat prasy polskiej 1661–1961, red. D. Kobielski, Warszawa 1961, s. 6.
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razem wzięte stanowią zacność i szczęście kobiety…”9. Stosunkowo krótko, gdyż 
tylko przez trzy lata (1884–1887), ukazywał się na rynku wydawniczym „Świt. Pi-
smo tygodniowe ilustrowane dla kobiet”. W 1887 r. wydawca zlikwidował tygodnik, 
gdyż ze względu na zbyt małą liczbę prenumeratorek zaczął on przynosić straty10. 
Dzieje „Świtu” były przestrogą dla redakcji innych czasopism i publicystów, aby 
nie głosili zbyt radykalnych poglądów w kwestiach społecznych, zwłaszcza doty-
czących równouprawnienia kobiet.

Analizowany w artykule okres obejmuje 50 lat. Jest sprawą oczywistą, 
że przez tak długi czas zmieniali się nie tylko redaktorzy i publicyści, lecz tak-
że lansowane poglądy i przypisywane poszczególnym sferom życia społecznego 
wartości. W związku z przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi kraju, zmie-
niającymi się na przestrzeni lat warunkami ekonomicznej egzystencji rodzin oraz 
żyjących w tych ogniskach domowych kobiet, w kolejnych dziesięcioleciach oma-
wianego okresu nieco inaczej kształtował się preferowany wizerunek idealnej nie-
wiasty. Poza profilem czasopisma ważną rolę odgrywał również typ adresatek. 
Były nimi zarówno kobiety z warstw posiadających, jak i te, które utrzymywały 
się z pracy własnych rąk. Ich odmienne oczekiwania wyznaczały niejednokrotnie 
podejście redakcji do kwestii kształcenia dziewcząt, pracy zarobkowej kobiet oraz 
ich równouprawnienia.

Adresaci wiodących magazynów kobiecych i rodzinnych

„Bluszcz” adresowano do kobiet ze średnich i wyższych warstw społecznych, 
które sprzyjały umiarkowanej emancypacji. Poszukiwały one w tygodniku informa-
cji na temat bieżących wydarzeń społecznych i kulturalnych. Redakcja „Bluszczu” 
stawiała sobie następujące zadania: wychowywać, uczyć i bawić. W takiej wła-
śnie kolejności starano się je realizować. Zawartość pisma określał bardzo rozbu-
dowany podtytuł: „Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet obejmujące artykuły 
o wychowaniu estetycznym i moralnym, poezje, obrazki dramatyczne, oryginalne 
i tłumaczone, powieści, życiorysy znakomitych kobiet, kronikę wiadomości krajo-
wych i zagranicznych, sprawozdania z literatury, muzyki i sztuk pięknych, utwory 
muzyczne i wiadomości z higieny oraz na osobnym dodatku rysunki mód, haftów, 
robótek wraz z opisem”. „Bluszcz” miał służyć kobietom radą i pomocą w ich za-
daniach rodzinnych i społecznych. Problematykę wychowawczą poruszano naj-
częściej w artykułach wstępnych. W piśmie zamieszczano też recenzje literackie, 
teatralne, doniesienia ze świata nauki i sztuki. Ich odbiór wymagał pewnej wiedzy 
i doświadczenia z zakresu czytelnictwa. 

„Tygodnik Mód i Powieści” kierowany był początkowo do warstw średnich, 
natomiast pod koniec XIX w. znaczne grono czytelniczek stanowiły kobiety, 

9 M. I l n i c k a, Do Czytelniczek, „Bluszcz” [dalej: B] 1865, nr 1, s. 1.
10 S. L e w e n t a l, Od Wydawcy „Świtu”, „Świt” [dalej: Ś] 1887, nr 152, s. 57. 
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utrzymujące się z pracy własnych rąk. Były wśród nich przedstawicielki uboższego 
ziemiaństwa: modniarki, krawcowe, rzemieślniczki. Ich zainteresowania i potrze-
by czytelnicze kształtowały się nieco odmiennie niż prenumeratorek „Bluszczu”11. 
Zdaniem Jerzego Franke, adresatkami „Tygodnika Mód i Powieści” były niewiasty 
„o niewielkich ambicjach intelektualnych i nie rozbudzonych aspiracjach towarzy-
skich”, które czerpały satysfakcję z zajęć domowych, a czasopismo traktowały 
„w utylitarny sposób: jako źródło praktycznej informacji, potrzebnej w gospodar-
skich pracach, a także jako środek zaspokojenia niezbyt wyrafinowanych potrzeb 
literackich”12. Dlatego też nie zamieszczano wówczas w piśmie artykułów progra-
mowych, nie poruszano kwestii równouprawnienia. 

„Kronika Rodzinna” kierowała swoje przesłanie do rodzin katolickich, utożsa-
miając pojęcia Polak-katolik. Redakcja nakreśliła główny cel magazynu w nastę-
pujących słowach: „służyć ku pożytkowi i umysłowej rozrywce rodzin, iżby młodzi 
znaleźć w niej mogli wskazówkę dróg życia i pracy, starsi zaś ułatwienie w trud-
nych obowiązkach opieki lub przewodnictwa rodziny”13. Niejednokrotnie podkre-
ślano społeczno-religijny charakter pisma, którego zadaniem jest „stać na straży 
etycznym ideałom rodziny, […] służyć rodzinom naszym nie tylko za pożytecz-
ną rozrywkę, lecz i za dobrego doradcę, przyjaciela oraz za wskazówkę w róż-
norodnych zagadnieniach społecznych, zwłaszcza w sprawach wychowania”14. 
W artykułach wstępnych omawiano obowiązki pani domu oraz zasady racjonalnej 
organizacji jej pracy dla domu i rodziny. Wiele miejsca poświęcano sprawie wycho-
wania dzieci. Jednocześnie zastrzegano: „mniej skorzy do nowości, do chwytania 
w lot pomysłów, próby doświadczenia nie mających, w przedmiotach społecznych 
i ekonomicznych damy pierwszeństwo urządzeniom i poglądom zgodnym z zasa-
dami, na których dotychczasowy porządek społeczny spoczywa”15. 

„Świt”, wydawany w połowie lat osiemdziesiątych XIX stulecia, miał być 
„organem ruchu umysłowego i praktycznej działalności”16 kobiet, „dążących do 
samoistnej pracy, do wiedzy, do stanowiska”17. Adresowany był do sfer posiada-
jących – burżuazji, ziemiaństwa, zamożnej inteligencji oraz krawcowych, mod-
niarek i innych pracownic, „pozostających w kręgu zależności od tej burżuazyjnej 

11 W 1888 r. w odpowiedzi, danej jednej z czytelniczek, zamieszczono następującą uwagę: 
„obok garści pracownic młodych, istnieją szeregi całe tych, które od nas wymagają rozrywki, posił-
ku duchowego, wskazówki praktycznej”. Zob.: Od Redakcji, „Tygodnik Mód i Powieści” [dalej: TMiP] 
1888, nr 51, s. 2. Natomiast 3 lata później w zamieszczonym w piśmie liście czytelniczki przeczytać 
można: „prenumeratorki Tygodnika to przeważnie krawcowe albo magazynierki”. Ta sama autorka 
z żalem pisała: „bardzo mało osób czyta część literacką”. Zob.: [Maryusz], Nasze listy, TMiP 1891, 
nr 3, s. 22. Nie chodziło prawdopodobnie tylko o te konkretne zawody, ale o pewną kategorię kobiet, 
zarabiających na swoje utrzymanie. 

12 J. F r a n k e, Wokół buntu i pokory: warszawskie czasopisma kobiece w latach 1905–1918, 
Warszawa 2000, s. 51.

13 Od Redakcji, „Kronika Rodzinna” [dalej: KR] 1867, nr 5, s. 80.
14 Od Redakcji, KR 1900, nr 12, s. 379.
15 Czego chce „Kronika”?, KR 1875, nr 1, s. 1.
16 Słowo wstępne, Ś 1884, nr 1, s. 1. 
17 Od Redakcji, Ś 1885, nr 65, s. 193.
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sfery”18. Jego wydawcy zakładali popieranie żądania kobiet do równouprawnienia, 
lansowali więc zupełnie inny wizerunek niewiasty. Do najważniejszych postulatów 
programowych tygodnika należało dążenie do uzyskania przez kobiety równości 
obyczajowej, moralnej i cywilnej. Redakcja dokładała wszelkich starań, aby ma-
gazyn był „przewodnikiem tych wszystkich, co cierpią i walczą, by zdobyć sobie 
materialną niezależność”19. 

