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Wstęp

Istotnym kryterium rozwoju i postępu cywilizacyjnego jest upowszechnianie 
oświaty, edukacji  i kultury, przejawiające się m.in. w produkcji książek,  tytułach 
i nakładach czasopism, wielkości księgozbiorów bibliotecznych oraz liczbie wypo-
życzeń wolumenów. Poważne zadanie w podejmowaniu tych wyzwań przypada 
wydawcom. Ich rola została w pełni dostrzeżona w ostatnich dziesięcioleciach wie-
ku XIX,  kiedy  to  podjęto  dyskusję  nie  tylko  nad  zawodem,  ale  i misją  nakład-
ców. Zdawano sobie sprawę z faktu, że działalność wydawnicza prowadzona jest 
w  celu  uzyskiwania  znacznych  dochodów,  ale  jednocześnie  zwracano  uwagę 
na niematerialne  rezultaty  tej aktywności w postaci wytworów edytorskich, któ-
re są nośnikiem szeregu wartości, w tym kulturalnych, estetycznych, naukowych 
i oświatowych. W postulatach kierowanych pod adresem wydawców podkreślano 
konieczność  jasnego określania  polityki wydawniczej,  zawierającej  co najmniej 
cztery główne wskazania: znajomość potrzeb czytelniczych, rozbudzanie nowych 
zainteresowań  literackich,  wpływanie  na  rozwój  piśmiennictwa  i  oddziaływanie 
na życie umysłowe społeczeństwa. Dodatkowo sytuacja polityczna ziem polskich 
pod zaborami powodowała, że w wysuwanych sugestiach wskazywano, aby przy 
wyborze przekazywanych do druku tekstów znaczącą rolę odgrywała obywatel-
ska i patriotyczna postawa wydawców.

Praktyka kierowania wydawnictwami niejednokrotnie pokazywała, że zgła-
szane oczekiwania nie zawsze szły w parze z decyzjami podejmowanymi przez 
ich  właścicieli.  Niezależnie  jednak,  czy  intencje  nakładców  zorientowane  były 
tylko  i wyłącznie  na  zarobek,  czy  też wynikały  z większej  lub mniejszej  świa-
domości wypełnianego posłannictwa, stawali się oni z jednej strony mecenasa-
mi  autorów,  z  drugiej  pośrednikami między  autorem  a  odbiorcami.  „Wydawca 
mimo woli – pisała Marianna Mlekicka – zajmował określone miejsce w kultu-
rze, a o jego kulturotwórczej roli decydował stopień aktywności w podejmowaniu 
inicjatyw wydawniczych  i w  inspirowaniu przedsięwzięć pisarskich, naukowych 
i artystycznych”1.

Okres  zaborów  charakteryzował  się  dużym  rozdrobnieniem  ruchu  wydawni-
czego, co wynikało zarówno z wielkiej liczby, jak i różnorodności typów wydawców. 

1  M. Mlekicka, Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 1987, s. 29.
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Oprócz  wydawców-księgarzy  i  wydawców-drukarzy,  edytorstwem  książek  zaj-
mowały się redakcje czasopism, rozmaite stowarzyszenia i instytucje społeczne, 
osoby będące pisarzami, uczonymi czy działaczami oświatowymi, a nawet ludzie 
przypadkowi, bez jakiejkolwiek znajomości profesji wydawniczej2.

Należy stwierdzić,  że wśród wymienionych kategorii  nakładców znajdowali 
się tacy, którzy adresowali swoje wytwory do szerokiej publiczności czytelniczej, 
tacy, którzy profilowali produkcję piśmienniczą z myślą o pewnej konkretnej gru-
pie odbiorców, a także tacy, którzy potrafili te obydwa obszary pogodzić.

Zamysłem redaktorów tej monografii było podjęcie poszukiwań historyczno- 
-pedagogicznych zmierzających do zaprezentowania dorobku stanowiącego ofer-
tę wydawniczą dla pracowników systemu oświaty, uczniów i ich rodziców, a także 
opiekunów. I nie chodzi tu tylko o wydawnictwa powszechnie znane, utrzymujące 
się na rynku niekiedy przez dziesiątki  lat, ale  również o odkrycie dokonań  tych 
mniejszych, lokalnych, o których nikt lub prawie nikt dzisiaj już nie pamięta.

Oddawana do  rąk czytelnika publikacja  jest pierwszą z dwóch książek po-
święconych  instytucjom wydawniczym, których działalność w znaczący sposób 
wspierała  funkcjonowanie  rodzimej oświaty  i edukacji. Zawiera ona  treści doty-
czące inicjatyw edytorskich w tej dziedzinie podejmowanych na ziemiach polskich 
w XIX i pierwszych latach XX wieku. W kolejnej zaś pozycji znajdą swoje miejsce 
rezultaty badań dotyczących oferty księgarskiej w XX i pierwszych latach XXI wie-
ku, mającej na celu służenie szeroko pojmowanemu wychowaniu zarówno dzieci 
i młodzieży, jak i całego społeczeństwa3.

Na niniejszy tom składają się 23 artykuły, które swą problematyką wyznaczyły 
jego trzyczęściową strukturę. W części pierwszej zatytułowanej „Wkład w realiza-
cję idei oświatowych” znalazły się zagadnienia dotyczące: wydawców profesjonal-
nych w Królestwie Polskim i ich stanowiska wobec programów upowszechniania 
i popularyzacji wiedzy na przełomie XIX  i XX wieku (Magdalena Kwiatkowska), 
kontekstów edukacyjnych działalności wydawniczej polskiej socjalnej demokracji 
w Galicji (Wiesław Jamrożek), udziału oficyny wydawniczej Karola Miarki (młod-
szego) w rozwoju ruchu polskiego na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX stu-
lecia (Eleonora Sapia-Drewniak), aktywności wydawnictwa M. Arcta w zakresie 
popularyzowania wiedzy na początku XX wieku na przykładzie serii „Książki dla 
Wszystkich” i „Biblioteczka Dzieł Społeczno-Ekonomicznych” (Aneta Bołdyrew).

Drugą, najbardziej obszerną, część publikacji stanowią artykuły zgromadzone 
pod wspólnym tytułem „Wspomaganie kształcenia i udział w doskonaleniu pracy 
szkoły”. Podjęta przez ich Autorów tematyka koncentruje się na kwestiach: wkładu 
krakowskich oficyn wydawniczych w rozwój staropolskiej literatury pedagogicznej 
(Jan Ryś), problematyki pedagogicznej  jako obszaru zainteresowań wydawców 
rosyjskich przełomu XVIII  i XIX wieku  (Magdalena Dąbrowska),  łódzkich  inicja-
tyw wydawniczych w opinii  prasy  lokalnej  na przełomie XIX  i XX wieku  (Kamil 
Śmiechowski), publikacji edukacyjnych wydawnictwa Ludwika Fiszera do I wojny 

2  Tamże, s. 26–28; taż, Jakub Mortkowicz – księgarz i wydawca, Wrocław 1974, s. 7–8.
3  Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach 

XXI wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2014.
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światowej  (Nella  Stolińska-Pobralska),  działalności  firmy  księgarsko-wydawni-
czej Ludwika Fiszera na rzecz oświaty i szkolnictwa w Łodzi w latach 1882–1932 
(Joanna Sosnowska), literatury pedagogicznej w ofercie wydawców poznańskich 
XIX wieku (Artur Jazdon), działalności oficyny wydawniczej rodziny Feitzingerów 
w Cieszynie na rzecz szkolnictwa i oświaty (Jadwiga Miękina-Pindur), produkcji 
wydawniczej  i  drukarskiej  na  rzecz oświaty w  świetle  bibliografii Druki Kaliskie 
XIX i pierwszej połowy XX wieku (Ewa Andrysiak), aktywności wydawniczej To-
warzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych na przełomie XIX i XX wieku dotyczącej 
produkcji  podręczników  szkolnych  (Anna  Pachowicz),  inicjatyw  wydawniczych 
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych na rzecz rozwoju szkoły średniej (Te-
resa Gumuła), stanu badań i  ich perspektyw nad edycjami  i edytorami polskich 
podręczników historii doby zaborów (Krzysztof Walczak), podręczników i książek 
dla nauczycieli oraz dzieci i młodzieży w ofercie wydawniczej oficyny Friedleinów 
w Krakowie (Łukasz Romaniuk), drukarni i księgarni przyszkolnej Gimnazjum Wo-
łyńskiego i Liceum Krzemienieckiego (Ewa Danowska).

Część trzecia, pt. „Udział w dziele samokształcenia”, zawiera rozprawy doty-
czące: roli „Przeglądu Pedagogicznego” w upowszechnianiu czytelnictwa i książki 
dziecięcej (Jadwiga Konieczna), Towarzystwa Szkoły Ludowej jako wydawcy „Mie-
sięcznika Towarzystwa Szkoły Ludowej” i „Przewodnika Oświatowego” (Aleksan-
dra Lubczyńska), serii wydawniczej „Zarysy Przyrody” adresowanej do kształcącej 
się młodzieży, ukazującej się w  latach 1865–1867 (Piotr Sławiński), działalności 
oficyny wydawniczej E. Wendego na rzecz edukacji szkolnej (Monika Sulejewicz-
Nowicka),  czasopisma  „Zorza”  Pauliny  Krakowowej  i  Walentyny  Trojanowskiej 
(Nina Kapuścińska-Kmiecik), inicjatora, redaktora i wydawcy „Naszego Przewod-
nika” księdza Henryka Antoniego Szumana (Izabela Krasińska).

Redaktorzy
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Wkład w realizację idei oświatowych





MAGDALENA KWIATKOWSKA*

Rynek – polityka – edukacja.  
Wydawcy profesjonalni w Królestwie Polskim  

wobec programów upowszechniania i popularyzacji 
wiedzy na przełomie XIX i XX wieku

Przed blisko stu dwudziestu laty ukazał się w Warszawie Podręcznik księgar
ski Teodora Paprockiego. Pierwsza polska publikacja tego rodzaju wieńczyła dzia-
łalność wybitnego księgarza  i wydawcy warszawskiego, zmarłego krótko przed 
ukończeniem druku1. Dzisiejszemu czytelnikowi  tytuł opracowania Paprockiego 
może się wydać mylący. Zawartość publikacji i jej adres czytelniczy wyjaśnia ob-
szerny podtytuł Przewodnik praktyczny dla wydawców, księgarzy, pomocników 
i praktykantów księgarskich, na podstawie swojskich i obcych źródeł opracowa
ny2. Całość składa się z sześciu działów i skorowidza rzeczowego. Pracy księga-
rza w ścisłym tego słowa znaczeniu dotyczą trzy środkowe działy3.

Dla historyka ruchu wydawniczego niewątpliwie najciekawsze są dwa dzia-
ły:  pierwszy,  zatytułowany  „Księgarnia  nakładowa”,  oraz  piąty  –  „Prawo praso-
we”. Dział pierwszy jest systematycznym wykładem wiedzy na temat działalności 
księgarni  nakładowej,  czyli  oficyny  wydawniczej  o  charakterze  komercyjnym. 
W  ówczesnych warunkach,  przy  relatywnie małej  polskiej  ofercie wydawniczej 
oraz wąskim kręgu nabywców książki, samodzielne firmy wydawnicze nie miały 
szansy  rozwoju  i  dłuższego  utrzymania  się  na  rynku. Działalność wydawniczą 
prowadzono przeważnie przy dobrze prosperującym handlu księgarskim (rzadziej 

*  Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 
90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 34A.

1  J. Racięcka, Paprocki Teodor (ok. 1857–6 V 1895), [w:] Słownik pracowników książki polskiej, 
Warszawa–Łódź 1972, s. 658–659.

2  Podręcznik księgarski […], red. T. Paprocki, Warszawa 1896.
3  Są  to: Dział  II:  „Księgarnia sortymentowa”, Dział  III:  „Korespondencja księgarska”, Dział  IV: 

„Rachunkowość i buchalterya” i ponadto Dział VI: „Słownik wyrazów używanych w księgarstwie”.
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– przy drukarni), a podejmowanie inicjatyw edytorskich i finansowanie nakładów 
dowodziło zarówno ambicji księgarza, jak i zadowalających efektów działu han-
dlowego.  Rozwój  działu  wydawniczego  był  wynikiem  dobrej  znajomości  rynku 
i trafnych decyzji przy kształtowaniu repertuaru przez właściciela firmy4.