Obraz kobiety w czasopismach przeznaczonych 
dla płci pięknej 

W drugiej połowie XIX w. na skutek kryzysu ekonomicznego ziemiaństwa co-
raz więcej kobiet z wyższych warstw społecznych musiało szukać pracy. Nie były 
do niej jednak przygotowane, brakowało im sił fizycznych, zdrowia, wytrwałości. 
Dodatkowo funkcjonujący w społeczeństwie stereotyp zabraniający pracy zarob-
kowej kobietom „dobrze urodzonym” pod groźbą złej opinii na temat ich statusu 
społecznego i materialnego utrudniał im znalezienie zatrudnienia. Kwestia eko-
nomiczna szczególnie ostro wystąpiła na ziemiach Królestwa Polskiego. W walce 
o niepodległość poległo wielu mężów i ojców, rząd carski za udział w powsta-
niach narodowowyzwoleńczych skonfiskował wiele majątków. Na skutek ukazu 
uwłaszczeniowego z 1864 r. szlachta musiała szukać nowych źródeł utrzyma-
nia20. To wszystko spowodowało liczne migracje ludności do miast i zmianę po-
zycji społecznej wielu rodzin. Kobiety, zmuszone zarobić na utrzymanie własne 
i swoich dzieci, coraz częściej domagały się prawa do podjęcia pracy zarobkowej. 
Redakcje czasopism kobiecych nie mogły więc pominąć milczeniem tej ważnej 
kwestii, zmuszone były zająć określone stanowisko.

„Bluszcz”

Już w pierwszych latach istnienia magazynu jeden z publicystów podkreślał, 
że „ta, która jest matką i żoną, panią domowego ogniska i naczelniczką rodzi-
ny, nie powinna tracić czasu na próżne salonowe życie”21. Zalecano, aby w zy-
skanym w taki sposób czasie zajęła się w większym stopniu rodziną, bardziej 
zadbała o męża oraz o własny rozwój umysłowy – najlepiej poprzez czytanie 

18 T. C z a p c z y ń s k i, „Świt” pod redakcją Marii Konopnickiej. Materiały do twórczości, „Prace 
Polonistyczne” 1952, ser. X, s. 242.

19 Od Redakcji, Ś 1885, nr 65, s. 193.
20 E. S t a s z y ń s k i, Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim (od powstania stycznio-

wego do I wojny światowej), Warszawa 1968, s. 15, 248.
21 O nowych zawodach dla kobiety, B 1870, nr 46, s. 349.
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odpowiedniej literatury22. Poza tym powinna zdobywać wiadomości pedagogicz-
ne i przygotowywać się do wychowywania własnych dzieci23. Wskazane jest, aby 
była radosna, zadbana, pogodna i uśmiechnięta24. Jako jednostka samodzielna 
i odważna, miała stanowić dla innych wzór do naśladowania, przede wszystkim 
dla własnych dzieci i pozostałych domowników. Zalecano, aby w tym celu po-
kazywała „samotnym możność szlachetnego wytrwania o siłach własnych, sła-
bym środek podniesienia się nad pokusę, utrzymania się ponad upadkiem”25. 
Ponieważ w następnych latach sytuacja ekonomiczna wielu rodzin pogarszała 
się, w kolejnym dziesięcioleciu w „Bluszczu” zwracano uwagę, że każda nie-
wiasta musi pracować „według skłonności, a może według uzdolnień swoich”26. 
Jeśli ma rodzinę, jej zatrudnienia powinny się ograniczać do terenu gospodar-
stwa domowego. Przestrzegano jednocześnie czytelniczki: „niech tylko […] sił 
ducha swego nie zatraca, a […] życia serdecznego w sobie nie zabija”, w zamian 
za to obiecywano, że „zawsze […] ten wysoki dział szczęścia dostanie, który 
się nazywa ducha pogodą i ducha pokojem”27. Bronisław Chlebowski w artyku-
le O wyrobieniu samodzielności charakteru u kobiet podkreślał duże znaczenie 
wytworzenia w sobie „pewnych stałych, wyższych celów życia i pewnych zasad, 
na których się mamy w dążeniu ku tym celom opierać”28. Samodzielność ta mia-
ła polegać na zrozumieniu sensu życia i umiejętności realizowania założonych 
celów. Każdy człowiek, a zwłaszcza kobieta, musi czerpać pokarm dla duszy 
z natury, nauki oraz dobrze pojętej religii, a tylko wówczas „może wyrobić i utrzy-
mać zdrowie, siłę i harmonię wszystkich władz tej duszy”29. Potrzebuje jednak do 
tego pewnego światła nauki, która by ją oświeciła na drodze do realizacji posta-
wionego sobie celu. Dlatego należy ją kształcić w sposób zupełnie odmienny od 
dotychczasowego. Maria Ilnicka pisała: „Wznieśmy umysłowy poziom kobiety, 
otwórzmy jej myślom widnokrąg szerszy, uszlachetnijmy jej gust przez pozna-
nie arcydzieł niewątpliwych”, a wtedy „kobieta do pojęcia wyższych piękności 
podniesiona, wyższy polot myśli swojej nada i punkt umysłowego ciążenia gdzie 
indziej przeniesie”30. W omawianym okresie dość często odwoływano się do ko-
biecej duszy, podkreślając jej specyficzne właściwości, różniące ją od mężczy-
zny i jego wnętrza. M. Ilnicka zaznaczała, że „kobiecość […] – to bynajmniej nie 
słodka minka, nie konwencjonalna niby łagodność słów doborowych, nie nicość 
myśli, nie małość uczuć, ale wielka i nie zmożona niczym siła kochania, poświę-
cenia się i ofiary dla przedmiotu drogiego, niemożność wyparcia się go i opusz-

22 I. K r a j e w s k i, Stanowisko społeczne kobiety i odpowiednie temu jej wychowanie, B 1867, 
nr 43, s. 185.

23 Żony ubogich mężów, B 1865, nr 6, s. 24.
24 Tamże, nr 7, s. 28.
25 M. I l n i c k a, Słówko o emancypacji kobiet, B 1867, nr 10, s. 38.
26 M. I l n i c k a, Kwestia z kwestii, B 1870, nr 52, s. 407.
27 Tamże.
28 B. C h l e b o w s k i, O wyrobieniu samodzielności charakteru u kobiet. List do Panny ***, B 

1871, nr 49, s. 373.
29 Tamże, s. 374.
30 M. I l n i c k a, Czytanie kobiety, B 1871, nr 6, s. 41.



219Wizerunek kobiety II połowy XIX i początku XX w.…

czenia”31. Za szczególnie ważne przymioty kobiety redaktorka uznała wytrwałość, 
ofiarność w pracy dla innych, głęboką miłość. Wzór osobowy kobiety z tego okre-
su był wciąż redukowany do przymiotów dobrej gospodyni – żony, matki, pani 
domu. Kobieta powinna być towarzyszką swego męża. Trzeba, aby „podniosła się 
umysłem do umysłu mężczyzny, aby mogła wejść w sferę myśli, w której on prze-
bywa, ogarniać wzrokiem ducha taki sam rozległy horyzont, który on ma przed 
sobą, stać na takiej samej podniosłości duchowej, aby ich poglądy z jednakowego 
punktu widzenia brane, zgodnymi być mogły”32. Redaktorka „Bluszczu” przestrze-
gała, że jeśli mąż nie znajdzie w żonie nic więcej nad ładną lalkę, będzie szukał 
zrozumienia i rozrywek poza domem. Dlatego musi ona być „pojęta, zrozumiana, 
stojąca w życiu jako równa obok równego jej człowieka”, a nie cacko, „którym by 
dla zapomnienia trosk bawił się zmęczony”, nie karmelek, „którym by ocukrzył 
sobie gorycze życia”33.

Lata osiemdziesiąte przyniosły kolejny dogmat: żona człowieka pracującego 
musi zrozumieć ekonomiczne położenie własnej rodziny i współpracować z mę-
żem w kierunku poprawy warunków życia wspólnoty34. Ideałem wyłaniającym się 
ze stronic pisma była: „kobieta dobra, kobieta szlachetna, która nie tylko uczciwie 
pracowitą być umie. Pojmuje ona położenie męża i współczuje z nim, troszczy się 
tkliwie o jego wygodę, o jego zdrowie ciężkimi warunkami pracy zarobkowej za-
chwiane, jest dla niego czułą, jest o niego staranną, i daje mu choć kilka chwil życia 
lepszych”35. Natomiast, jeśli kobieta jest inteligentna i otrzymała odpowiednie wy-
kształcenie, powinna ponadto dbać o rozwój umysłowy swego towarzysza życia36. 

Nawiązywano także do tradycji przeszłości, tej zupełnie dawnej, którą re-
prezentowały staropolskie matrony, i tej zupełnie bliskiej, zaledwie sprzed lat 
kilkudziesięciu, z okresu działalności entuzjastek z Narcyzą Żmichowską i Ele-
onorą Ziemięcką na czele. Podkreślano, że każda żona i matka powinna być 
taką entuzjastką37. Entuzjastka-żona nie będzie egoistką, potrafi kochać i my-
śleć szlachetnie. Jest żoną dobrą, stoi „silnie przy idei obowiązku”, ma „zapał 
cnoty”38. Nie przenosi dziecka ponad męża, „przez wyższe małżeństwa pojęcie, 
przez siłę tej dumy szlachetnej, która chce wszystkim swym obowiązkom za-
dość uczynić i żadnego ze swych praw nie utracić, towarzyszką, przyjaciółką, 
wspólniczką życia męża chce być i jest nią zawsze”, nie próbuje zamknąć męża 
w ciasnym kółku domowych spraw, „ale sama do jego obywatelskiego, społecz-
nego stanowiska myślą i uczuciem się wznosi, z nim i przez niego tam przeby-
wa”39. Szlachetnego męża wspomaga, błądzącego napomina i cierpi. Mężowi 
zajętemu pracą społeczną i obywatelską zapewnia wypoczynek. Będąc matką, 

31 M. I l n i c k a, Stanowisko Jerzego Eliot wobec kwestii kobiecej, B 1874, nr 52, s. 409.
32 M. I l n i c k a, Kobieta jako towarzyszka mężczyzny, B 1874, nr 2, s. 10.
33 M. I l n i c k a, Stanowisko…, s. 409.
34 M. I l n i c k a, Żony ludzi pracujących, B 1881, nr 15, s. 115.
35 Tamże.
36 Tamże, s. 116.
37 Nić tradycji, B 1882, nr 12, s. 89–90; nr 13, s. 97; nr 21, s. 161; nr 22, s. 169–170; nr 23, s. 177.
38 [M. I.], Nić tradycji, B 1882, nr 13, s. 97.
39 Tamże.
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entuzjastka pamięta, że „miłość macierzyńska sama przez się jeszcze cnotą nie 
jest, nie jest zasługą żadną, jeżeli nie podniesie się wyżej, nie uszlachetni polo-
tem idealnym i gdy pozostanie w granicach popędu naturalnego”40. Kocha swoje 
dzieci, ale w każdym z nich „widzi przede wszystkim człowieka z jego szlachetnym 
przeznaczeniem w ludzkości, chowa je do przeznaczenia tego celów wysokich 
i poświęcając mu z zaparciem największym samą siebie, nie zaprze się przecież 
nigdy tego, co jest w niej godnością i obowiązkiem”41. Poczuwa się też do „kształ-
cenia szlachetnej istoty ludzkiej”42. Dobrą matką jest więc ta, „która dziecko swoje 
do wyższych w życiu przeznaczeń, do pewniejszego szczęścia i szlachetniej po-
jętej godności człowieka kształci – troskliwie, pracowicie, nieraz ciężko, z wielkim 
trudem, z wielkim sił wydatkiem wyrabia”43. Matka-entuzjastka „musi być nie tylko 
kochającą, ale i rozumną, musi mieć umysł wyższy i wykształcony”44. Powinna być 
dla swych dzieci, zwłaszcza dla synów, „towarzyszką w dziedzinie myśli i pojęć 
wyższych, w świecie idei”45. 

Jeśli kobieta tak będzie postępować w codziennym życiu, to „podobna do 
swej siostrzycy staropolskiej moralnie, przewyższy ją tylko samoistnością w pra-
cy, poczuciem własnej wartości, wiarą w pojęcia i zasady wyrobione w osobistym 
trudzie, a często i niezależnym bytem, stworzonym ciężką i długą pracą – prze-
wyższy ją wreszcie wszystkimi cennymi doznaniami nowych pojęć i ideałów”46. 
Zalecano czytelniczkom: 

Niech żona będzie względniejszą, wyrozumialszą, tkliwszą na położenie męża, niech wymaga 
mniej dla siebie i dzieci, które niech rozumniej, lepiej kocha, z głębszym zastanowieniem się nad ich 
przyszłością. Gospodyni niech się więcej do obowiązku pracowitości poczuwa, niech z jednej strony 
odrzuci formy życia przeżyte, z drugiej niech sięgnie myślą w tradycję naszą starą, gdzie znajdzie wzór 
pełen powagi i godności. […] panna rozkwitająca do życia w domu rodzicielskim niech wie zawczasu, 
że jej najszczęśliwszym losem jest zostać pracowitą towarzyszką pracowitego człowieka, matką pra-
cowitych dzieci47. 

Przekonywano czytelniczki, że pracując głównie w domu, wychowując dzieci 
i dbając o domowników, więc „nie schodząc z gruntu kobiecości, nie odwracając 
się od domowych prac, od domowych kobiecych cnót, może tak młoda panna, jak 
matrona, żyć wyższym życiem ducha i uskrzydlona przez polot myśli wzniosłej, 
spełniać wszystkie te akta poświęcenia, męstwa, woli dzielnej, które opromie-
nia życie ludzkie światłem z nieba odbitym”48. Podkreślano również, że „kobie-
ta wszystko znać może, niekiedy nawet powinna rozumieć – a nic to nie brudzi 
śnieżystości jej szaty; świadoma tajemnic wiedzy, świadoma pyłu i błota życia, 

40 Tamże, nr 21, s. 161.
41 Tamże, nr 23, s. 177.
42 Tamże, nr 22, s. 169.
43 M. I l n i c k a, Siła i słabość uczucia, B 1885, nr 46, s. 361.
44 [M. I.], Nić tradycji, B 1882, nr 22, s. 169.
45 Tamże, s. 170.
46 W. P o d g ó r s k a, Tradycja i postęp w życiu naszych kobiet, B 1883, nr 36, s. 282.
47 Odpowiedzi na kwestionariusz rodzinny, B 1885, nr 28, s. 218.
48 M. I l n i c k a, Świat kobiety, B 1889, nr 42, s. 329.
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zawsze stać będzie wyniosła i majestatyczna, jeżeli posiada tę siłę moralną, jaką 
jest poczucie godności kobiecej”49.

W ostatnim dziesięcioleciu XIX w. wciąż podkreślano w „Bluszczu”, że kobie-
ta powinna być dobra, rozumna i uczciwa. Niewiasta dobra jest „każdemu żywemu 
tworowi przychylna i węzłem sympatii serdecznej związana ze wszystkim, co żyje, 
czuje, co zatem może doznawać radości lub boleści, rozkoszy lub cierpienia”50. 
Kobieta rozumna nie pożąda rzeczy małych, pojmuje życie „w jego zadaniach 
wyższych, w jego dążeniach do celów tej cnoty, na której gruntuje się życie spo-
łeczeństw”51. Jeśli jest uczciwa – nie traci nigdy wiary w ludzkość. „Wierzy w czło-
wieka – w cnotę, w dobro, piękno moralne”52. Bez względu na to, czy taka kobieta 
znajdzie się „u dołu czy na wyżynach społecznych, w dostatkach czy ubóstwie, 
zawsze osobiste tylko trudy i pracowite zabiegi dodają jej znaczenia, wartości 
i wpływu”53. Przekonywano też czytelniczki: „Nie po to powinno się za mąż wycho-
dzić, by być szczęśliwą, tylko po to, by spełnić te obowiązki, które Bóg wówczas 
wkłada – szczęście to tylko przydatek i podarek Boży”54. Dlatego też kobieta musi 
być skłonna do poświęceń – dla dobra całego społeczeństwa i własnej rodziny. 

Rolę dydaktyczną miały też odgrywać prezentowane na łamach czasopisma 
wizerunki kobiet. Za czasów redaktorstwa M. Ilnickiej w „Bluszczu” pisano o nie-
wiastach zasługujących na uznanie ogółu społeczeństwa nie z powodu jakichś 
nadzwyczajnych zalet, ale właśnie dzięki sumiennemu wypełnianiu obowiązków. 
Jako wzory godne naśladowania przedstawiano osoby przeciętne, pozbawione 
wyjątkowych zdolności, ale skłonne do poświęcenia dla dobra innych, miłosier-
dzia, dobroczynności. Postaci te kreślono jako skromne i nieśmiałe, pogodzone 
z życiem i losem – traktowały życie jako powinność, oczekiwały nagrody dopiero 
po śmierci. Jedna z nich, Emilia Gosselin, chociaż nie była artystką ani wiel-
ką panią, „znalazła sobie uznanie i szacunek ogółu, który ją otoczył nimi dlate-
go, że była osobistością rozumną, dobrą i kochającą – że była kobietą zacną, 
której dusza miała w sobie wszystko, co u nas tradycyjnie stanowiło ideał cnót 
niewieścich: miała w czystej piersi ciepło i siłę”55. Za podobne zalety redaktor-
ka „Bluszczu” chwaliła Apolonię Plewińską, przyjaciółkę Klementyny Tańskiej56. 
O holenderskiej poetce z XVII w. Marii Tesselschade pisała, że była to osoba 
szlachetna, „która już przed wiekami umiała zgodzić w sobie wszystko, co tylko 
jest dostojnością ducha ludzkiego w połączeniu ze świętym pojęciem obowiąz-
ku kobiety”57. Współcześni M. Ilnickiej przypisywali te właśnie cechy redaktorce 
„Bluszczu”, więc prawdopodobnie miał rację J. Franke twierdząc, że prezento-
wane osoby niekoniecznie takimi były w rzeczywistości, a być może przedsta-
wiały jedynie „pożądane atrybuty niewiasty-obywatelki i w rezultacie modelowały 

49 W. P o d g ó r s k a, Tradycja i postęp…, nr 35, s. 274.
50 M. I l n i c k a, Kobieta dobra, B 1891, nr 17, s. 129.
51 [M. I.], Kobieta rozumna, tamże, nr 21, s. 162.
52 [M. I.], Kobieta uczciwa, tamże, nr 39, s. 305.
53 [M.], Z teki namiestniczej, B 1890, nr 52, s. 412.
54 Sienkiewicz o kobietach, B 1897, nr 52, s. 410.
55 Emilia Gosselin, B 1865, nr 18, s. 69.
56 M. I l n i c k a, Apolonia Plewińska, B 1973, nr 3, s. 17.
57 M. I l n i c k a, Tradycja i praca kobiet w Holandii, B 1874, nr 17, s. 129.
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rzeczywistość zgodnie ze stereotypem kobiety rodem z pism Tańskiej i Ziemięc-
kiej”58. Kobiecie stawiano przede wszystkim wymagania etyczne – powinna do-
skonalić się moralnie i wypełniać powinności płynące z miłości bliźniego.

Dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych XIX w. na łamach „Bluszczu” roz-
poczęła się przemiana wzoru osobowego niewiasty – od kobiety wypełniającej 
swoje obowiązki głównie w domu, podległej mężowi, do tej, która stawała się co-
raz bardziej aktywna w życiu społecznym i zawodowym, a dostrzegając przy tym 
wokół siebie niesprawiedliwość i społeczną krzywdę, próbowała zaradzić złu. Na 
skutek zmian personalnych w redakcji „Bluszczu” – obowiązki redaktora w 1897 r. 
objęła Józefa Bąkowska, a po roku 1905 Zofia Seidlerowa – zmieniło się zapatry-
wanie tygodnika na rolę i zadania kobiety w społeczeństwie. Niewątpliwie także 
nasilenie ruchu emancypacyjnego na ziemiach polskich, czego przejawem były 
organizowane już w ostatnich latach XIX w. tajne, a po 1905 r. jawne zjazdy kobiet 
polskich ze wszystkich trzech zaborów, miało wpływ na zmianę stanowiska redak-
cji czasopisma w kwestii kobiecej. Pojawiły się wówczas nowe postulaty: kobieta 
„powinna być zainteresowaną wszystkimi sprawami społeczeństwa, przejąć się 
poszanowaniem i uznaniem prawd naukowych, sprostować swój zmysł intuicyjny, 
zbogacać umysł gruntownymi wiadomościami i doprowadzać go do równowagi ze 
skarbami uczuć swego serca”59. W 1902 r. Z. Seidlerowa pisała: „Kobieta, która 
umie zrównoważyć w sobie zalety umysłu i serca z hartem ducha i siłami fizycz-
nymi – pożyteczną zaś dla rodziny i społeczeństwa pracę z pieczą o dobro domo-
wego ogniska […] to ideał kobiety naszej doby”60.

Kobieta powinna odznaczać się silnym charakterem: „niech nie będzie tą sła-
bą, chwiejną istotą, podobną do roślinki wątłej, którą lada wicher łamie, słabszą 
fizycznie od mężczyzny, niech mu nie ustępuje hartem ducha, lecz wraz z nim stoi 
mężnie i wytrwale wśród burz i walk życiowych”61. Powinna iść przez życie „ze 
sztandarem ideałów, ze sztandarem dobra, wiary i męstwa”, „niech podnosi upa-
dłych, pociesza zwątpiałych, rozdając dokoła róże dobra, światła i ciepła. Niech 
ma siłę wyzuć się ze swego «ja», poświęcić się dla społeczeństwa”62. Zrozumiano 
wówczas, że duchowo rozwiniętej kobiecie nie wystarcza do pełnego szczęścia 
„ciche domowe ognisko, ciepłe rodzinne gniazdko, istnienie wyłącznie domowi 
i mężowi poświęcone. Kobieta duchowo dojrzała pragnie i ma prawo czuć, że jest 
czymś sama w sobie i sama przez się, że potrafi czerpać najwznioślejsze zado-
wolenie w pracy, nauce czy sztuce, w niesieniu swych usług wedle sił i możności 
ku ogólnemu, społecznemu dobru”63. To oczywiście nie oznacza, że przestanie 
być dobrą żoną i matką. Nie będzie jednak wypełniać swych domowych obowiąz-
ków „poświęcając się” dla męża i dzieci, raczej zacznie się kierować miłością 

58 J. F r a n k e, Polska prasa…, s. 135.
59 J. L u o r b e t, Zadanie kobiety w przyszłym społeczeństwie, streściła P. Grodzińska, B 1900, 

nr 10, s. 74.
60 Z. S e i d l e r o w a, Kobieta naszej doby, B 1902, nr 33, s. 386.
61 Nasz kwestionariusz panieński, tamże, nr 39, s. 463.
62 Tamże.
63 Z. S e i d l e r o w a, O wychowaniu dziewcząt podług Henryka Morione, B 1903, nr 5, s. 50.
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i dobrą wolą64. Nie straci też swego powabu i uroku65. Niewątpliwie „będąc szczerą 
i prawdziwą, będzie dumną z siebie, ze swej wartości, i wymagać będzie wiel-
kiego uczucia, bo jeszcze większym obdarzać będzie zdolna”66. Trzeba jednak 
pamiętać, że „kobieta tylko sama przez się wzrastać może – niechaj się bada, 
pracuje, dąży i myśli”67. Zażądano dla kobiet prawa dostępu do nauki na wszyst-
kich poziomach. „Nowa” kobieta powinna być umysłowo wykształcona, moralnie 
doskonała, specjalnie i fachowo wykształcona, mieć zupełnie równe z mężczyzną 
prawa, być równą mężczyźnie. Powinna też szanować przeszłość, nie zrywać 
z Kościołem, respektować prawa społeczne, pracować dla dobra kraju i kierować 
się zawsze tym, co szlachetne68. Musi też być „członkiem społeczeństwa takim, 
jak mężczyzna, może o większych od niego nawet prawach, gdyby to było moż-
liwe, ciążą na niej bowiem obowiązki matki. Każda gałąź nauki i pracy powinna 
być dla niej dostępna”69. Tylko taka niewiasta potrafi sprostać nałożonym na nią 
zadaniom i wychowa Ojczyźnie – człowieka.

Po 1910 r. w „Bluszczu” przypominano czytelniczkom, że kobieta nie może 
rządzić tylko w rodzinie i „chować głowy jak struś za domowy węgieł” – „jej zada-
niem jest uzdrowienie życia publicznego, jej celem aby to życie właśnie stało się 
rodziną, gdzie walk i kłamstwa, i targaniny, i zepsucia takiego jak dziś nie będzie”. 
Tym bardziej, że wykonywanie zawodów lekarki, obrońcy, posła, nie wyklucza 
uczuć obywatelskich. Uspokajano jednocześnie czytelników: 

Możemy być spokojni, kobieta, która życie poświęci pracy, którą ta praca nauczy społecznego 
ładu i obowiązku, będzie matką, nie będzie może sama niańczyć swych dzieci i wprawiać ich wła-
snoręcznie do robótek freblowskich, ale zasady życia potrafi im dać, bo te z doświadczenia swego 
trudu zaczerpnie, ale będzie dzieciom siłą, będzie ich rozumem, będzie przykładem jak żyć, pracować 
i poświęcać się trzeba70. 

Wskazywano, że kobieta powinna być „współdziałającą i współczującą cząst-
ką wielkiego organizmu narodowego, obywatelką odpowiedzialną za dalszy jego 
byt i rozwój”71. Miała być również misjonarką odrodzenia etycznego72. Nawiązy-
wano też czasem do wzoru osobowego kobiety – kapłanki domowego ogniska, 
jednak czyniono to głównie po to, aby wskazać, że pełnienie tej tylko funkcji nie 
wystarczy, a samo stwierdzenie jest anachroniczne. Choć szanowano tradycję 
i dokonania przeszłości, wskazywano czytelniczkom przyszłość. 

Niewiasta, aby sprostać stawianym przed nią zadaniom, wciąż musi się do-
kształcać, „tak dla utrzymania swej roli w małżeństwie na stopie umysłowej towa-
rzyszki mężczyzny, jak dla intelektualnej równości z coraz wyżej kształcącymi się 

64 Z. S e i d l e r o w a, Żona, tamże, nr 9, s. 100.
65 [Matka-Polka M.R.S.], Jaka kobieta nie starzeje się i nie traci nigdy swego wdzięku?, tamże, 

nr 31, s. 364.
66 [S.], Kobieta przyszłości (Według Ellen Key), B 1905, nr 1, s. 1–2.
67 Tamże, s. 2.
68 Nasz kwestionariusz męski, tamże, nr 41, s. 474.
69 C. W a l e w s k a, Kobieta przyszłości, B 1908, nr 30, s. 340.
70 N. J a s t r z ę b s k a, Dawne teorie a nowa praktyka, B 1913, nr 17, s. 183.
71 [D-rowa Kosmowska], Nasze panny, tamże, nr 20, s. 212.
72 M. Cz. P r z e w ó s k a, W Przyszłość: w obronie prawa moralnego, B 1911, nr 5, s. 45–47.
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w miarę dorastania dziećmi. […] Pierwotne wykształcenie swoje powinna ciągle 
kompletować w taki sposób, aby miała skąd czerpać na każde zapotrzebowanie 
umiejętność inteligentnego pojmowania i wykonywania wszystkiego, co w danej 
chwili wejdzie w jej zakres życiowy”73.