W  rozdziale  poświęconym doborowi  tytułów  do  druku Paprocki  podkreśla, 
że w odniesieniu do inicjatywy edytorskiej wydawca pełni rolę dwojaką: po pierw-
sze,  inicjuje  prace  pisarskie  i  wyszukuje  autorów  dla  takich  działów  piśmien-
nictwa,  jak poradniki  i podręczniki, książki szkolne  i książki dla dzieci, słowniki, 
encyklopedie  i przewodniki, większość opracowań popularnych z zakresu nauk 
przyrodniczych i historycznych; po drugie, nie ingerując w treść, dokonuje wyboru 
spośród ofert  składanych przez  samych  twórców,  co ma miejsce w przypadku 
literatury pięknej  (ściślej  – poezji),  piśmiennictwa stricte naukowego, monogra-
fii5. Omawiając szerzej różne strategie współpracy oficyny z autorami i problem 
wpływu zawodowego wydawcy na ostateczny kształt tekstu, z oczywistych powo-
dów Paprocki nie wspomniał o ograniczeniach natury politycznej. Istnienie cen-
zury skwitował, przytaczając – bez komentarza – przekłady ustaw cenzuralnych 
obowiązujących w trzech państwach zaborczych. Swoją wymowę posiadało ze-
stawienie austriackiego i niemieckiego prawa prasowego z restrykcyjną rosyjską 
ustawą o druku obowiązującą w Królestwie Polskim.

Mając na względzie uwagi poczynione u schyłku XIX wieku przez fachowca, 
uczestnika i zarazem teoretyka rynku książki, warto przyjrzeć się niektórym aspek-
tom działalności wydawców profesjonalnych Królestwa Polskiego w zakresie upo-
wszechniania wiedzy i kooperacji na tym polu ze światem nauki oraz z twórcami 
opracowań popularnonaukowych adresowanych do  czytelnika wykształconego, 
lecz niespecjalisty, i do osób kształcących się na poziomie średnim i wyższym.

Należy  podkreślić,  że w  ostatnich  trzech  dekadach XIX wieku ważną  rolę 
w omawianej sferze rynku książki odgrywali różnego typu wydawcy nieprofesjo-
nalni. Wśród nich można wymienić nieformalne grupy specjalistów promujących 
europejskie i rodzime piśmiennictwo ze swojej dziedziny wiedzy, redakcje czaso-
pism opiniotwórczych  (m.in.  „Głosu”,  „Prawdy”,  „Wędrowca”), wreszcie samych 
autorów  i  tłumaczy6. Wydawcy nieprofesjonalni z  reguły odwoływali się do wła-
snego programu edukacji społeczeństwa polskiego, zarówno w węższym, oświa-
towym  rozumieniu  tego pojęcia, przez dostarczenie opracowań pre zentujących 
wiedzę klasyczną,  jak  i w  rozumieniu szerokim, odnoszącym się do przekonań 
szerszych kręgów inteligencji, przez działania zmierzające do upowszechnienia 
najnowszych  osiągnięć.  Od  lat  osiemdziesiątych  XIX  wieku  przygotowywane 
w  tych  środowiskach  edycje  piśmiennictwa  naukowego  i  podręczników  akade-
mickich  otrzymywały  w  Kongresówce  wsparcie  finansowe  instytucji  mecenatu 

4  M. Mlekicka, Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 1987, s. 29–31.
5  Podręcznik księgarski…, s. 10.
6  M. Mlekicka, Wydawcy książek w Warszawie…, s. 32; M. Kwiatkowska, Autorzy jako wydawcy 

książki naukowej w Warszawie w latach 1860–1914, „Roczniki Biblioteczne” 2002, R. XLVI, s. 287–
322; taż, Udział redakcji warszawskich czasopism kulturalnospołecznych w rozpowszechnianiu książki 
naukowej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis” 2005, Folia 
Librorum 12, s. 20–32.
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społecznego,  tj.  założonej w 1881  roku Kasy Pomocy Osobom Pracującym na 
Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego7. W przeciwieństwie do przedsięwzięć 
księgarń  nakładowych,  działania wydawców nieprofesjonalnych  raczej  nie  były 
obliczone na zysk.

Początki poważniejszego zaangażowania się wydawców komercyjnych Kró-
lestwa Polskiego w publikowanie książek popularyzujących naukę na poziomie 
średnim i wyższym przypadają na przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych XIX wieku. Był  to efekt oddziaływania koncepcji pozytywistycznych propa-
gowanych na łamach czasopism warszaw skich („Niwy”, „Opiekuna Domowego”, 
„Przeglądu Tygodniowego”). Zaproponowany przez redakcje „młodej” prasy pro-
gram  udostępnienia  podstawowych  tekstów  pozytywizmu  szybko  podchwyciły 
profesjonalne  oficyny  wydawnicze,  wykorzystując  zainteresowanie  czytelników 
książką naukową8. Redakcja  pozytywistycznej  „Niwy” wyraziła  nawet  „zadowo-
lenie z tego, że panowie księgarze zabierają się do nakładów na dzieła naukowe 
większych rozmiarów i że źle na tym nie wychodzą”9.

W roku 1873, na który przypadło apogeum pierwszej na większą skalę prowa-
dzonej w Królestwie Polskim akcji popularyzatorskiej, Maurycy Orgelbrand koń-
czył dwutomową edycję Dziejów rozwoju umysłowego Europy Johna W. Drapera 
(1872–1873). Wtedy też firma Gebethnera i Wolffa, zdobywająca sobie właśnie 
dominującą pozycję na polskim  rynku książki, wydała Historię cywilizacji Anglii 
Henry’ego T. Buckle’a, jedną z podstawowych lektur epoki.

W tym samym roku Adam Wiślicki, redaktor „Przeglądu Tygodniowego” i wła-
ściciel dochodowej drukarni, wypuścił „Bibliotekę 50-tomową za 5 Rubli”. Cieszą-
ca się dużym rozgłosem tania seria wydawnicza miała rozszerzyć krąg adresatów 
realizowanego od kilku lat przez Wiślickiego programu upowszechniania zdoby-
czy nauki i nowych prądów umysłowych. W jej skład, oprócz opracowań nauko-
wych,  weszły  popularne  odczyty,  porad niki  i  „pogadanki”.  Niską  cenę  książek, 
wydawanych  również  poza  „Biblioteką  50-tomową”,  uzyskiwał  jednak  Wiślicki 
m.in. kosztem pospiesznie wykonanych, niestarannych przekładów10.

W połowie 1873 roku na rynku książki doszło do zawiązania się Spółki Wy-
dawniczej Księgarzy. Tworzyli ją właściciele pięciu największych oficyn warszaw-
skich: Gustaw Gebet hner i Robert Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, 
Gustaw  K.  Sennewald  oraz  Edward  Wende11.  Charakterystyczne,  że  Spółka 
zorganizowana w  celu  zwalczenia  konku rencji między udziałowcami  rozpoczę-
ła działalność nie od beletrystyki, która oprócz podręczników szkolnych i druków 
muzycznych  stanowiła  obszar  najsilniejszej  rywalizacji  na  rynku  książki,  lecz 
od publikacji naukowych dla inteligencji. Nie można zatem wykluczyć, że istotnym 
czynnikiem mobilizującym  do  powołania  swego  rodzaju  „nadwydawnictwa”  był 
wzrost zainteresowania książką naukową.

7  Podręcznik księgarski…, s. 10.
8  L. Zasztowt, Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864–1905, Wrocław 1989, s. 142–146.
9  „Niwa” 1873, nr 27, s. 68.
10  L. Zasztowt, Popularyzacja nauki…, s. 126–127.
11  Spółka Wydawnicza Księgarzy istniała do roku 1888. M. Mlekicka, Wydawcy książek w War

szawie…, s. 252–253.
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Wspólnicy wydali m.in. dwie  różniące się charakterem serie publikacji,  raz 
jeszcze obejmujące przekłady piśmiennictwa zachodniego  i  rosyjskiego. Pierw-
sza, adresowana do szerszych kręgów czytelników, zawierała – jak głosił jej tytuł 
–  „Dwanaście Odczytów Popularnych”.  Ogłoszono  ją  w  formie  dwu-,  trzyarku-
szowych broszurek, kopiując do pewnego stopnia dawniejsze wydawnictwo nie-
mieckie12.  Serię  drugą,  „Biblioteka Naukowa Międzynarodowa”,  wzorowano  na 
pionierskim wydawnictwie pomysłu kilku firm zachodnich, które wspólnie plano-
wały ogłosić ok. czterdziestu książek popularnonaukowych13. Nowe opracowania 
uczonych z obu stron Atlantyku miały prezentować osiągnięcia  różnych dyscy-
plin nauki z perspektywy teorii Darwinowskiej. Seria była pomyślana inaczej niż 
„Biblioteka 50-tomowa” Wiślickiego. Obejmowała  teksty nowo powstające  i wy-
równane,  jeśli  chodzi  o  poziom  opracowania14.  Tłumaczenie  dzieł  powierzono 
specjalistom, m.in. Franciszkowi Krupińskiemu, autorowi pierwszego na gruncie 
warszawskim opracowania na temat pozytywizmu oraz profesorom Uniwersytetu 
Warszawskiego, medycyny – Feliksowi Nawrockiemu i przyrodnikowi – Augusto-
wi Wrześniowskiemu.

Realizacja  polskiej  wersji  „Biblioteki  Naukowej  Międzynarodowej”,  okro-
jonej  już  w  założeniu,  urwała  się  po  ogłoszeniu  zaledwie  sześciu  przekładów 
– z powodu małego zainteresowania czytelników, a zatem niewielkich wpływów 
z prenumeraty, zwyczajowo rozpisanej na tak obszerne przedsięwzięcie. Ksiądz 
Krupiński w recenzji  „Biblioteki” zwrócił uwagę na nieodpowiadający potrzebom 
rynku wybór tekstów do tłumaczenia, ograniczony prawie wyłącznie do prac z za-
kresu nauk przyrodniczych,  i podpowiadał, by wydawać książki  twórców repre-
zentujących  nauki  humanistyczne  i  społeczne,  np.  prace Herberta Spencera15. 
Urzeczywistnienie postulatów recenzenta „Biblioteki Naukowej Międzynarodowej” 
nie było oczywiste. Po pierwsze, książek niektórych autorów, m.in. Spencera wła-
śnie,  cenzura warszawska  nie  dopuszczała  do  druku w wydawnictwie  ciągłym 
objętym prenumeratą16. Po drugie, jeśli nawet cenzura nie zgłaszała zastrzeżeń, 
edycje książek, które  już wcześniej zdobyły rozgłos, oficyny finansowały samo-
dzielnie, bez asekuracji kapitału Spółki17.

Nowy  kierunek  w  działalności  wydawniczej  firm  nakładowych  podlegał, 
co  oczywiste,  procesom  charakterystycznym  dla  całego  ruchu  wydawniczego 
w Królestwie Polskim. Chociaż pojawił się równocześnie z podobnymi inicjatywa-

12  Wstęp od redakcji, [w:] H. Helmholtz, O stosunku nauk przyrodzonych do ogółu wiedzy, War-
szawa 1874, s. 1 nlb. Już w 1868 r. do tegoż niemieckiego pierwowzoru odwołał się Adam Wiślicki, 
wydając serię „Wiedza. Zbiór Popularnych Odczytów z Literatury i Nauk”.

13  Pierwotnie „Bibliotekę Naukową Międzynarodową” planowała wydać pierwsza redakcja „Niwy”. 
Plan rozbił się o „przeszkody pieniężne”. „Niwa” 1878, t. XIII, z. 83, s. 819.

14  H. Spencer, Przedmowa, [w:] tenże, Wstęp do socjologii, Warszawa 1884, s. I–II; „Niwa” 1874, 
nr 56, s. 191.

15  Recenzja sześciu przekładów, które ukazały się w serii Spółki Wydawniczej Księgarzy pióra 
F. K. [Franciszka Krupińskiego], „Ateneum” 1876, t. 1, z. 3, s. 685.

16  M. Brykalska, Aleksander Świętochowski. Biografia, t. 1, Warszawa 1987, s. 136.
17  Np. proponowany przez Krupińskiego Wstęp do socjologii Spencera ukazał się nakładem Ge-

bethnera i Wolffa (1884), cieszące się dużym zainteresowaniem J. W. Drapera Dzieje stosunku wiary 
do rozumu dwukrotnie w ciągu krótkiego czasu wydała mała księgarnia Ludwika Polaka (1882 i 1884).
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mi wydawców nieprofesjonalnych i korzystał z ich doświadczeń, posiadał jednak 
swoiste oblicze i własną dynamikę. Pewna jego odrębność była rezultatem poszu-
kiwania takiego modelu realizacji programu popularyzacji nauki, który pozwoliłby 
wydawcom uczestniczyć w tworzeniu wartości kultury wysokiej i zarazem czynił 
przedsięwzięcia rentownymi.