„Tygodnik Mód i Powieści”

W „Tygodniku Mód i Powieści”, podobnie jak w „Bluszczu”, podkreślano, 
że kobieta najpierw powinna wypełnić obowiązki wynikające z rodzinnego życia, 
a w czasie wolnym zająć się pracą umysłową. Musi dużo czytać i rozwijać się 
umysłowo, gdyż naczelniczki rodziny powinny być: 

[…] myślące, ukształcone, pracowite, aby rozumiały zadanie życia i umiały tak rozłożyć swe gospo-
darskie i umysłowe zajęcia, iżby nie miały czasu na nudy, umiłowały domowe ognisko, aby zostawszy 
matkami, umiały same uczyć lub przynajmniej przewodniczyć nauce swych dzieci, zająć się i mówić 
o czymś więcej jak o modach, strojach, zabawach i tańcu lub choćby nawet o gospodarstwie, aby jak 
tego żąda Pismo święte, umiały być dla męża towarzyszką, pociechą, pomocą, a nawet i radą, jednym 
słowem – aby pojmowały i odpowiadały wzniosłemu swemu posłannictwu74.

Twierdzono, że kształcić umysł mogą nawet te, które mają małe dzieci. Nato-
miast zwalniano z tego obowiązku kobiety zmuszone zarabiać na swe utrzymanie 
pracą własnych rąk dowodząc, że one rzeczywiście mogą na to nie mieć czasu75. 
Wskazywano również, że wady kobiece, takie jak: płochość, lekkomyślność, za-
lotność, wynikają z wadliwego wychowania dziewcząt76. J. Belejowska już pod 
koniec lat sześćdziesiątych przekonywała, że przedstawicielki płci pięknej powoli 
zbliżają się do tego ideału: „Dzięki niebu dziś już kobieta XIX w. jest panią siebie, 
swej duszy i swego sumienia, wyrobiła już w sercu swoim szlachetne poczucie 
godności i dumy, jakimi ją przejmuje pojęcie wielkich swoich i świętych przezna-
czeń, niechże je na wieki przechowa w swej duszy”77.

W latach siedemdziesiątych publicyści wciąż podkreślali, że kobiecie po-
trzebne są przede wszystkim zalety dobrej gospodyni, takt i zręczność, prostota, 
dobry smak, rozum, grzeczność i wytworne obejście. „Zatrudnienia gospodarskie, 
roboty kobiece i talenta na przemian ją zajmują: ta sama ręka zarówno wprawnie 
bierze się z kolei do pióra, do pędzla i do igły”78. Jej obowiązki skupiają się na 
rodzinie i właśnie temu powinna cała się oddać. Światu może się udzielać w cza-
sie wolnym – będzie to dla niej dobrą rozrywką79. Kobieta powinna być pierwszą 
mistrzynią i nauczycielką rodziny. Ona jest odpowiedzialna za rozwój dziecka. 

73 J. Te r p i, Książka o kobiecie nowej, B 1910, nr 13, s. 141.
74 Nauka i praca jest obowiązkiem kobiety, „Tygodnik Mód i Nowości Dotyczących Gospodar-

stwa Domowego” [dalej: TMiN] 1868, nr 15, s. 1. Zob. też przyp. 6.
75 Tamże.
76 Tamże, nr 14, s. 1.
77 J. B e l e j o w s k a, Kobieta w XIX w. (Prelekcja p. E. Polettau), TMiN 1869, nr 23, s. 2.
78 E. H i p p e a u, Ekonomia domowa, TMiN 1871, nr 8, s. 4.
79 Tamże, nr 5, s. 3.
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„Poświęcenie, cierpliwość, zaparcie się, stałość w celach, godność, moc i odwa-
ga, oto są macierzyństwa konieczne zalety. Matka rodziny stanowi o jej losie: pa-
nowanie jej wszechwładne, wszystkie więc cnoty panujących winna posiadać”80. 

Kobieta oświecona, mieszkająca na wsi, poza obowiązkami w domu i w ro-
dzinie powinna także zająć się najbliższym otoczeniem, szerzyć oświatę wśród 
niższych warstw społecznych. E. Hippeau tak określał jej zadania:

[…] nie pozostanie obcą żadnemu z pobliskich mieszkańców. […] Rozprasza przesądy, przekonywa 
o wartości ulepszeń w gospodarstwie, zbliża poróżnionych, godzi waśnie, zbłąkanych na dobrą napro-
wadza drogę, pracuje nad wykorzenieniem zabobonnych wyobrażeń i mniemań niedorzecznych, któ-
rych jeszcze tak wiele napotkać po wsiach można. Przykłada się czynnie do wszelkich stowarzyszeń 
i usiłowań w celu szerzenia oświaty, nauki lub ratowania nędzy81. 

Jeśli tylko właściwie rozplanuje swoje zajęcia, znajdzie czas na wszystko. 
Jako kobieta światowa „umie wszędzie zastosować się do przyjętych zwyczajów, 
do wymagań, a nie wygląda to, jak gdyby chciała dawać nauczki tym, co ich nie 
znają. Ściśle dopełniając swoich powinności, przewodnicząc wychowaniu swych 
dzieci, znajdzie czas i na religijne obowiązki, i na uczynki miłosierne, i na utrzy-
manie stosunków przyjacielskich i światowych – bo w życie swoje wprowadziła 
zasady porządku, systematyczności i przezorności, które przewodniczyć winny 
wszelkim rządom”82. Jeśli więc potrafi być „towarzyszką i wspólniczką męża, sta-
ranną matką i ochmistrzynią swoich dzieci, a jednocześnie ozdobą towarzystw 
przez swój rozum, talenta i miłe przymioty, dobrą, litościwą i miłosierną przy łożu 
chorego i w izdebce nędzarzy – takiej kobiecie należy się cześć i poszanowa-
nie”83. I takie właśnie kobiety – zdaniem E. Hippeau – można spotkać w codzien-
nym życiu.

W latach osiemdziesiątych w „Tygodniku Mód i Powieści” odnotowano zmia-
nę w zachowaniu wielu młodych Polek. Z nostalgią więc wspominano postać daw-
nej szlachcianki, która odznaczała się wieloma pozytywnymi cechami:

Pełna prostoty, szczera, prawdziwie pobożna i głęboko religijna, skromna, czytała jedynie po-
ważne, moralne i budujące książki, nie rozprawiała o emancypacji i równości praw, ale za to niejedno-
krotnie wywierała zbawienny wpływ na umysły i otoczona czcią ogólną, używała przywilejów wyższych 
od praw mężczyzny. Nie popisywała się znajomością nauk ścisłych i filozofii, ale jakiż to był zdrowy 
i głęboki rozum przy owej prostocie! Jakże wysokie miała pojęcie o obowiązku, co za charakter i siła 
moralna! Jak odczuwała piękne zasady prawdziwie wzniosłego życia, jak umiała wychowywać dzieci, 
jak umiała być dla nich świętością!84.

Wówczas były to w pełnym tego słowa znaczeniu „kapłanki domowego ogni-
ska, matki, żony i obywatelki”. Z żalem dodawano: dziś jest inaczej. Pojawiały się 
jednak także głosy bardziej optymistycznie nastawionych publicystów, piszących: 

80 E. H i p p e a u, tamże, 1870, nr 33, s. 6.
81 Tamże, nr 39, s. 8.
82 E. H i p p e a u, tamże, 1871, nr 8, s. 4.
83 Tamże.
84 Z kraju i zza granicy, TMiP 1882, nr 28, s. 332.
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„Kobiety nasze potrafią oszczędzać i pracować, bo skłania je do tego obowiązek, 
przekonanie, przywiązanie do rodziny i do ziemi ojczystej”85.

W ostatnim dziesięcioleciu XIX w. w „Tygodniku Mód i Powieści” główne za-
dania niewiasty wciąż sprowadzano do pracy w domu i dbania o wygody męża. 
Obawiając się jednak utraty ewentualnych prenumeratorek, nastawionych bardziej 
radykalnie, odcinanie się od postulatów emancypacji tłumaczono w sposób nastę-
pujący: „Tygodnik był i pozostanie na przyszłość pismem, które najtroskliwsza 
matka dorosłej i dorastającej córce bez obawy dać może w rękę”86. Zastanawia 
fakt, że właśnie w tym okresie czasopismo cieszyło się szczególną poczytnością, 
zdobyło największą liczbę prenumeratorek. Prawdopodobnie znaczna część czy-
telniczek czasopism kobiecych nastawiona była raczej konserwatywnie wobec 
wszelkich zmian. Problematyka rodzinna oraz kwestie związane z wychowaniem 
i nauczaniem dzieci wydawały się więc najbardziej bezpieczne.