Dla oficyn zabiegających o czytelnika wykształconego dogodniejsza okazała 
się metoda publikowania prac naukowych w seriach o mieszanym programie lite-
racko-naukowym. Tę formę rozpowszechniania zapoczątkował w Królestwie Pol-
skim Salomon Lewental w ramach „Biblioteki Najcelniejszych Utworów Literatury 
Europejskiej”  ukazującej  się od 1874  roku przez ok.  ćwierć wieku18. Powodze-
nie Lewentalowskiej „Biblioteki” należy przypisać kilku czynnikom. Po pierwsze, 
wydawca  przyjął  charakterystyczną  dla  stosunkowo  niewielkich  rynków  (po-
wszechnie stosowaną przez redakcje warszawskich tygodników opiniotwórczych) 
oszczędną formę edytorską, wypuszczając książki w postaci zeszytów (właściwie 
– poszytów) powiązanych z cieszącym się sporym zainteresowaniem publiczno-
ści  ilustrowanym pismem „Kłosy” i tygodnikiem „Romans i Powieść”. Po drugie, 
repertuar „Biblioteki Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej” odznaczał 
się starannym doborem, uwzględniającym również piśmiennictwo polskie19. Była 
to zasługa redaktorów serii, Fryderyka H. Lewestama, przede wszystkim zaś jego 
następcy,  Piotra  Chmielowskiego,  który  pełnił  tę  funkcję  w  latach  1878–1897. 
Chmielowski w ciągu ponad dwudziestu lat współpracy z wydawnictwem Lewen-
tala przygotował do druku szereg utworów literatury polskiej od XVI do XIX wieku 
oraz większość dzieł naukowych wydanych w „Bibliotece Najcelniejszych Utwo-
rów”, ponadto brał udział w pracach przekładowych20.

O skali trudności, na jakie natrafiali wydawcy działający w myśl reguł rynko-
wych – stale konfrontowanych z zarządzeniami cenzury – świadczy stosunkowo 
niewielka  liczba  książek  naukowych  ogłoszonych w  ramach  programów  inicjo-
wanych przez oficyny komercyjne. Wprawdzie w ostatnim dwudziestopięcioleciu 
XIX wieku dostrzec można nieprzerwany ciąg kolejno podejmowanych prób, na-
leży jednak podkreślić, że od schyłku lat siedemdziesiątych nawet duże oficyny 
w Warszawie nie zdobyły się na przygotowanie większego zbioru tekstów w for-
mie wydawnictwa seryjnego, który – po rozpisaniu prenumeraty – miałby szan-
se  trafić do szerszej publiczności  inteligenckiej oraz do młodzieży gimnazjalnej 
i studenckiej.

Nie  oznacza  to,  że wydawcy  komercyjni  odwrócili  się w  swoich wyborach 
od książki naukowej. Ich uczestnictwo w tym segmencie produkcji wydawniczej 
zmieniało się wraz z rozwojem rynku i sukcesywnie postępującą specjalizacją ofer-
ty. Pewien wpływ na zmiany obserwowane pod koniec XIX wieku miał też proces 

18  Druk ostatnich tomów „Biblioteki Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej” kończono 
po 1900 r.

19  K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia, cz. 1, wyd. 2, t. II, Kraków 1977, s. 298–301.
20  W latach 90. XIX w., kiedy opiekę nad wydawnictwem sprawował Chmielowski za pośrednic-

twem listów z Zako panego, do współpracy, jako redaktora kilku tomów i tłumacza, wciągnął Antoniego 
Sygietyńskiego. Zob. Korespondencja Antoniego Sygietyńskiego i Piotra Chmielowskiego. Dwugłos 
z lat 1880–1904, oprac. E. Kiernicki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, s. 56 i in.
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wyodrębnienia się i ukształtowania wąsko specjalistycznego pisarstwa stricte na-
ukowego. Na to pole wydawcy komercyjni wstępowali wyjątkowo, skłaniając się 
raczej ku finansowaniu nakładów opracowań dostępnych dla szerszych kręgów 
inteligencji.

Od ok. 1880 roku wydawanie polskiego piśmiennictwa z zakresu dyscyplin 
humanistycznych stało się domeną rozbudowującej się intensywnie firmy Gebeth-
ner i Wolff, działającej  już wówczas również w Krakowie pod nazwą Gebethner 
i Spółka. Obie placówki wiodły prym w publikowaniu opracowań z zakresu histo-
riografii i literaturoznawstwa przygotowanych przez badaczy z trzech zaborów21. 
W znacznie mniej  licznych edycjach piśmiennictwa  zagranicznego oficyna Ge-
bethnerowska zaznaczyła się jako instytucja wspomagająca wychowawców i pe-
dagogów. Między innymi w latach 1879–1907 sześciokrotnie wydano tam głośny 
zbiór studiów Herberta Spencera O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycz
nym w  przekładzie Michała Siemiradzkiego,  dwukrotnie  (1890;  1899)  pierwszy 
tom podręcznika Bernarda Pereza Psychologia dziecka, w przekładzie Marii Dzie-
rzanowskiej (1890), a także Naukę wychowania Aleksandra Baina, uzupełnioną 
o metodykę nauczania języka polskiego przez tłumacza, księdza Franciszka Kru-
pińskiego (1880)22.

Zagadnienia pedagogiki, wychowania i psychologii pozostawały też w kręgu 
zainteresowań Teodora Paprockiego. Autor Podręcznika księgarskiego skupił wo-
kół swojej oficyny wybitnych przedstawicieli wymienionych dyscyplin i praktyków 
(Jana Władysława  Dawida, Adolfa  Dygasińskiego,  Justynę  Strzemeską,  Marię 
Weryho-Radziwiłłowiczową),  którzy  publikowali  u  niego  prace  własne,  a  także 
współpracowali  jako  tłumacze  i  redaktorzy.  Dział  naukowy  księgarni  nakłado-
wej Paprockiego w  latach osiemdziesiątych  i  dziewięćdziesiątych pracował  nie 
mniej intensywnie niż w firmie Gebethnera i Wolffa. Repertuar oficyny był jednak 
bardziej  zróżnicowany  –  zarówno  z  punktu  widzenia  treści  oferowanych  dzieł, 
jak  i  typu publikacji. Oprócz książek pedagogicznych  i psychologicznych z wy-
mienionych dziedzin Paprocki wydawał opracowania z zakresu filozofii  i estety-
ki,  logiki  i historii kultury, antropologii  i  literaturoznawstwa, nauk geograficznych 
i przyrodniczych. W ostatnich dziedzinach zaznaczyli swą obecność nauczyciele 
warszawscy i pracownicy nauki zarazem, Jan Józef Boguski i Wacław Nałkowski. 
W  edycjach  piśmiennictwa  polskiego  i  obcego  dostrzec można  nie  tylko  opra-
cowania syntetyzujące najnowsze osiągnięcia, ale też podręczniki akademickie, 
a nawet specjalistyczne studia i publikacje źródłowe.

Niezależnie od różnic w repertuarze naukowym, naukowo-dydaktycznym czy 
popularnonaukowym adresowanym do publiczności wykształconej,  oficyny Ge-
bethnerowska i Paprockiego odegrały ważną rolę w dziele wspierania polskiego 
piśmiennictwa w  okresie  szerszego  zainteresowania  wykształceniem wyższym 
i rozwijającego się ruchu samokształceniowego. Ich publikacje wspierały trwające 

21  J. Muszkowski, Z dziejów firmy Gebethner i Wolff, Warszawa 1938, s. 34, tabl. II doklejona 
na końcu książki.

22  Dział  książek  szkolnych,  pielęgnowany w  firmie Gebethner  i Wolff  niemal  od  początku  jej 
istnienia, rozwinął się na większą skalę na początku XX w., wraz z powstaniem polskiego szkolnictwa 
w Kongresówce.



19Rynek – polityka – edukacja. Wydawcy profesjonalni w Królestwie Polskim…

niemal  ćwierć wieku wykłady  tajnego Uniwersytetu  Latającego oraz  nielegalne 
kółka młodzieży gimnazjalnej i prowadzone przez nie tajne biblioteki książek ak-
ceptowanych przez cenzurę warszawską23.

Przełom XIX  i XX stulecia  zaznaczył  się wyraźnymi  zmianami w sposobie 
uczestniczenia komercyjnych firm wydawniczych w dziele upowszechniania i po-
pularyzacji nauki. Zmiany te towarzyszyły przeobrażeniom makrospołecznym i wy-
darzeniom politycznym w Królestwie Polskim na początku XX wieku. W swoisty 
sposób znalazły też w nich odzwierciedlenie – zaproponowane przez środowiska 
nauczycielskie,  ludzi nauki  i  społeczników – programy edukacyjne wspierające 
ruch samokształceniowy. Asumpt do działań w tym kierunku dała akcja wspiera-
nia  samokształcenia prowadzona przez  „Przegląd Pedagogiczny”24  oraz  „Głos” 
w okresie, gdy pismem kierował Jan Władysław Dawid25, przede wszystkim zaś 
powodzenie, jakim cieszył się wydawany od 1898 roku „Poradnik dla samouków”. 
Z tych środowisk wyszły swego rodzaju wzory publikacji wspomagających samo-
kształcenie. Były  to: Wykłady naukowe ukazujące się od 1895  roku na  łamach 
„Przeglądu  Pedagogicznego”  oraz  tania  biblioteczka  popularnonaukowa wyda-
wana w latach 1897–1901 przy „Poradniku dla samouków” pod redakcją Ludwika 
Krzywickiego26. W  1902  roku  to  ostatnie  przedsięwzięcie  otrzymało  formę  zin-
stytucjonalizowaną  w  postaci  Księgarni  Naukowej,  którą  wraz  ze  wspólnikami 
prowadził Aleksander  Heflich,  główny  obok  Stani sława Michalskiego  wydawca 
pierwszych tomów „Poradnika dla samouków”.

Repertuar  wydawniczy  Księgarni  Naukowej  –  która  przez  ok.  dziesięć  lat 
próbowała  pracować według wzorów  firm  komercyjnych  –  tworzyły  książki  po-
pularnonaukowe  i  na ukowe  z  zakresu  historii  kultury,  literaturoznawstwa,  nauk 
matematyczno-przyrodniczych, społecznych i psychologii (nie zabrakło też publi-
cystyki kulturalnej i literatury pięknej)27. Znaczna część książek spełniała kryteria 
pomocy dla osób zdobywających wykształcenie i przygotowujących się do pracy 
naukowej,  jakie  Stanisław Michalski  przyjął  w  „Poradniku  dla  samouków”  oraz 
podnosił w dyskusji wokół koncepcji popularyzacji nauki i form samo kształcenia 
toczącej się w latach 1903–1904 na łamach „Ogniwa”28.

Podejmowanie działalności wydawniczej na zasadach rynkowych przez oso-
by aktywne wcześniej w profesjach  inteligenckich stanowi  swego  rodzaju znak 

23  L. Krzywicki, Wspomnienia, t. 2, Warszawa 1958, s. 363–365; D. Tomaszewska, Drogi wyboru. 
Konspiracyj ny ruch samokształceniowy na ziemiach polskich w końcu XIX i na pocz. XX w., Łódź 1987.

24  T.  Kamiński,  „Przegląd Pedagogiczny” (1882–1905). Zarys monograficzny,  Wrocław  1978, 
s. 60–62.

25  W. Bułat, „Głos” Jana Władysława Dawida 1900–1905, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa 
Polskiego” 1966, z. 2, s. 72.

26  Por. J. Piskurewicz, W służbie nauki i oświaty. Stanisław Michalski (1865–1949), Warszawa 
1993, s. 48–49.

27  I.  Lepalczyk,  I.  Treichel, Heflich Aleksander,  [w:] Słownik pracowników książki polskiej…, 
s. 322; S. Arct, E. Pawłowska, Wydawcy warszawscy w latach 1878–1914. Szkic do dziejów wydaw
nictw książek w Polsce, [w:] Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie, red. S. Tazbir, Warszawa 1961, 
Zestawienie 4 na końcu książki.

28  J. Piskurewicz, W służbie nauki i oświaty…, s. 56–59; L. Zasztowt, Popularyzacja nauki…, 
s. 62–68; T. Kamiński, „Przegląd Pedagogiczny”…, s. 190–194; Z. Kmiecik, Prasa warszawska w la
tach 1886–1904, Wrocław 1989, s. 82–83, 88–89.
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czasu tamtej epoki. Tworzone przez nie oficyny zazwyczaj nie wytrzymywały kon-
kurencji z firmami prowadzonymi przez zawodowych księgarzy-wydawców. A sa-
mych twórców, właścicieli i współwłaścicieli tego typu „inteligenckich” wydawnictw 
z reguły pochłaniały sprawy życia bieżącego, zamykając im nierzadko możliwość 
legalnej pracy, a nawet przebywania w Królestwie Polskim.