W latach dziewięćdziesiątych jedna z publicystek zauważyła, że coraz więcej 
kobiet szuka w małżeństwie „stanowiska i życia bez troski”87, dlatego po 1900 r. 
postawiono przed niewiastą kolejne istotne zadanie: powinna dbać o duszę ro-
dzinnego domu, gdyż tylko wtedy będzie on właściwym miejscem wychowania 
młodego pokolenia88. Podkreślano również, że każda kobieta „może być kapłan-
ką, byle w swej piersi strzegła pilnie świętego ognia, źródła wiekuistego ciepła 
i światła, które powinna rozsiewać dokoła”89. Wówczas też na łamach pisma po-
jawiła się teza o nierówności płci i braku dyspozycji kobiety do studiów wyższych 
oraz do obejmowania wielu stanowisk zawodowych. Wszystkie wyższe stanowi-
ska społeczne i zawodowe rezerwowano głównie dla mężczyzn90. Takie przedsta-
wienie problemu nie zniechęciło jednak czytelniczek.

Po 1910 r. również w „Tygodniku Mód i Powieści” niewiasta zaistniała w no-
wej roli – jako działaczka społeczna91. Z ogromnym przekonaniem podkreślano: 
„Wielką siłę w życiu daje kobiecie samodzielne stanowisko i praca na nim. […] 
Tylko praca może wybawić kobiety od tej biedy moralnej, w jakiej żyją”92. Odwołu-
jąc się do przykładu entuzjastek z pierwszej połowy XIX w. pisano: 

Dziś ten typ kobiet, wyczuwając tętno potrzeb krajowych, przykłada ręce do społecznego dorob-
ku, zakłada sklepy współdzielcze, urządza odczyty w sprawach obchodzących żywo ogół myślących, 
tworzy czytelnie, pralnie, uczelnie, szerzy kulturę, a działając odśrodkowo, promieniami rzucanymi na 
zewnątrz, nie zubaża domu, lecz go bardziej jeszcze ogrzewa93. 

85 Na ciężkie czasy, TMiP 1885, nr 19, s. 146.
86 Od redakcji, TMiP 1896, nr 52, s. 409.
87 [P.], Wyżej. Kilka słów na temat: Kobieta w rodzinie, TMiP 1891, nr 1, s. 4.
88 Z. D ę b i c k i, Dom, TMiP 1908, nr 6, s. 1.
89 [Z. S.], Carmen Sylva „Kobiety”, TMiP 1909, nr 24, s. 1.
90 [T. M.], Ze spraw społecznych, TMiP 1901, nr 5, s. 38; [K.], Z życia kobiety, TMiP 1903, nr 11, 

s. 126–128; [T. M.], Jeszcze jeden głos w kwestii kobiecej, TMiP 1895, nr 35, s. 278;  t e n ż e, Ban-
kructwo intelektualizmu kobiecego w opracowaniu profesora I. Jussieu, TMiP 1903, nr 25, s. 296. 

91 [D-rowa Kosmowska], Działaczki społeczne, TMiP 1910, nr 1, s. 8.
92 A. O p o l s k a, Matka, TMiP 1911, nr 36, s. 5–6.
93 E. Ż m i j e w s k a, Żony społecznice, TMiP 1912, nr 1, s. 2.
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Nie oznaczało to jednak przyznania kobiecie praw równych z tymi, z jakich 
korzystali mężczyźni. Jej zadania poza rodziną wiązano głównie z działalnością 
społeczną.

„Kronika Rodzinna”

W „Kronice Rodzinnej” w początkowym okresie jej istnienia podkreślano waż-
ność następujących cech charakteru, pożądanych dla każdego człowieka, więc 
także dla pani domu: „zacność charakteru, podniosłość ducha, gruntowna bogo-
bojność, wyższy nastrój umysłu”94. Adam Goltz przekonywał czytelniczki: 

Nic tak kobiety nie czyni piękną, jak czynność ducha, niezmordowana pracowitość, a umiejęt-
ność i szykowność w spełnianiu wszelkich obowiązków, jakie na nią z kolei spaść mogą. A nic znowu 
nie ubliża tak kobiecie, jak niedołężna bierność, która sama nie wie, co z swoim czasem i osobą swoją 
począć, która nie umie z głębi ducha swojego zaczerpać warunków szczęścia i samodzielności, ale je 
szukać musi, dla wewnętrznej swojej próżni, w strojach, rozrywkach, balach itp.95 

Oczywiście każda niewiasta powinna się kształcić, gdyż od Stwórcy otrzy-
mała do tego zdolności, a Bóg „nic na próżno nie daje”96, ale zdobywana przez 
nią wiedza powinna służyć lepszemu wypełnianiu obowiązków. Kobieta jest też 
„szafarką łask i darów Bożych”, musi więc je odpowiednio wykorzystać „umiejęt-
ną gospodarnością, trafnym zarządem; rozumną i dobrze skierowaną pracą”97. 
Jest za to odpowiedzialna przed samym Stwórcą.

Kolejne dziesięciolecie nie przyniosło właściwie żadnych zmian w postrze-
ganiu roli i zadań niewiasty. Wciąż sprowadzano je tylko i wyłącznie do działal-
ności w rodzinie i dla jej dobra. Wynikało to z przekonania, że kobieta w rodzinie 
miała do spełnienia niezmiernie istotną rolę. Podkreślano, że do jej obowiąz-
ków należy: strzec, koić cierpienie, łagodzić niepokoje i nieporozumienia, usu-
wać trudności. Dlatego niewiasta chrześcijańska powinna być odważna, nawet 
cierpiąc sama musi umieć pocieszać innych, pamiętać o uboższych. Zaleca-
no: niech spełnia obowiązki towarzyskie, zna interesy odnoszące się do dobra 
męża i rodziny, potrafi się wznieść „na wyżyny świata intelektualnego, a dusza 
jej jest przybytkiem wzniosłych i szlachetnych uczuć”98. Jeśli będzie zajęta od 
rana do wieczora czymś pożytecznym, nie będzie próżnowała i da dobry przy-
kład innym99.

W „Kronice Rodzinnej” powoływano się też na wyższość moralną niewiast 
i wynikającą stąd możliwość ich oddziaływania na pozostałych członków rodzi-
ny100. Pociąga to jednak za sobą konieczność odpowiedniego wychowania kobiet 

94 A. G o l t z, Budżet domowy, KR 1867, nr 2, s. 18.
95 A. G o l t z, Reforma w wychowaniu kobiet i w użyciu ich czasu i pracy, KR 1869, nr 7, s. 99.
96 [O*], O uczoności kobiet, tamże, nr 8, s. 113.
97 A. G o l t z, Reforma…, tamże, nr 10, s. 148.
98 K. P o m i a n, Kilka oderwanych myśli o rodzinie, kobiecie i małżeństwie, KR 1873, nr 30, s. 1–2.
99 Tamże.
100 [M. I.], Słówko do młodych matek, KR 1871, nr 15, s. 227.
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„mężnych, silnych duchem, silnych wiarą, silnych nadzieją i miłością, silnych za-
miłowaniem pracy i obowiązku, słowem podniesionych w całej pełni do stano-
wiska mężnych niewiast chrześcijańskich”101. Niewątpliwie ważna rola przypada 
w tym względzie ojcom i mężom, którzy często „zarzucają kobietom płochość, 
lekkomyślność i wad innych wiele”102, a nic nie robią, aby to zmienić. Muszą więc 
poczuć się bardziej odpowiedzialni za swoje córki oraz żony i zrobić wszystko, 
aby potrafiły one odpowiedzieć swojemu powołaniu i godności. Wszak „prawdzi-
we wykształcenie, połączone z chrześcijańskim wychowaniem [kobiety – B.K.
-W. ] otaczające jednocześnie jej zdanie, myśl, sąd i wolę, otwierające przed nią 
skarby wiedzy, uzdolni ją dopiero do zadośćuczynienia wymaganiom zajętego 
stanowiska, pozwoli jej zająć ważniejsze jeszcze, wywalczy jej szacunek i miłość 
męża, uszanowanie synów, ustali byt rodziny, na wspólności zdań, uczuć, prac, 
myśli i celów opartej”103. Pracować nad własnym udoskonaleniem powinny też 
same kobiety, „ażeby zawsze stać na wysokości swego stanowiska […] być uoso-
bieniem wszystkiego, co dobre, piękne, doskonałe”104. Za wzór do naśladowania 
stawiano czytelnikom „prababki pobożne, które umiały niezaprzeczenie, gospo-
darnie i zasobnie kierować czeladką, apteczką, lamusem i spiżarnią”105. Ponieważ 
– pisano – dawne nasze kobiety były praktyczne w zarządzie majątkami, miały 
znajomość stosunków społecznych, „z nieomylną wiarą w przyszłość, zwróciliśmy 
oczy nasze w obraz dawnej rządnej i rozumnej niewiasty, która najserdeczniejszy 
brała udział w pracy społecznej, nie zatracając tej najpiękniejszej wyłącznej ce-
chy, którą Twórca namaścił jej skronie”106. 

Zdaniem jednego z korespondentów „Kroniki Rodzinnej”, żona i matka po-
winna:

1. Być duchem opiekuńczym, oddziaływującym duchowo, jakby magnetycznie, miłością, słody-
czą, poświęceniem, pracowitością na całe swoje otoczenie […], 2. Gospodarnością, rządem i oszczęd-
nością stać się ważnym czynnikiem w ekonomicznym ustroju społeczeństwa […], 3. Wychowywać dla 
Boga i kraju młode pokolenie w cnocie i pracy107. 

natomiast inny skupił się na oddziaływaniu żony na męża: 

[…] wpływ kobiety rozumnej i światłej może być jedynie dobroczynnym. Wywierać go zacznie najpier-
wej na męża swego, podtrzymując jego siłę moralną, gdy upada na duchu, bystrością sądu dopoma-
gając mu w roztrząsaniu każdej ważniejszej sprawy, poczuciem piękna wskazując wszystko, co dobre 
i szlachetne, surowością zaś zasad zgodnych z czynem i pełnym miłości pobłażaniem zwracając na 
drogę obowiązku. Mąż światły, który nie mógł dotąd dzielić się z żoną myślą i poważną rozmową, 
znajdzie w niej teraz pilną współpracowniczkę na polu wiedzy, towarzyszkę i przyjaciółkę, której po-
wierzy wszystkie swe myśli i uczucia; wtedy dopiero małżeństwo stanie się owym doskonałym dusz 
zjednoczeniem, jakim je chciał widzieć Zbawiciel”108. 

101 Wpływ wzajemny, KR 1870, nr 22, s. 340. 
102 Tamże.
103 [A. B.], Kilka słów o wychowaniu i kształceniu niewiast naszych, przez A.D., KR 1872, nr 8, s. 7.
104 [M. I.], Słówko do młodych matek, KR 1871, nr 15, s. 227.
105 Z Zawiśla, KR 1877, nr 7, s. 103.
106 W. C h o m ę t o w s k i, Stanowisko praktyczne dawnych niewiast, KR 1872, nr 6, s. 84.
107 Z Zawiśla, tamże.
108 [X.], Wiadomości literackie. Wychowanie kobiety i stanowisko jej w społeczeństwie, KR 1875, 

nr 1, s. 16.
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Coraz częściej akcentowano więc potrzebę rozwoju umysłowego kobiety, ale 
ostatecznym celem tego rozwoju miała być umiejętność zrozumienia i wspieranie 
mężczyzny. 

Pomimo idealizowania pozycji kobiety w rodzinie, zdawano sobie również 
sprawę z tego, że nie wszystkie dziewczęta wyjdą za mąż i urodzą dzieci. Radzo-
no więc młodym panienkom „doskonalić się wszechstronnie, zgodnie ze swymi 
zdolnościami i wyrabiać w sobie samodzielność”, gdyż to wszystko nie pozba-
wi je wdzięku, łagodności, słodyczy, a umożliwi niezależną egzystencję109. Za 
szczególnie ważną dla wszystkich kobiet, zarówno zamężnych, jak i samotnych, 
uznano cnotę męstwa, ponieważ życie jest bojowaniem, a „męstwo w kobiecie to 
największy skarb dla męża, którego mężna niewiasta jest otuchą i podporą wśród 
zmiennych i dotkliwych losu kolei”110. Istotne są również siła ducha, wiara, nadzieja 
i miłość, zamiłowanie w pracy i w obowiązku. Taki jest wzór „mężnych niewiast 
chrześcijańskich”111. Pocieszano też czytelniczki, że chociaż „w kobiecie siły wątlej-
sze, mniej fantazji twórczej i mniej sądu ścisłości, ale za to skarby uczucia i poję-
cie, i ukochanie doskonałości duchowej, i cześć przeszłości, i wiara w przyszłość, 
pobłażanie i miłość dla słabych i wątłych, i cierpiących”112. Dlatego nie powinny 
się martwić własną niedoskonałością, ale raczej dziękować Bogu za to, co otrzy-
mały. W latach dziewięćdziesiątych ponownie powrócono do twierdzenia, że ko-
bieta poza zaletami serca i umysłu musi mieć wiedzę, wykształcenie umysłowe, 
żeby mogła być towarzyszką swego męża i wychowawczynią dzieci, musi utrzy-
mywać kontakt z szerszym środowiskiem, nawiązywać stosunki towarzyskie113.

Po 1900 r. ponownie przypomniano czytelniczkom przymioty, które powin-
na posiadać każda dobra gospodyni: pobożność, zamiłowanie do porządku, czy-
stość, pracowitość i oszczędność114. Musi odpowiedzialnie przygotować się do 
pracy w domowym gospodarstwie115. Jako matka stanowi przykład dla swego po-
tomstwa, dlatego powinna „być zawsze równą, jednakowo uprzejmą, cierpliwą, 
łagodną”116. Jako żona i matka „powinna być podporą i dźwignią rodziny, a przez 
swoje poświęcenie się osłodą i bóstwem jej opiekuńczym. Zadaniem kobiety 
w małżeństwie jest podzielać z mężem brzemię interesów, a w wielu razach do-
pomagać mu w pracy. Małżonka powinna brać udział w rozrywkach, ale zarazem 
i w troskach męża, powinna w rodzinie zająć wysokie stanowisko pomocnicy i do-
radczyni męża”117. Musi wspierać męża, dodawać mu odwagi i otuchy, zachęcać 
do wykonywania rzeczy dobrych.

Po 1910 r. nic się nie zmieniło w podejściu redakcji i publicystów „Kroniki Ro-
dzinnej” do roli i zadań kobiety – wciąż sprowadzano je do obowiązków w rodzinie: 

109 [A. B.], Kilka słów…, tamże, nr 9, s. 136.
110 Z Zawiśla, tamże.
111 Tamże.
112 A. D z i e d u s z y c k a, Książka młodej kobiety, KR 1881, nr 3, s. 68.
113 Z działu wychowania, KR 1892, nr 18, s. 558.
114 Jak rządzić domem, KR 1902, nr 3, s. 12.
115 Tamże.
116 L. Cz.], Jaką powinna być żona i matka, KR 1901, nr 48, s. 948.
117 [X.F-S.], Żona, KR 1903, nr 5, s. 106.
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[…] przeznaczeniem kobiety jest wyjść za mąż, umilić temu towarzyszowi swemu życie, dopomagać 
mu w pracy, ułatwić ciężką egzystencję, oraz dać życie nowym osobnikom i wychować je na do-
brych obywateli kraju. Jest to zadanie bardzo ciężkie, ale czegoż kobieta dzielna, rozumna i głęboko 
pojmująca swoje przeznaczenie społeczne, nie pokona i nie dokona przy dobrej woli i odpowiednim 
przygotowaniu118. 

Jednocześnie ubolewano, że matki rzadko przygotowują córki do czekają-
cych je w życiu obowiązków. Tymczasem najlepszym posagiem panny są: po-
goda, uśmiech, oszczędność, zaradność, łagodność, uprzejmość, zadowolenie, 
praca, czyste sumienie, prawość, wierność, schludność, czystość, szlachetność, 
samopoznanie, przezorność, doświadczenie życiowe, rozsądek, spokój, wytrwa-
łość, przywiązanie, przyjaźń, dobroć serca – „taki posag jest najlepszą rękojmią 
szczęścia małżeńskiego”119.

„Świt”

Redakcja tygodnika, który pojawił się na rynku wydawniczym w połowie lat 
osiemdziesiątych XIX w., postawiła sobie za cel popieranie dążeń kobiet do rów-
nouprawnienia. Wzywano kobiety, aby zbudziły się i dążyły do zmiany swego sta-
nowiska w rodzinie i społeczeństwie: 

Nim słońce wzejdzie, wiele ona dróg ciężkich przebyć musi, wiele obmyśleć, zmienić, opatrzyć, 
wiele nauczyć się i zrozumieć. W chacie naszej ciemno, zimno i ubogo. W chacie naszej duszno i po-
wietrza brak. Lepiej może tym, co śpią i nie czują tego. Ale kobieta wstać musi. Ona się już budzi…120 

Lansowano więc zupełnie inny niż w pozostałych czasopismach wizerunek 
niewiasty. Wzorem osobowym była kobieta-obywatelka, świadoma swoich obo-
wiązków społecznych. Waleria Marrené w 1885 r. z zadowoleniem podkreślała: 

Kobieta-kwiat, kobieta-dziecię, kobieta-anioł stała się istotą, zdolną i ochotną podzielić z męż-
czyzną trudy życia, walki społeczne; nie cofa się przed zgłębieniem zawiłych problemów, ani przed 
konsekwencją własnych czynów. Taka tylko kobieta wśród trudnych obecnych warunków może podo-
łać trudnościom bytu, jeśli wypadła jej samotna dola, lub stać się prawdziwą towarzyszką męża; taka 
tylko zdolną będzie wspierać go w dniach złych, być mu osłodą w nieszczęściu, dźwignią w upadku, 
powiernicą w pomyślności, […] taka tylko jest myślącą różą121. 