Do tradycyjnych firm komercyjnych, które najwcześniej (ok. 1900 r.) wpisały 
w swoje plany wydawnicze piśmiennictwo zalecane przez  twórców programów 
wspomagających  samokształcenie,  a  w  bieżącej  działalności  odwoływały  się 
do wskazówek lub opracowań autorów współtworzących programy edukacyjne, 
należały: wielozadaniowa oficyna Michała Arcta i księgarnia nakładowa działająca 
pod firmą T. Paprocki i Spółka. Ostatnia z wymienionych placówek w ciągu krót-
kiego czasu po śmierci Paprockiego (1895) przeszła liczne zmiany własnościowe, 
a te przyniosły przeobrażenia w organizacji prac wydawniczych, w repertuarze, 
w kontaktach ze środowiskiem pisarskim. Rozwiązania przyjmowane przez kolej-
nych właścicieli wnosiły zazwyczaj nową wartość do kultury polskiej i w znaczący 
sposób zmieniały obraz polskiego ruchu wydawniczego, zwłaszcza w jego części 
niebeletrystycznej. Saturnin Józef Sikorski i Franciszek Juliusz Granowski, kupu-
jąc w roku 1896 księgarnię Paprockiego, byli tuż po wydaniu pierwszego poszytu 
Wielkiego Atlasu Geograficznego (ukończonego w 1905) i w przeddzień rezygna-
cji  z  wydawania  Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej  (1890–1914) 
– jednego z najpoważniejszych (niestety nieukończonych) polskich przedsięwzięć 
edytorskich przed I wojną światową. W 1897 roku Encyklopedia stała się półpry-
watnym „wydawnictwem redakcyjnym”, kierowanym przez Ludwika Krzywickiego 
bez zaplecza instytucjonalnego. W kolejnym, 1897 roku, z inicjatywy Granowskie-
go wspólnicy uruchomili inne ważne przedsięwzięcie – „Bibliotekę Dzieł Wyboro-
wych”, wydawnictwo seryjne, formalnie niezwiązane z Księgarnią T. Paprocki i Sp.

„Biblioteka Dzieł Wyborowych”,  seria-instytucja  obejmująca  tomiki  publiko-
wane co tydzień w prenumeracie przez kolejnych właścicieli, przetrwała niemal 
trzydzieści  lat.  Była  wydawnictwem  o mieszanym  programie  literacko-popular-
nonaukowym. Mając niemałe osiągnięcia w upowszechnianiu  czytelnictwa,  za-
sługuje na opracowanie monograficzne. Warto może  tylko  zauważyć,  że  skład 
pierwszej  redakcji  tworzyli m.in.  Piotr  Chmielowski  i  Julian Ochorowicz,  którzy 
zadbali o właściwą reprezentację tytułów w części naukowej29. Jak wynika z kore-
spondencji, w nowym wydawnictwie Chmielowski wprost nie nawiązywał do pro-
gramów edukacyjnych „Przeglądu Pedagogicznego” i „Poradnika dla samouków”, 
raczej zamierzał kontynuować politykę doboru książek stosowaną w odchodzą-
cej właśnie do przeszłości Lewentalowskiej „Bibliotece Najcelniejszych Utworów 
Literatury Europejskiej”30. Zaproponował kilka własnych opracowań, przeważnie 
drukowanych wcześniej na łamach czasopism naukowych, m.in. Historię literatu
ry polskiej, jedną z ostatnich swych książek31. Plany były rozleglejsze, tu jednak 

29  J. Dunin, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX wieku, Łódź 1982, 
s. 171, 173.

30  Korespondencja Antoniego Sygietyńskiego…, s. 77 (list z 12 III 1899).
31  W  przedmowie  do Historii literatury polskiej  (t.  1,  s.  18)  Bronisław Chlebowski  pisał:  „[…] 

opracował Chmielowski dla Biblioteki Dzieł Wyborowych szerszych rozmiarów zarys, mający na celu 
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dała o sobie znać cenzura warszawska,  tradycyjnie – mimo złagodzenia kursu 
– niedopuszczająca do szerszego rozpowszechnienia treści dostępnych w publi-
kacjach adresowanych do wąskiego kręgu specjalistów32.

Do  programu  samokształceniowego  wydawcy  „Poradnika  dla  samouków” 
nawiązał Stanisław Kucharski, ostatni właściciel księgarni T. Paprocki  i Spółka. 
Kucharski  –  postać  tyleż  barwna  co  kontrowersyjna,  do  niedawna  duchowny, 
wkrótce aktywista SDKPiL33 – wzorował się na  rozwiązaniach stosowanych  już 
od kilku dziesięcioleci przez redakcje czasopism społeczno-kulturalnych: książki 
wydawał równolegle  i w ścisłym związku z czasopismem, a właściwie z trzema 
kolejnymi  dwutygodnikami.  Początkowo  osią  przedsię wzięcia  był  dwutygodnik 
„Poradnik dla Czytających Książki. Dwutygodnik Sprawozdawczo-Literacki” – pi-
smo założone jeszcze przez poprzednich właścicieli księgarni Paprockiego w celu 
rozpropagowania  wydawnictw  własnych.  Za  namową  Wacława  Nałkowskiego 
w 1901 roku redakcję periodyku i powiązanych z nim publikacji książkowych objął 
Ludwik Krzywic ki34.

Krzywicki,  zapewniając sobie współpracę wybitnych uczonych  i aktywnych 
uczestników ruchu samokształceniowego, zmierzał do przekształcenia „Poradni-
ka dla Czytających Książki” w systematyczny przewodnik dla ogółu czytelników 
i  dla  samouków. W  kolejnych  zeszytach  prezentowano  bieżące  piśmiennictwo 
z różnych dziedzin nauki lub poszczególne typy publikacji, zamieszczano recen-
zje  i  szersze omówienia zawierające opinie na  temat przydatności  książek do-
stępnych na rynku w toku samokształcenia, a także artykuły popu larnonaukowe. 
Jednocześnie pod kierunkiem Krzywickiego przygotowywano do druku ok. dwu-
dziestu książek, których  treść korespondowała z planem drugiej serii „Poradni-
ka dla samouków”  (zrealizowanym w  tomach Świat i człowiek  i Dzieje myśli)35. 
W zespole  tym znalazły się książki omawiające  „rozwój świata”  i  „rozwój nauki 
o świecie” –  jak w odnie sieniu do  „Poradnika dla samouków” ujął  to Stanisław 
Michalski36. O  ile w  przypadku wy dawnictwa Michalskiego mamy  do  czynienia 
z nowymi tekstami, pisanymi specjalnie na jego potrzeby przez czołówkę przed-
stawicieli nauki polskiej, o  tyle w projekcie Krzywickiego dominowały przekłady 
z literatury obcej. Należy podkreślić, że wybór książek i poziom przekładów otrzy-
mały  dobre  i  bardzo  dobre  oceny  krytyki.  Pisano,  że  stoją  one  „na wysokości 
nauki współczesnej” i są „cenne w swoim rodzaju”37.

przedstawienie ogółowi całej sumy najważniejszych  rezultatów dotychczasowej pracy nad dziejami 
literatury […]”. Zob. też: Korespondencja Antoniego Sygietyńskiego…, s. 99–118; A. Brückner, Piotr 
Chmielowski, „Kwartalnik Historyczny” 1904, t. 18, s. 403–409 (przedruk w: A. Brückner, Kultura, pi
śmiennictwo, folklor. Wybór prac, red. W. Berbelicki, T. Ulewicz, Warszawa 1974, s. 485–492).

32  Myślano o wydaniu studium o wileńskich Masonach i szubrawcach Chmielowskiego oraz Pa
miętników Józefa Wybickiego,  a  także  jednej  z  prac  Juliana Bartoszewicza.  Zob. Korespondencja 
Antoniego Sygietyńskiego…, s. 55, 58–59, 118.

33  M. Adrianek, Kucharski Stanisław, [w:] Słownik pracowników książki polskiej…, s. 481–482.
34  L. Krzywicki, Wspomnienia, t. 3, Warszawa 1959, s. 198.
35  H. Radlińska i I. Lepalczyk (Stanisława Michalskiego autobiografia i działalność oświatowa, 

Wrocław 1967, s. 61) pisały, że program „Poradnika dla Czytających Książki” był „jak gdyby rozsze-
rzeniem «Poradnika dla samouków»”.

36  J. Piskurewicz, W służbie nauki i oświaty…, s. 52.
37  „Książka” 1902, nr 12, s. 413; 1904, nr 7, s. 274–275; „Ogniwo” 1903, nr 40, s. 947–948.
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Pod firmą „Poradnika dla Czytających Książki” wydano zaledwie kilka z pla-
nowanych dzieł. Niezwykle pożyteczne dla ruchu samokształceniowego działania 
polegające na włączeniu się oficyny komercyjnej w realizację projektu środowisk 
naukowych i pedagogicz nych nie wytrzymały próby czasu. W wyniku ogranicza-
nia przez właściciela firmy samodzielności redakcji „cały nasz zespół – pisał Krzy-
wicki – opuścił Kucharskiego”38. Edycję dwutygodnika „Poradnik dla Czytających 
Książki”  zakończono  już  w  połowie  1902  roku.  Kilka  książek  przygotowanych 
do druku ogłosili członkowie odchodzącej redakcji sumptem prywatnym, oddając 
publikacje na skład główny do Księgarni Naukowej39.

Co się zaś tyczy pozostałych tytułów przewidzianych do odrębnej publika-
cji, to przy najmniej część pierwotnego planu (być może rozszerzonego o własne 
propozycje) zrealizował Kucharski w latach 1902–1904 w ramach „Biblioteki Sa-
mokształcenia” – serii wydawniczej utworzonej specjalnie w tym celu40. Kolejne 
przedsięwzięcia firmy, tj. dwa czasopisma: „Biblioteka Samokształcenia” (uka-
zująca  się w  ostatnim  kwartale  1903  r.)  i  „Biblioteka Na ukowa”  (1904–1909), 
oraz seria o  tej samej nazwie, kontynuowały poprzedni program tylko w pew-
nym zakresie. Na dobór książek w coraz większym stopniu wpływały radykalne 
przekonania  polityczne  ostatniego  właściciela  księgarni  działającej  pod  firmą 
T. Paprocki  i Spółka41. Choć ciągle publikowano  teksty naukowe  i  popularno-
naukowe, periodyki zatraciły charakter metodycznego przewodnika i biblioteczki 
dla  samouków42.  Zmieniła  się  też  forma  edytorska  dwutygodnika.  „Biblioteka 
Naukowa” przekształciła się w wydawnictwo hybrydowe: pojedynczy zeszyt za-
wierał w sobie zszyte składki kilku publikowanych książek firmowanych nazwi-
skiem wydawcy.

Odmienną  drogę  uczestnictwa w  ruchu  samokształceniowym obrała  oficy-
na Michała Arcta (notabene Kucharski widział w niej główną współzawodniczkę 
w dziale publikacji upowszechniających wiedzę). Ta druga po księgarni Gebeth-
nera  i Wolffa  firma wydawnicza  w  Królestwie  od  kilku  dziesięcioleci  budowała 
swą  pozycję  na  rynku  książki  przede  wszystkim  jako  wydawca  podręczników 
szkolnych, książek dla dzieci i młodzieży oraz słowników opracowywanych przez 
Michała Arcta lub przy jego udziale. Nakłady książek popularnonaukowych dla od-
biorcy wykształconego podejmowano tam rzadziej. Oprócz nie zrealizowanych zo-
bowiązań Artura Gruszeckiego, poprzedniego właściciela warszawskiej księgarni 
Arctów,  finansowano  niektóre  publikacje  redakcji  „Przeglądu  Pedagogicznego” 
oraz książki stałych współpracowników tego pisma, którzy pełnili w wydawnictwie 

38  L. Krzywicki, Wspomnienia…, s. 200.
39  H. Radlińska, I. Lepalczyk, Stanisława Michalskiego autobiografia…, s. 61.
40  Por. prospekt pt. Biblioteka Samokształcenia. Wydawnictwo naukowe, [w:] Katalog dzieł na

kładowych Księgarni T. Paprockiego i Spółki, Warszawa 1902.
41  W latach 1905–1908 w serii  „Biblioteka Naukowa”, oprócz prac religioznawczych Ignacego 

Radlińskiego  oraz Życia Jezusa  Ernesta Renana,  ukazały  się  książki  F.  Engelsa,  K.  Kautsky’ego, 
F. Lassalle’a, K. Marksa.

42  Por. polemikę Redakcji miesięcznika „Książka” z Kucharskim („Książka” 1906, nr 1, s. 3) oraz 
anonimową recenzję dwutygodnika „Biblioteka Samokształcenia”, prawdopodobnie pióra Adama Mar-
burga („Książka” 1904, nr 7, s. 274–275).
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funkcję konsultantów43. Zdarzały się również nakłady książek z zakresu nauk pe-
dagogicznych oraz podręczniki akademickie44.

Od schyłku XIX wieku Michał Arct inicjował kolejne serie wydawnicze o cha-
rakterze popularnonaukowym  i niejednakowym adresie czytelniczym. Najwcze-
śniejsza z nich, założona w 1901 roku pn. „Książki dla Wszystkich” prezentowała 
szeroki zakres treści i stopień trudności poszczególnych opracowań. Najciekaw-
szą grupę publikacji popularnonaukowych wydanych w serii „Książki dla Wszyst-
kich” stanowią prace przygotowane na zamówienie  i według wskazówek Arcta. 
Były to szkice na temat dorobku wybitnych pisarzy i uczonych lub studia poświę-
cone niektórym aspektom ich twórczości. Autorami tekstów byli m.in.: Stanisław 
Brzozowski, Bronisław Chlebowski, Henryk Galle (stały współpracownik i doradca 
firmy Arcta)45. Teksty te były w rzeczywistości albo pierwszymi próbami opracowa-
nia pewnych zagadnień, albo też gruntowną syntezą opartą na literaturze przed-
miotu i badaniach własnych.

Wobec zespołu publikacji serii „Książki dla Wszystkich” krytyka wysuwała za-
rzut zbyt wysokiego stopnia trudności46. O książkach Brzozowskiego i Władysła-
wa Mieczysława Ko złowskiego pisał Piotr Chmielowski: „Są to utwory krytyczne 
w całym znaczeniu  tego wy razu, analizy szczegółowe, dla umysłów wyćwiczo-
nych dostępne i dla nich też kreślone” i dodawał: „ich autorowie mieli na widoku 
tzw. inteligencję wyższą”. Chmielowski diagnozował ponadto, że do serii masowej 
trafiły przypadkowo z powodu niedostatku „na kładców na studia literackie”47.

Pominąwszy motywacje  leżące  u  podstaw  decyzji  o wydaniu  prac  nauko-
wych w ramach popularnej serii „Książki dla Wszystkich”, warto zauważyć, że nie-
jednolity poziom opracowań, występowanie obok siebie pozycji o elementarnym 
i najwyższym stopniu trudności, różnorodność typów publikacji – wszystko to mo-
gło  budzić  kontrowersje  w  czasie,  gdy  krąg  odbiorców  opracowań  naukowych 
i popularnonaukowych znacznie poszerzył się i zróżnicował w stosunku do epo-
ki popowstaniowej. Towarzyszące temu procesowi narastanie zjawiska określo-
nego przez Henryka Hollendra  „różnicowaniem się publiczności  i dyfe rencjacją 
potrzeb”48 rodziło konieczność tworzenia programów wydawniczych o wyraźniej 

43  S. Arct, Arctowie. Kartka z dziejów rodziny księgarskiej (3), „Księgarz” 1958, nr 6, s. 133.
44  W latach 1908–1911 Michał Arct, wspólnie z lwowską oficyną Alfreda Altenberga, sfinansował 

edycję wykładów Historii literatury polskiej Romana Pilata, a w 1913 r. jego nakładem ukazał się pod-
ręcznik przygotowany w krakowskiej Bibliotece Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza 
pod redakcją Heleny Radlińskiej Praca oświatowa, jej zadania, metoda, organizacja. Por. S. Arct, Okru
chy wspomnień…, s. 172; S. Arct, E. Pawłowska, Wydawcy warszawscy…, s. 342; J. Kacprzyk, Arct 
Michał, [w:] Słownik pracowników książki polskiej…, s. 15.

45  Chlebowski ogłosił  książkę Mikołaj Rej jako pisarz  (1905); Galle – charakterystyki pisarzy: 
Aleksander Świętochowski (1901), Maria Konopnicka  (1902),  Adam Asnyk  (1903);  Brzozowski  − 
m.in. Józef Kremer jako pisarz, filozof i estetyk (1902), Józefa Kremera poglądy na sztukę i jej historię 
(1903), Stanisław Wyspiański jako poeta  (1903), Jan Śniadecki. Życie i dzieła  (1904), Hipolit Taine 
jako estetyk i krytyk (1902).

46  Por. Zasztowt, Popularyzacja nauki…, s. 114.
47  P. Chmielowski, Popularyzowanie historii literatury polskiej, „Książka” 1904, nr 1, s. 4–5.
48  H. Hollender, Produkcja wydawnicza Królestwa Polskiego na początku XX wieku, [w:] Insty

tucje – publiczność – sytuacje lektury. Studia z historii czytelnictwa, red. J. Kostecki, t. 3, Warszawa 
1991, s. 206.
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określonym celu  i adresie czytelniczym publikacji. Wydaje się, że cezurę chro-
nologiczną rozwoju programów edukacyjnych w firmach komercyjnych stanowiła 
rewolucja lat 1905–1907 i zniesienie cenzury prewencyjnej w Rosji.

W  oficynie  Michała  Arcta  stosunkowo  wcześnie  zarysowała  się  podobna 
tendencja. Spostrzeżenie  to opieram na dwóch przesłankach: po pierwsze, po 
1905 roku w ramach „Książek dla Wszystkich” nie publikowano opracowań o wy-
sokim stopniu trudności, po drugie, już w 1904 roku zainicjowano serię „Podstawy 
Wykształcenia Współczesnego” pomyślaną jako zbiór podręczników pomocnych 
w  samokształceniu49.  O  ile  omówione wcześniej  samoistne  publikacje  redakcji 
„Poradnika  dla Czytających Książki”  stanowiły  kontynuację  popularnonaukowej 
biblioteczki  przy  „Poradniku  dla  samouków”,  o  tyle  „Podstawy  Wykształcenia 
Współczesnego”  należy  uznać  za  próbę  nawiązania  do Wykładów naukowych 
publikowanych  w  latach  1895–1899  na  łamach  „Przeglądu  Pedagogicznego”. 
Wprawdzie w prospekcie nowego wydawnictwa Michała Arcta nic się nie mówi 
na  temat  źródeł  inspiracji,  ale  zarówno  koncepcja  projektu,  jak  i  proweniencja 
niektórych  tekstów  ogłoszonych  w  ramach  nowej  serii  wydawniczej  wskazują 
na bliskie związki z programem pedagogów z kręgu Jana Władysława Dawida. 
„Podstawy Wykształcenia Współczesnego” adresowano do osób podejmujących 
samodzielne  studia, w doborze prac  zasadę  stanowiła  „przewaga  syntezy nad 
encyklopedyczną zbieraniną wiadomości”, a „cechą każdego […] tomu [miał być] 
uogólniający,  filozoficzny  sposób  ujęcia  przedmiotu,  bez  ujmy  popularności”50.

Redagowanie  serii  powierzono  Władysławowi  Mieczysławowi  Kozłowskie-
mu, który – sam będąc autorem programu samokształcenia oraz jako uczestnik 
przedsięwzięcia  „Przeglądu  Pedagogicznego”  –  w  oczywisty  sposób  korzystał 
z nie w pełni zrealizowanego planu sprzed kilku lat51. „Podstawy Wykształcenia 
Współczesnego”  zainicjował  Kozłowski własną  pracą Klasyfikacja umiejętności 
ze stanowiska potrzeb wykształcenia ogólnego, w ramach serii umieścił również 
swój podręcznik historii filozofii – obie prace pisane przed laty dla nieukończone-
go cyklu redakcji „Przeglądu Pedagogicznego”52.

Między wydawnictwem „Przeglądu Pedagogicznego” z lat osiemdziesiątych 
XIX wieku a  redagowaną przez Kozłowskiego serią Arctowską  istniały  różnice. 
W „Podstawach Wykształcenia Współczesnego” zrezygnowano z piśmiennictwa 
reprezentującego nauki przy rodnicze, ograniczając repertuar do książek z zakre-
su historii powszechnej i historii filozofii oraz literaturoznawstwa. Z powodu braku 
opracowań polskich odpowiadających  założeniom serii,  poza  tekstami  samego 
redaktora, wydano tylko jedną pracę autora rodzimego, mianowicie przygotowa-
ny przez Piotra Chmielowskiego na zamówienie Arcta dwutomowy Krytycznopo
równawczy przegląd dziejów piśmiennictwa polskiego  (1905). Wśród kilkunastu 

49  Plan serii  „Podstawy Wykształcenia Współczesnego” gotowy był wcześniej. Pierwsze  tomy 
wydawnictwa, m.in. Historia filozofii W. M. Kozłowskiego (nr 4 serii), otrzymały aprobatę cenzury je-
sienią  1903  r. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawski  Komitet Cenzury,  sygn.  44,  Protokoły 
(decyzja z 20 X 1903).

50  Cyt. za programem drukowanym na wewnętrznych stronach okładek kolejnych tomów serii.
51  B. J. Gawecki, Władysław Mieczysław Kozłowski (1858–1935), Wrocław 1961, s. 22.
52  T. Kamiński, Przegląd Pedagogiczny…, s. 56 oraz przypis 99, s. 53–54.
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pozycji opublikowanych do 1912  roku przeważały przekłady, z  reguły znacznie 
okrojone w stosunku do oryginałów, niekiedy czytelnik otrzymywał streszczenie 
bądź sporządzoną przez Kozłowskiego kompilację kilku książek. Postępowanie 
takie  było  wynikiem  formalnego  wy mogu  nakładcy  ograniczającego  objętość 
przekładów do ok. dziesięciu arkuszy. Tylko prace polskie (autorstwa redaktora 
serii) przekraczały tę normę.

Podobne  warunki  ograniczające  objętość  tomów  postawił Arct,  decydując 
się wydawać własnym nakładem  redagowaną przez Zofię Daszyńską-Golińską 
„Biblioteczkę Dzieł Społeczno-Ekonomicznych”. Ponieważ w założeniu wydawcy 
rozmiary poszczególnych tomów nie mogły przekraczać ośmiu arkuszy53, i w tym 
przedsięwzięciu mamy  niekiedy  do  czynienia  z  poważnymi  skrótami.  Niemniej 
w krótkim czasie  (1911–1914) ukazało się kilka  tekstów podstawowych dla po-
znania dziejów polskiej myśli ekonomicznej. „Biblioteczka Dzieł Społeczno-Eko-
nomicznych”, zamierzona pierwotnie na większą skalę, zamknęła się ostatecznie 
na serii pierwszej, która objęła rozprawy i traktaty dziewiętnastowiecznych eko-
nomistów  polskich  oraz  studia  monograficzne  z  tego  zakresu54.  Rangę  serii 
podnoszą  wstępy  pióra  Bolesława  Limanowskiego  odznaczające  się  wysokimi 
walorami dydaktycznymi oraz dokonane przez Zofię Daszyńską-Golińską obszer-
ne analizy prac i poglądów autora poprze dzające większość ogłoszonych dzieł55.

Około 1910 roku, równocześnie z omówioną wyżej „Biblioteczką Dzieł Spo-
łeczno-Ekonomicznych”,  programy  wydawnicze  pomocne  w  autodydaktyce  na 
poziomie wyższym realizowały dwie oficyny warszawskie, wyraźnie różniące się 
czasem i zakresem działalności na rynku książki, charakterem i rozmiarami pro-
dukcji. Były to, istniejąca od ponad pięćdziesięciu lat księgarnia E. Wende i Spół-
ka, prowadzona przez zawodowych księgarzy i wydawców, oraz nowe, powstałe 
na przełomie pierwszej  i  drugiej  dekady XX wieku  „inteligenckie” wydawnictwo 
Henryka Lindenfelda.

Księgarnia Wendego swój potencjał ekonomiczny i wysoką rangę na polskim 
rynku książki zdobyła dzięki prowadzonemu na wielką skalę handlowi publikacja-
mi naukowymi. Doskonała znajomość tego segmentu rynku i próba wypełnienia 
luk w  zakresie  książki  popularnonaukowej w Królestwie Polskim  już wcześniej 
znalazła  swój wyraz we współpracy  firmy  z wydawnictwami  lwowskimi: Nauka 
i Sztuka (Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych) oraz Wiedza i Życie (Związ-
ku Naukowo-Literackiego). Tę ostatnią firmowała i współfinansowała księgarnia 

53  Informacja pochodzi z prospektu wydawnictwa dołączonego do ogłoszonych pod numerem 
pierwszym Ogólnych zasad gospodarstwa narodowego Fryderyka Skarbka (1911). Por. też: W. M. Ko-
złowski, Biblioteka EkonomicznoSpołeczna, „Książka” 1913, nr 11, s. 555.

54  W serii „Biblioteczka Dzieł Społeczno-Ekonomicznych” wydano m.in.: Porządek fizycznomo
ralny Hugona Kołłątaja, Ekonomię powszechną krajową narodów Waleriana Stroynowskiego, Szkołę 
polską gospodarstwa społecznego Józefa Supińskiego, Filozofię materialną ludzkiego społeczeństwa 
Henryka Kamieńskiego oraz pierwsze polskie przekłady Mylnych systemów ekonomicznych i Syste
mu ekonomicznospołecznego  Józefa Hoene-Wrońskiego. W okresie  późniejszym  światło  dzienne 
ujrzały m.in. prace Fryderyka Naxa, Hieronima Stroynowskiego, Wawrzyńca Surowieckiego oraz roz-
prawy o poglądach Kołłątaja i Stanisława Staszica.

55  Biblioteka Narodowa, rkps 2752, Korespondencja Samuela Dicksteina, k. 32–33 (list Z. Da-
szyńskiej-Golińskiej z 25 IV 1910).
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Alfreda Altenberga  –  stałego  współpracownika  oficyny Wendego,  toteż  nazwa 
księgarni warszawskiej  jako dystrybutora na obszarze Królestwa Polskiego wy-
stępowała w adresie wydawniczym książek tej serii obok nazwy nakładcy56.