Wskazywała, że niegdyś istniał stereotyp „kobiety biernej, cierpliwej, łagod-
nej, pięknej nade wszystko, pięknej koniecznie, umiejącej w nieszczęściu tylko 
wzdychać, płakać i umierać”. Dziś społeczeństwo i rodzina wymagają od kobiety 
dużo więcej, „literatura więc, kierując się pożądaniami ogółu, zaczęła według nich 
typy swoje kształtować”122. Dlatego też radzono czytelniczkom: 

118 Moje zwierciadło. Panna dobrze wychowana, KR 1912, nr 24, s. 375.
119 Posag dla panienek pragnących wyjść za mąż, KR 1913, nr 2, s. 31.
120 Słowo wstępne, Ś 1884, nr 1, s. 1.
121 W. M a r r e n é, Kobieta w powieści naszej, Ś 1885, nr 91, s. 198.
122 Tamże, nr 86, s. 153.
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Niechaj każda kobieta w domu swoim będzie promieniem słonecznym, który ogrzewa; niech 
miłośnie ma się ku wszystkiemu, co pod jej ręką i tchnieniem ma się ożywiać, rozrastać i rozwijać 
– a dom jej, jej otoczenie bogate czy biedne, odbije na sobie harmonijne, dopełniające się wzajem 
barwy jej duchowej istoty, ten ład moralny, z którego dopiero wypłynąć może pojęcie i zaprowadzenie 
zewnętrznego ładu123. 

Zadaniem kobiet jest „być nauczycielkami dobra, piękna i prawdy, rozbudzać 
śpiące dusze, rozjaśniać zmroki, co je ogarnęły od wieków, prowadzić je ku ja-
śniejszym krańcom”124. Powinny być odpowiednio wykształcone, aby sprostać 
stojącym przed nimi zadaniom – żony („żona wykształconego człowieka musi po-
siadać wykształcenie, ażeby zrozumieć dążności i przekonania swego męża”125) 
i matki126. Przekonywano, że „największym wrogiem dzisiejszej instytucji rodziny 
jest właśnie umysłowa niższość kobiet i społeczne ich stanowisko. One to bowiem 
stwarzają ową przepaść pomiędzy wykształconym mężczyzną-mężem i ciemną 
jego towarzyszką […] one w końcu osłabiają w synach poczucie szacunku dla 
ciemnej ich rodzicielki i dla sióstr, nie rozumiejących się na tym, co ich obchodzić 
może i porywać”127. Podkreślano również, że wykształcenie kobiet „nie może być 
dodatkiem do reformy emancypacyjnej”, gdyż „ta od niego rozpocząć się winna 
i przez nie tylko znajdzie kiedyś właściwe i naturalne rozwiązanie”128. Jedynie A dolf 
Dygasiński przekonywał o niższości umysłowej kobiety: „ona nie wytworzy nic 
samodzielnie, ale nauczy się gorliwie i skwapliwie wszystkiego, co jej podane zo-
stanie”, a „kobietę na wyższe szczebel obowiązków i cnót moralnych, jako też na 
szerszą arenę życia obywatelskiego, poprowadzić może jedynie mężczyzna”129. 
W związku z tym próbował sprowadzić jej rolę w rodzinie głównie do wychowywa-
nia dzieci i dbania o męża. Dziwnie brzmiały jego słowa o „umysłowej niedoli” płci 
pięknej w piśmie, które postawiło sobie za cel walkę o równouprawnienie niewiast 
i zdobycie im wszelkich możliwych pól pracy zarobkowej.

Inni publicyści twierdzili, że pozycja społeczna kobiety powinna być taka, aby 
umożliwiło jej to sięganie po wykształcenie i zatrudnienia, zgodne z jej możliwo-
ściami i potrzebami, przy czym kwestia kobieca powinna być podporządkowa-
na interesom ogółu. Apelowano o wyzyskanie kobiety dla społecznego dobra130. 
Chociaż odcinano się od postulatów emancypantek angielskich, walczących 
o prawa polityczne, to podkreślano, że istotna jest ich przewodnia zasada „pro-
wadząca kobiety do pracy na wszystkich tych polach, gdzie mogą być narodowi 

123 Silva rerum, Ś 1884, nr 1 (dodatek), s. 9.
124 J. K u d e l s k a, Z listów do „Świtu”, Ś 1885, nr 45, s. 40.
125 [I. L.], Średnie wykształcenie kobiet, Ś 1887, nr 153, s. 70.
126 Tamże.
127 J. K. P o t o c k i, Podległość kobiet (z powodu pracy J. S. Milla), Ś 1886, nr 138, s. 157.
128 J. G a d o m s k i, Przegląd literacki, Ś 1884, nr 13, s. 207.
129 A. D y g a s i ń s k i, Myśli o stanowisku kobiety ze względu na wychowanie społeczne, tam-

że, nr 23, s. 374.
130 Kwestia kobieca, tamże, nr 2, s. 17.
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pożyteczne”131. Podkreślano, że „zdobywanie praw politycznych przez kobiety 
nas obchodzić może tylko pośrednio. Dla naszych kobiet ważniejszymi są prawa 
społeczne”132. 

Podsumowanie

Chociaż wszystkie czasopisma przypisywały kobiecie szczególną rolę w życiu 
rodzinnym, to jednak na przestrzeni lat stosunek do tej kwestii redakcji i publicy-
stów poszczególnych magazynów ulegał stopniowej ewolucji – od przyznania pra-
wa do pracy wyłącznie w rodzinie i na jej użytek, aż do podejmowania działalności 
zawodowej i społecznej, traktowanych jako obowiązek wobec rodziny i wychowa-
nia przyszłych pokoleń. Takie stanowisko prezentowano w tygodnikach o umiar-
kowanym podejściu do równouprawnienia kobiet – w „Bluszczu” oraz „Tygodniku 
Mód i Powieści”. Oba pisma w kwestii kobiecej opowiedziały się za wiernością tra-
dycji, jednak w sprawach wykształcenia i pracy zawodowej przedstawiały program 
umiarkowany. Dostrzegając potrzeby społeczne i związaną z tym konieczność po-
dejmowania przez kobiety pracy zarobkowej, wskazywały na potrzebę stworzenia 
dla nich nowych miejsc pracy, podsuwały pomysły, popierały dążenie dziewcząt do 
zdobycia fachowego przygotowania do obowiązków zawodowych. Zgadzało się to 
ze stanowiskiem i oczekiwaniami znacznej części czytelniczek, stąd czasopisma 
te przez tak długi czas cieszyły się niesłabnącą popularnością.

Najbardziej konserwatywny program proponowała swym czytelnikom „Kro-
nika Rodzinna”. Nawet wtedy, gdy po 1905 r. ruch kobiecy na ziemiach polskich 
rozwijał się coraz bardziej prężnie, miejsce kobiety widziano głównie w rodzinie, 
a jej obowiązki sprowadzano do bycia dobrą żoną i matką. Pomimo takiego podej-
ścia także „Kronika Rodzinna” cieszyła się przez niemal pięćdziesiąt lat znaczną 
popularnością. Być może wynikało to z faktu wskazywania na zgodność z wolą 
Bożą lansowanego modelu rodziny i odgrywanych w niej przez mężczyznę i ko-
bietę ról. W społeczeństwie katolickim pismo mogło więc liczyć na wystarczającą 
liczbę prenumeratorów. 

Najbardziej radykalny program w kwestii równouprawnienia prezentował 
„Świt”. Wprawdzie redakcja i publicyści nie domagali się dla kobiet praw politycz-
nych, a jedynie akcentowali konieczność przewartościowania zagadnienia miej-
sca i roli niewiast w społeczeństwie, jednak – jak się okazało – społeczeństwo 
polskie lat osiemdziesiątych XIX w. nie było gotowe na przyjęcie takiego stanowi-
ska. Obawiano się rozszerzenia na ziemiach polskich ruchu emancypacyjnego, 
widziano w nim zagrożenie dla życia rodzinnego i w związku z tym – przyszłości 
narodu. Uważano, że w czasach niewoli jedynie rodzina może zapewnić ciągłość 

131 Walka o prawa polityczne, tamże, nr 10, s. 153.
132 J. K. P o t o c k i, Podległość kobiet…, nr 139, s. 164.
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przekazu tradycji i uznanego systemu wartości, a w tej rodzinie szczególne miejsce 
przypada kobiecie. Jeśli opuści ona rodzinę dla pracy zawodowej lub działalno-
ści społecznej, społeczeństwu niewątpliwie zagrozi zagłada. O bezpodstawności 
takich obaw przekonywali czytelniczki publicyści „Bluszczu” oraz „Tygodnika Mód 
i Powieści”, jednak działo się to dopiero ponad dwadzieścia lat później, gdy zmie-
niające się warunki życia wymusiły na kobietach konieczność poszukania pra-
cy zarobkowej poza rodziną. Redakcja „Świtu” zbyt wcześnie lasowała poglądy, 
które mogły zostać urzeczywistnione dopiero przez przedstawicielki następnego 
pokolenia Polek. Dlatego też, ze względu na szybko malejącą liczbę czytelniczek, 
pismo zostało zlikwidowane zaledwie po trzech latach istnienia. 