Kontakty z placówkami galicyjskimi, zwłaszcza z oficyną Altenberga utrzymy-
wał również Ludwik Fiszer, ostatni właściciel księgarni E. Wende i Sp. Powołana 
przez niego w 1913 roku „Biblioteka Naukowa Wendego” w jakiejś mierze stanowiła 
nawet kontynuację za kończonej właśnie lwowskiej serii „Wiedza i Życie”. Jednak 
wobec zasadniczo odmiennych warunków życia w Królestwie i w Galicji musiały 
istnieć różnice w programach obu wydawnictw. O ile głównym celem serii lwow-
skiej było przedstawienie wykształconym warstwom inteligencji problemów nauki 
współczesnej57, o tyle w „Bibliotece Naukowej Wendego” trzeba było uwzględnić 
potrzeby rozwijającego się ruchu samouctwa. Redaktorzy serii, Franciszek Puła-
ski i Ludwik Silberstein, ten aspekt nowego wydawnictwa warszawskiego wyraź-
nie podkreślili w prospekcie. Nie rezygnując z funkcji popularyzowania osiągnięć 
nauki współczesnej, do programu „Biblioteki Naukowej Wendego” włączyli dzieła 
prezentujące dorobek „nauki klasycznej” oraz „książki systematycznie kształcą-
ce”, które miały zapoznać czytelników „z metodami i kierunkami badań” i udzielić 
im „przejrzystej orientacji w rozbudowanym obszernie gmachu wiedzy”58. Poda-
ny w prospekcie plan  serii  obejmował  zaledwie  kilkanaście  tytułów, wśród  któ-
rych przeważały przekłady podręczników i opracowań syntetyzujących zdobycze 
nauki  ostatniego  półwiecza.  Redakcja,  stawiając  sobie  za  cel  zarówno  rozwój 
czytelnictwa, jak i piśmiennictwa naukowego, zapowiadała jednak powiększenie 
liczby nowych oryginalnych dzieł polskich. Jak wynika z informacji podawa nych 
w przedmowach do początkowych  tomów „Biblioteki Naukowej”, przewidywano 
jej rozszerzenie poza pierwotny projekt, który roboczo nazywano „serią pierwszą”.

Wykonanie zamierzenia możliwe było  tylko przy zapewnieniu sobie współ-
pracy większego grona osób. W 1913 roku redakcja „Biblioteki Naukowej Wen-
dego”  ogłosiła  listę  współpracowników.  Znalazły  się  na  niej  nazwiska  blisko 
siedemdziesięciu uczonych z różnych ośrodków polskich (głównie z Warszawy, 
ale też z Krakowa, Lwowa i Dublan) oraz z uniwersytetów zagranicznych (Anglii, 
Francji, Niemiec  i Włoch)59. Chociaż wiele osób wyrażających gotowość udzia-
łu w przedsięwzięciu nie podjęło współpracy, a wojna przekreśliła dalszy rozwój 
wydawnictwa (zostało zamknięte w 1918 r. po wydaniu zapowiedzianych tytułów 
„serii  pierwszej”),  była  „Biblioteka  Naukowa  Wendego”  inicjatywą  nowatorską. 
Przynajmniej  po  części  spełniła  nadzieje  wydawcy  i  redaktorów,  którzy  chcieli 
w niej widzieć namiastkę uczelni wyższej. Obecność w gronie współpracowników 
wybitnych przedstawicieli  nauki polskiej –  tak humanistyki,  jak  i nauk matema-
tyczno-przyrodniczych – dawała pewność trafnego wyboru tekstów obcych oraz 
wysokiego  poziomu  tłumaczeń  i  prac  zamawianych  przez  redakcję; miały  one 

56  J. Muszkowski, E. Wende i Spółka, „Przegląd Księgarski” 1928, s. 118.
57  D. Adamczyk, Polskie społeczne placówki wydawnicze w dobie autonomii galicyjskiej, Kielce 

1992, s. 74–75, 155–158; L. Zasztowt, Popularyzacja nauki…, s. 131.
58  Prospekt:. Biblioteka Naukowa Wendego,  red.  F.  Pułaski,  L.  Silberstein, Warszawa  b.r.w., 

s. 3–5.
59  Tamże, s. 6–7.
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wypełnić luki w literaturze polskiej. Krytyka z uznaniem wyrażała się o kolejnych 
tomach, pisano, że są „wydane pod każdym względem wzorowo”60.

Uznanie  krytyki  zdobyły  również  publikacje  naukowe  oficyny Henryka  Lin-
denfelda  (1910–1918).  Pisano  o  nich,  że  jasność  wykładu  łączą  ze  ścisłością 
naukową  oraz  że  z  równą  korzyścią  służyć mogą  studentom  i  każdemu  inteli-
gentnemu człowiekowi. Skromny dorobek tej jednoosobowej placówki wydawni-
czej, obejmujący w sumie kilkanaście tytułów, tworzyły wyłącznie książki naukowe 
i popularnonaukowe. Lindenfeld wprawdzie nie ogłosił drukiem programu wydaw-
niczego, ale charakter większości dzieł wpisuje je w nurt edukacyjny i samokształ-
ceniowy. Taki też wniosek można wysnuć z przedmów odautorskich określających 
zakładaną funkcję poszczególnych książek oraz z licznych recenzji pojawiających 
się w prasie po ukazaniu się kolejnych publikacji61.

Wydawnictwa naukowe Henryka Lindenfelda –  jak  informuje  tytuł katalogu 
z 1912 roku – oprócz zbiorów studiów filozoficznych i naukoznawczych najnow-
szej  proweniencji,  obejmowały  podręczniki  i  opracowania  o  charakterze  synte-
tycznym,  głównie  z  zakresu  nauk  matematyczno-przyrodniczych62.  Wprawdzie 
Lindenfeld uprzystępnił w  języku polskim kilka najnowszych opracowań posze-
rzających  zakres  oferty,  m.in.: Domy dziecięce. Metoda pedagogiki naukowej 
stosowanej w wychowaniu najmłodszych dzieci  Marii  Montessori  we  własnym 
przekładzie (1913),  jednak profil oficyny w dużej mierze określiło wykształcenie 
przyrodnicze wydawcy i udział w badaniach prowadzonych w pracowni zoologicz-
nej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem Józefa Nusbauma63. Swoistym 
rysem pracy wydawniczej Lindenfelda w ciągu kilku lat przedwojennych stało się 
nie tylko wprowadzanie na polski rynek książki nowych opracowań odpowiadają-
cych pojęciom nauki początku XX wieku, ale też wznowienia edycji tekstów pisa-
nych w połowie XIX wieku w duchu pozytywistycznym. Wydawca powracał też po 
latach do przedsięwzięć z różnych przyczyn nieukończonych w innych oficynach 
warszawskich64.

W procesie kształtowania oferty publikacji upowszechniających naukę wśród 
inteligencji i osób zdobywających wykształcenie średnie i wyższe wydawcy pro-
fesjonalni  w  Królestwie  Polskim  dokonywali  wyborów  tylko  do  pewnego  stop-
nia odpowiadających potrzebom odbiorców. Rynek książki popularnonaukowej, 

60  Por.  recenzję  książki  B.  Russela  Zagadnienia filozofii  (1913),  autorstwa  Z.  Zawirskiego, 
„Książka” 1914, nr 6, s. 374.

61  W katalogu księgarni pf. Ferdynanda Hoesicka (wydanym nie wcześniej niż w 1916 r., praw-
dopodobnie w okresie organizacji lub pierwszych lat działalności Uniwersytetu Warszawskiego) publi-
kacje Lindenfelda umieszczono pod nagłówkiem Podręczniki uniwersyteckie.

62  Np. w 1910 r. Lindenfeld wydał (poprzedzony wstępem Krzywickiego) wybór esejów ze zbioru 
Darwin and modern science (Cambrigde 1909) opublikowany dla uczczenia setnej rocznicy urodzin 
Darwina. W doborze tekstów kierował się zamiarem ukazania wpływu teorii ewolucji na przyrodoznaw-
stwo i filozofię. Por. K. Kulwieć, „Książka” 1911, nr 5, s. 193.

63  Por. G. Brzęk, Historia zoologii w Polsce do r. 1918, cz. 3, Lublin 1955 („Annales UMCS” 1953, 
Sect. C., Suppl. 7) oraz biogram H. Lindenfelda autorstwa I. Treichel w: Słownik pracowników książki 
polskiej. Suplement…, s. 121.

64  Np. w 1911 r. ukazał się nowy przekład (Adama Mahrburga) Psychologii w zarysie na podstawie 
doświadczenia Haralda Höffdinga; poprzednią edycję (w oficynie „Przeglądu Tygodniowego” Adama 
Wiślickiego) przerwano po śmierci tłumacza Feliksa Daszyńskiego w 1890 r.
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opracowań podsumowujących i syntetyzujących osiągnięcia wybranych dziedzin 
wiedzy,  również w  formie podręczników akademickich, okazywał się zbyt mały, 
aby  bez  asekuracji  środków publiczności  czytającej,  czerpanych  z  prenumera-
ty, podejmować poważniejsze przedsięwzięcia i kontynuować je z powodzeniem 
w dłuższym czasie. Dodatkowe przeszkody stwarzała cenzura ograniczająca re-
pertuar. Duże oficyny, Michała Arcta, Gebethnera i Wolffa, Teodora Paprockiego 
i Spółki, niewątpliwie osiągnęły poważniejsze efekty w tej dziedzinie.

W procesie kształtowania oferty książek niebeletrystycznych wydawcy profe-
sjonalni nie odwracali się od książki upowszechniającej naukę. Ich uczestnictwo 
w  tym segmencie produkcji wydawniczej  zmieniało  się wraz z  rozwojem  rynku 
i sukcesywnie postępującą specjalizacją oficyn. Pewien wpływ na zmiany obser-
wowane pod koniec XIX i na początku XX wieku miał proces wyodrębnienia się 
i ukształtowania wąskospecjalistycznego pisarstwa stricte naukowego. Na to pole 
wydawcy komercyjni wstępowali wyjątkowo, skłaniając się raczej ku finansowaniu 
nakładów opracowań dostępnych dla szerszych kręgów inteligencji i kształcącej 
się młodzieży.



WIESŁAW JAMROŻEK*

Działalność wydawnicza polskiej socjalnej demokracji 
w Galicji – konteksty edukacyjne

Galicja w ostatnich dekadach XIX wieku  i w początkach XX stulecia prze-
zwyciężała swoje zapóźnienia w różnych obszarach życia: gospodarczego, spo-
łecznego,  politycznego,  kulturalnego,  oświatowego.  Dokonywała  się  z  wolna 
modernizacja tej polskiej dzielnicy. W warunkach, uzyskanej wcześniej, autonomii 
politycznej dzielnica ta stawała się areną m.in. coraz gorętszej rywalizacji pomię-
dzy różnymi środowiskami i ugrupowaniami politycznymi, w tym także pomiędzy 
dotychczasowymi  środowiskami,  o  utrwalonej  już  pozycji  w  życiu  politycznym, 
a nowymi – przybierającymi kształt ugrupowań o wyraźnej strukturze organizacyj-
nej i których pojawienie się oraz funkcjonowanie związane było z postępującym 
procesem emancypacji szerokich warstw społecznych (galicyjskich wyrobników 
i robotników oraz mieszkańców wsi). Owe nowe ugrupowania były przede wszyst-
kim polityczną reprezentacją rozwijającego się w tym czasie w Galicji  ruchu  lu-
dowego  i  ruchu socjalistycznego. Należy wspomnieć w tym kontekście  i o  tym, 
że w Galicji działały również ekspozytury ugrupowań politycznych z innych dziel-
nic polskich, zwłaszcza z zaboru  rosyjskiego, w  tym  także grupy  i sekcje partii 
socjalistycznych Królestwa Polskiego1.

Ważnym orężem oddziaływania różnych środowisk i ugrupowań politycznych 
funkcjonujących w Galicji na przełomie XIX i XX stulecia, tak na własne szeregi, 
jak i szersze społeczeństwo, były ich wydawnictwa – prasa oraz różne inne publi-
kacje i druki ukazujące się ich staraniem.

Ugrupowania polityczne związane z procesem emancypacji szerokich warstw 
społecznych Galicji duże znaczenie w podniesieniu poziomu kultury umysłowej 

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

1  Zob. m.in.  J. Myśliński, Grupy polityczne Królestwa Polskiego w Zachodniej Galicji (1895–
1904), Warszawa 1967.
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społeczeństwa przypisywały rozwijaniu w nim czytelnictwa. W gronie galicyjskich 
działaczy oświatowych związanych z  tymi ugrupowaniami,  również w  jego czę-
ści zbliżonej do socjalnej demokracji, podzielano opinię – wyartykułowaną przez 
bliską im wtedy Helenę Radlińską – że nawet „mały komplet książek, rzuconych 
w kąt zapadły  lub w sfery od ruchu umysłowego z dala stojące, przynosi wielki 
pożytek, budzi uśpione życie duchowe, ukazuje nowe horyzonty, rozpala ledwie 
żarzące się iskierki”2.

Ogół galicyjskich socjalnych demokratów był przekonany o doniosłości książ-
ki i słowa drukowanego w procesie społeczno-kulturowej emancypacji szerokich 
warstw  społecznych.  Na  łamach  socjaldemokratycznego  „Metalowca”  pisano 
nawet:  „Prawdziwym uniwersytetem naszych  czasów  jest  kolekcja  książek  […] 
zawsze najpoważniejszym źródłem zdobywania wiedzy – pozostaje samokształ-
cenie  za  pomocą  książek”3.  Socjalni  demokraci  podejmowali  w  konsekwencji 
wysiłek na rzecz upowszechnienia czytelnictwa wśród robotników, a także miesz-
kańców wsi. Do czytelnictwa tych ostatnich zachęcało w szczególności wydawa-
ne przez nich pismo „Prawo Ludu”. W artykule pod znamiennym tytułem Czytać, 
czytać jak najwięcej pisano: „Pokarm i sen dają zdrowie i siły naszemu ciału, czy-
tanie daje zdrowie i siły duszy ludzkiej i czyni ją odporną na wszelkie przeciwności 
i zdolną do ciężkiej walki życiowej”4. Nie bez znaczenia dla takiego stanowiska 
galicyjskich socjalistów były także rola i miejsce środowiska drukarzy oraz wysoko 
wykwalifikowanych robotników w narodzinach i w dalszym rozwoju ruchu socja-
listycznego w Galicji. Nadmienić też należy, że ruch ten przejawiał się w dużym 
stopniu – zwłaszcza w początkowym okresie jego istnienia – właśnie w działalno-
ści wydawniczej5.

Działalność wydawnicza w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, w której waż-
ne miejsce zajmowała aktywność w tym obszarze socjalnej demokracji, wysunęła 
się na czoło ziem polskich. Pod koniec pierwszej dekady XX wieku ok. 58% tytu-
łów było pochodzenia galicyjskiego6.

Aktywność wydawnicza galicyjskiej socjaldemokracji, kolportaż własnych pu-
blikacji  stanowiły  jeden  z  głównych  kierunków aktywności  tego obozu politycz-
nego, a zarazem ważny odcinek  „partyjnej” pracy oświatowej. Praca  ta spełnić 
miała doniosłą rolę w rozbudzeniu –  jak podkreślano – „świadomości klasowej” 
robotników, czy też – jak wspominano o tym np. we wnioskach zgłoszonych na 
XIV  Zjeździe  Polskiej  Partii  Socjalno-Demokratycznej Galicji  i  Śląska  (będącej 
organizacyjną  emanacją  galicyjskich  socjalnych  demokratów)  – w  „pogłębieniu 
uświadomienia socjalistycznego” własnych szeregów7.

2  H.O. (H. Radlińska), Ze spraw oświatowych, „Krytyka” 1909, z. 6, s. 375–376.
3  Uniwersytet w domu, „Metalowiec” 1911, nr 28, s. 3.
4  „Prawo Ludu” 1904, nr 9, s. 131.
5  Zob.:  J. Myśliński,  Inteligencja w polskim ruchu socjalistycznym,  „Z Pola Walki”  1982, nr 3–4, 

s. 40–41; W. Najdus, Polska Partia SocjalnoDemokratyczna Galicji i Śląska 1890–1919, Warszawa 1983, 
s. 646.

6  K. Maleczyńska, Książki i biblioteki w Polsce w okresie zaborów, Wrocław 1987, s. 16.
7  Archiwum Akt Nowych (AAN), Protokoły posiedzeń Komitetu Wykonawczego i Klubu Poselskiego, 

Zespół PPSD, sygn. 23/4, s. 104.
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Galicyjscy socjalni demokraci (skupieni w szeregach PPSD, jak i w organi-
zacjach  oraz  innych  podmiotach  z  tą  partią  związanych)  posiadali  zatem wła-
sne organy prasowe, wydawali również pisma nieposiadające wprost charakteru 
„partyjnego”,  kalendarze  oraz  różne  inne  własne  publikacje.  Kolportowali  wy-
dawnictwa popularyzujące dorobek teoretyczny i prace socjalistów europejskich 
(zwłaszcza A. Bebla, K. Marksa, F. Engelsa, F. Lassale’a, W. Libknechta, K. Kaut-
sky’ego) i socjalistów polskich (np. E. Abramowskiego, K. Kelles-Krauza, B. Lima-
nowskiego).

Charakterystyczną  cechą  działalności  wydawniczej  galicyjskich  socjalnych 
demokratów było niejednokrotne odwoływanie się do języka religijnego i symboliki 
religijnej, wzorowanie się na formach kościelnego przekazu. Językiem religijnym 
posługiwali się często autorzy broszur, książek i artykułów prasowych adresowa-
nych zwłaszcza do mniej wyrobionego, ale religijnego i praktykującego czytelnika 
(sięgano najchętniej do Ewangelii). Wymownym przykładem takiej praktyki może 
być praca Franciszka Czakiego pt. Worek Judaszów, czyli rzecz o klerykaliźmie. 
Wśród czołowych działaczy i teoretyków PPSD język i teksty religijne szczególnie 
chętnie wykorzystywali Ignacy Daszyński, Zygmunt Klemensiewicz, Jędrzej Mo-
raczewski, Franciszek Sułczewski. Język religijny był w ich opinii nie tylko waż-
nym środkiem oddziaływania na szerokie kręgi społeczne, ale też i dobrą osłoną 
przed ewentualną konfiskatą8.

Do kościelnych środków przekazu, a mówiąc ściślej katechizmów religijnych, 
nawiązywały kolportowane przez socjalistów galicyjskich katechizmy „rewolucyj-
ne”. Katechizmy  te, ogłaszane przez socjalistów Europy Zachodniej  (już od  lat 
sześćdziesiątych XIX wieku),  były wykorzystywane w  obszernych  fragmentach 
w wydawnictwach PPSD. Galicyjscy socjalni demokraci redagowali także własne 
katechizmy,  z  których  najbardziej  znanym był Czerwony katechizm wspomina-
nego F. Czakiego  (pierwsze  jego wydanie,  które ukazało  się  jako drugi  numer 
„Latarni”, zostało skonfiskowane)9.

Do kościelnych środków przekazu nawiązywało wymieniane powyżej seryjne 
wydawnictwo pn.  „Latarnia”,  ukazujące  się  od  roku  1900. Świadczył  już  o  tym 
sam podtytuł: „Misje socjalistyczne dla ludu pracującego na wsi i w mieście”. „La-
tarnia”, podobnie jak jej kontynuatorka, która ukazała się w 1913 r. pod tytułem 
„Czerwone Światła” (i o zapożyczonym od „Latarni” podtytule), była wzorowana, 
tak pod względem formy, szaty graficznej, ceny, jak nawet kolorystyki, na publiko-
wanych przez kra kowskich Jezuitów „Intencjach Apostolskich”10.

Kolejne numery „Latarni” (ukazujące się – z pewną przerwą po opublikowa-
niu pierwszych ośmiu zeszytów – prawie regularnie, co miesiąc jako samodzielne 
broszury) wydawane były pod redakcją Zygmunta Klemensiewicza. Do 1912 roku, 

8  A. Chwalba, Sacrum i rewolucja. Socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870–
1918), Kraków 1992, s. 98–100, 112, 119, 120; tenże, Socjalni demokraci zaboru austriackiego wobec 
sacrum, [w:] W stulecie Polskiej Partii SocjalnoDemokratycznej Galicji i Śląska (Materiały z sesji nauko-
wej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w dniach 9–10 XI 1990 r.), red. M. Śliwa, Kraków 1991, 
s. 61–65.

9  A. Chwalba, Sacrum i rewolucja…, s. 200–203.
10  Tamże, s. 197.
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kiedy  z  powodu  trudności  finansowych  zaprzestano wydawania,  opublikowano 
łącznie 82 zeszyty, w tym 14 wznowień. Wiele numerów miało wyraźnie charak-
ter polityczno-agitacyjny  (na przykład Czerwony katechizm, dwukrotnie  jeszcze 
wznawiany w ramach tej serii wydawniczej, również wznawiana broszura J. Mora-
czewskiego Lud a Sejm, uzasadniająca konieczność reformy systemu głosowania 
do Sejmu Krajowego  i wydana w czterech nakładach Pogadanka o socjalizmie 
I. Daszyńskiego). Część zeszytów dotyczyła problemów z zakresu popularyzacji 
nauki,  literatury  i sztuki (na przykład praca Edmunda Libańskiego Z robotników 
słynni wynalazcy, broszura Romualda Minkiewicza Historia ziemi i istot żyjących, 
Album ludowy Artura Grotgera – zaopatrzony przez Emila Haeckera w życiorys 
malarza i niezbędne komentarze).

Zeszyty „Latarni” składające się na ten swoisty rodzaj „działalności misyjnej” 
galicyjskiej  socjaldemokracji  zawierały najczęściej  treść wykładów  i pogadanek 
wygłaszanych wcześniej przez członków PPSD i osoby z nią współpracujące (na 
zebraniach  i spotkaniach w klubach  robotniczych, czytelniach, w  fabrykach, na 
„wolnym powietrzu”). Pisane były zwykle  językiem zrozumiałym dla przeciętne-
go czytelnika, a zagadnienia teoretyczne ograniczano do niezbędnego minimum. 
Spotykały się jednak z gwałtowną reakcją kręgów kościelnych („Latarnia” została 
w efekcie ekskomunikowa na)11.

Wydawanie „Czerwonych Świateł” jako kontynuacji „Latarni” powierzono tak-
że Zygmuntowi Klemensiewiczowi. Do wybuchu wojny ukazały się  jednak  tylko 
trzy numery. Do wydawnictw partyjnych o zbliżonym popularnym profilu należa-
ły  również  książeczki  drukowane w  ramach  „Biblioteczki Polityczno-Społecznej 
«Prawa Ludu»”,  tomiki  „Czytelni Robotniczej”  czy  różne odrębne wydawnictwa 
naczelnego organu prasowego PPSD „Naprzód”.

Ważne  miejsce  wśród  wydawnictw  galicjskiej  socjaldemokracji  zajmowały 
„Kalendarze Robotnicze” znajdujące się na pograniczu wydawnictw samoistnych 
i  periodycznych. Pierwsze  „Kalendarze”  ukazywały  się  (od 1892  roku)  ze  zna-
miennym mottem  „Oświatą  do  jedności,  jednością  do wolności”.  Do  skróconej 
formy  tego motta  („Oświatą  do wolności”)  powrócono w  kalendarzu  (który wy-
szedł pod nazwą „Kalendarz Socjalistyczny”) na rok 1900. W „Kalendarzach Ro-
botniczych”, będących wydawnictwem o popularnym charakterze, propagowano 
podstawowe  założenia  socjalizmu  i  programu PPSD,  popularyzowano wiedzę, 
w szczególności z zakresu przyro doznawstwa, historii (w tym biografistyki), pra-
wa; zamieszczano w nich także teksty literackie12.

Galicyjscy socjalni demokraci mieli  również swój udział w powstaniu  i  dal-
szym  funkcjonowaniu  socjalistycznej  Spółki  Nakładowej  „Książka”.  Oficyna  ta, 
utworzona  w  1904  roku  przy  istotnym  wkła dzie  Polskiej  Partii  Socjalistycznej 
i znajdująca się później pod dużym wpływem PPS Frakcji Rewolucyjnej, publiko-
wała literaturę społecznie zaangażowaną, zwłaszcza takich autorów, jak: Juliusz 
Kaden-Bandrowski, Zofia Nałkowska, Władysław Orkan, Wacław Sieroszewski, 

11  Tamże, s. 197–199.
12  Por. W. Najdus, Polska Partia SocjalnoDemokratyczna Galicji i Śląska…, s. 291–295, 339–340, 

507–509.
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Andrzej  Strug,  Stefan  Żeromski.  Ten  ostatni  ogłosił  tutaj Różę, Sułkowskiego, 
Wierną rzekę, Urodę życia. „Książka” wydawała także prace historyczne (polskie 
i przekłady)13.

Galicyjscy socjaliści przywiązywali duże znaczenie do rozwoju własnej pra-
sy, zmagając się z cenzurą i trudnościami w zakresie materialnych podstaw bytu 
organów  prasowych.  Traktowali  prasę  jako  doniosły  „środek  kształcenia  poza-
szkolnego klasy robotniczej”14, choć adresowali ją także do czytelników spoza tej 
warstwy społecznej (na przykład do czytelników wiejskich, dla których przezna-
czone było przede wszystkim „Prawo Ludu”, ukazujące się od 1896 r.).

Prasa partyjna galicjskich socjaldemokratów spełniała szereg funkcji, zwłasz-
cza  informacyjną,  propagandową  i  organizacyjną  (tę  ostatnią  w  szczególności 
w początkowym okresie). Na  jej  łamach zamieszczano serwis  informacyjny do-
tyczący  aktualnych wydarzeń  z  różnych  dziedzin  życia  i  o  różnym  zasięgu  te-
rytorialnym,  propagowano  zasady  programowe  i  cele  bieżącej  polityki  PPSD, 
publikowano instrukcje i oświadczenia partyjne, informowano o odbywanych ze-
braniach,  zgromadzeniach,  zjazdach,  obchodach,  działalności  parlamentarnej 
posłów socjalistycznych itd.

Starano  się  utrzymywać  zdecydowanie  „klasowy”  charakter własnej  prasy, 
dążąc zarazem do niwelowania wpływów prasy  innych kierunków politycznych. 
„Prasa burżuazyjna – pisał Emil Haecker w czwartym zeszycie „Latarni” – zwal-
cza dążności robotników i nastraja opinię w duchu wrogim socjalizmowi, posłu-
gując 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 klasowych”15. Ten 
sposób ujmowania zadań własnej prasy był niezmienny w istocie przez cały oma-
wiany okres. Świadczyła o tym także treść uchwał XIV Zjazdu PPSD (ostatniego 
w  okresie  poprzedzającym odzyskanie  niepodległości), w  których  stwier dzano: 
„W walce robotników o ideały socjalistyczne najpotężniejszym czynnikiem orga-
nizacyjnym  i  oświatowym  jest  prasa partyjna. Aby pisma partyjne odpowiadały 
swemu zadaniu, muszą:

1)  oświetlać wszystkie przejawy życia politycznego, społecznego i literackie-
go ze stanowiska klasowej walki robotników;

2)  wskazywać najkrótsze drogi i środki wiodące do wyzwolenia proletariatu 
z niewoli kapitalistycznej;

3)  unikać wszystkiego, co zaciemnia światowy pogląd klasowy”16.
Owa „klasowość” łączyła się z zadaniami edukacji politycznej przyświecają-

cymi prasie socjalno-demokratycznej. Podkreślano zarazem, że prasa ta, zwraca-
jąc się do robotnika, „wychowuje go też in telektualnie” i wywiera na niego „wielki 
umoralniający wpływ”17.

13  J. Myśliński, Rola prasy i wydawnictw w działalności socjalistów polskich w Galicji i na Śląsku 
Cieszyńskim,  [w:] W stulecie…, s. 84–85;  tenże, Grupy polityczne Królestwa Polskiego w Zachodniej 
Galicji (1895–1904), Warszawa 1967, s. 254–255.

14  I. Daszyński, Robotnicy a szkoła, „Kalendarz Robotniczy” 1906, s. 20.
15  T. Pokrzywa (E. Haecker), Walka klas, Kraków 1900, s. 15–16.
16  AAN, Kongresy PPSD (XII, XIV, XV), Zespół Archiwum PPS, Dział PPSD, sygn. 305/V/2.
17  K. Czapiński, Proletariusz socjalistyczny i jego prasa, „Naprzód” 1911, nr 279, s. 2–3.
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Względami  rozwoju  intelektualnego  czytelników  kierowano  się,  zamiesz-
czając  na  łamach  prasy  partyjnej  („Naprzód”,  „Pracy”,  „Robotnika”  i  „Nowego 
Robotnika”,  „Głosu Robotniczego”  i  „Głosu”,  „Prawa Ludu”) oraz pism zawodo-
wych  (stowarzyszeń  zawodowych)  związanych  z  obozem  galicyjskiej  socjalnej 
demokracji artykuły popularyzujące wiedzę z zakresu nauk społecznych  i przy-
rodniczych. Wychodzono także naprzeciw wzrastającym aspiracjom czytelników 
w sferze kultury, publikując  teksty  literackie różnych autorów,  recenzje książek, 
przedstawień teatralnych (choć w socjalistycznych pismach zawodowych rzadziej 
w porównaniu do organów „partyjnych”). Ceniono zwłaszcza literaturę eksponu-
jącą tematykę społeczną. Spośród polskich pisarzy współczesnych szczególnie 
dużym  uznaniem  redakcji  pism  socjalistycznych  cieszyli  się,  wspominani  już, 
S. Żeromski  i S. Wyspiański  (z  powodu  „społecznej”  i  „patriotycznej”  treści  ich 
twórczości).

„Oświacie i rozrywce klas pracujących” zamierzało służyć – jak samo to okre-
ślało  –  lwowskie  pismo  socjalistyczne  pn.  „Światło”,  redagowane  przez  Józefa 
Hudeca. Pismo to, które ukazało się z początkiem 1895 r., istniało jednak stosun-
kowo krótko. IV Zjazd Socjalno-Demokratycznej Partii (z września 1895 r.) przy-
znał mu wprawdzie rangę partyjnego wydawnictwa, jednak nie zdołano już wydać 
jego drugiego rocznika18. Pod tym samym tytułem wychodził później (w 1912 r.) 
popularnonaukowy  dodatek  do  „Prawa  Ludu”,  redagowany  przez  Kazimierza.
Czapińskiego.

Galicyjscy  socjalni  demokraci  usiłowali  za  pośrednictwem prasy  pogłębiać 
także świadomość narodową własnej bazy społecznej. W tym celu zamieszczano 
m.in.  teksty  literackie o wymowie patriotycznej, przedstawiano relacje z obcho-
dów o charakterze narodowym, udzielano wreszcie obfitej informacji dotyczącej 
wydarzeń i położenia ludności w innych dzielnicach Polski. Ta ostatnia służyć mia-
ła w szczególności zaszczepianiu czytelnikom poczucia łączności trójzaborowej19.

Socjaliści galicyjscy podejmowali także próby na polu piśmiennictwa dla dzie-
ci  i młodzieży,  sprowokowani m.in.  stanowiskiem VIII Zjazdu PPSD  (Przemyśl, 
styczeń 1903 r.), podkreślającym potrzebę wydawania własnego pisma dla dzieci 
robotniczych20.

W następstwie wzmiankowanego powyżej stanowiska zjazdu partyjnego Komi-
tet Wykonawczy PPSD zdecydował o wydaniu ilustrowanego dodatku do seryjne-
go wydawnictwa „Latarni” z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży pn. „Latarenka”. 
Dodatek ten ukazał się jeszcze w 1904 roku, zredagowany przez Franciszka Pika, 
a zilustrowany przez Henryka Uziembłę i Antoniego Procajłowicza.

Potrzebie sygnalizowanej na VIII Zjeździe czyniło zadość przede wszystkim 
pismo „Promyk”, którego pierwszy numer ukazał się z datą 1 stycznia 1904 roku. 
W  prospekcie  pisma  „Promyk”,  opublikowanym  na  łamach  lwowskiego  „Głosu 
Robotniczego” i podpisanym za jego redakcję przez Jadwigę Czajkowską, dekla-

18  W. Najdus, Polska Partia SocjalnoDemokratyczna Galicji i Śląska…, s. 284.
19  Tenże, Kwestia narodowa…, s. 277, 294.
20  Sprawozdanie Zarządu partyjnego za czas od 1 stycznia 1903 do 15 października 1904, [w:] IX 

Kongres Polskiej Partii SocjalnoDemokratycznej Galicji i Śląska w Krakowie w sali Rady Miejskiej 
w dniach 30, 31 października i 1 listopada 1904 roku, Kraków 1904, s. 16.
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rowano pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci. Twierdzono, że opierając się 
na „przyrodniczym światopoglądzie”, będzie się zmierzać do rozbudzenia u dzieci 
zainteresowań światem przyrody,  jak również do kształtowania „uczuć społecz-
nych” (w tym „szeroko pojętej miłości bliźniego”) i „zmysłu estetycznego” (poprzez 
„umieszczanie dobrych  ilustracji”), do zaznajamiania z krajem rodzinnym  i  jego 
dziejami21. Z początkiem 1905 roku redakcja „Promyka”, „odpowiadając wymogom 
nowoczesnej pedagogii” – jak konstatował ten fakt „Głos Robotniczy”22 – zmieniła 
format pisma z gazetowego na książkowy i wprowadziła rubrykę dotyczącą twór-
czości literackiej dla dzieci pt. „Co czytać?”.

Do wydawania pisma o tym samym tytule powrócono w 1909 roku. Tym razem 
zostało ono przeznaczone bardziej dla dzieci z rodzin inteligenckich. W komitecie 
redakcyjnym znalazły się m.in.: Jadwiga Klemensiewiczowa, Bronisława Bobrow-
ska, Stanisława Buraczewska, Janina Mortkowiczowa, Helena Radlińska i Wła-
dysława Weychert-Szymanowska.  Do  grona  bliskich  współpracowników  pisma 
należeli z kolei: Stefania Sempołowska, Janina Porazińska, Faustyna Morzycka, 
Maria Werycho-Radziwiłłowiczowa, Janusz Korczak i in. Należy w tym kontekście 
wspomnieć, że ten ostatni, w przyszłości wielki polski pedagog i twórca literatury 
dla  dzieci,  określany mianem  „Sokratesa XX wieku”,  opublikował w  „Promyku” 
(w odcinkach) jedne z pierwszych swoich prac, zanim zdążyły ukazać się w wyda-
niach książkowych, dwa zbiory opowiadań: Mośki, Joski i Srule (1909), Józki, Jaś
ki i Franki (1909 i 1910)23. W piśmie wyodrębniony był ponadto dział odpowiedzi 
na listy, którym kierowała B. Bobrowska. Stroną techniczną „Promyka” zajmował 
się natomiast Zygmunt Klemensiewicz. Po dwóch latach istnienia musiano jednak 
zawiesić dalsze wydawanie pisma z powodu trudności finansowych24.

Wspomniana  powyżej  Jadwiga  Klemensiewiczowa  redagowała  później 
(w 1912 roku) bezpłatny dodatek miesięczny do „Prawa Ludu” pn. „Wiosna”, który 
przeznaczony był dla starszych dzieci robotniczych. W pierwszym jego numerze 
oświadczano, że celem dodatku będzie zaznajamianie dzieci robotniczych z wie-
dzą o  świecie  i  przyrodzie,  udzielenie pomocy  rodzicom w wychowaniu  ich na 
„dzielnych i uczciwych ludzi”, „świadomych obywateli Ojczyzny naszej”25.

Organem galicyjskiej  „młodzieży socjalistycznej” było pismo pn.  „Promień”, 
ukazujące się w latach 1899–1912 (z dłuższymi przerwami w latach 1907–1909)26. 
Od  początku  eksponowano  na  jego  łamach  problematykę  samokształceniową. 
Już w numerze drugim pisma z 1899 r. zamieszczony został obszerny artykuł do-
tyczący tej tematyki. Podkreślono w nim rolę samokształcenia w zgłębianiu wie-
dzy i w rozwoju innych cech osobowościowych (np. „własnej woli”, samodzielności 

21  Prospekt, „Głos Robotniczy” 1904, nr 2, s. 9.
22  „Głos Robotniczy” 1905, nr 3, s. 6.
23  Zob. też J. Korczak, Dzieła, t. 5: Mośki, Joski i Srule; Józki, Jaśki i Franki, Warszawa 1997, 

s. 366 i in.
24  J. Klemensiewiczowa, Ludzie i sprawy minionej epoki [wspomnienia o Zygmuncie Klemensiewiczu 

(maszynopis)], Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO), s. 257, 260, 275 i in., sygn. 15408/II.
25  Od redakcji, „Wiosna” 1912, nr 1, s. 1.
26  Szerzej m.in. w: M. Grzybowska, W kręgu inspiracji niepodległościowych – ruch „promieni

stych” (publicystyka polityczna grupy młodzieży galicyjskiej okresu poprzedzającego I wojnę świato
wą), „Studia Historyczne” 1980, z. 1.
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sądu). Zwrócono uwagę na jego szczególne walory, polegające na tym, że „ono 
nie nakłada więzów badaniu, nie krępuje czczą formalistyką naturalnej ciekawo-
ści, pozwala swobodnie dociekać, pozwala pytać lub przeczyć – pozwala tworzyć”. 
Stwierdzano zarazem jednoznacznie, iż winno posiadać charakter ukierunkowa-
ny i zorganizowany, aby było w rezultacie „racjonalne”27.

Z  galicyjską  socjalną  demokracją  związane  były  (mniej  czy  bardziej),  tak 
pod  względem  ideowym,  jak  i  personalnym,  różne  stowarzyszenia  polityczne 
i oświatowe. Wśród tych ostatnich na uwagę zasługuje zwłaszcza Towarzystwo 
Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza, powstałe w 1898 r. z inicjatywy 
studentów lwowskich (pozostających w związku z organizacją młodzieży akade-
mickiej pn. Zjednoczenie), dla uczczenia setnej rocznicy urodzin poety28. Już na 
początku  swojej  działalności,  w  przyjętym  statucie  (zatwierdzonym  reskryptem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 października 1898 r.) podkreślano 
m.in., że jednym z celów organizacji będzie „wydawnictwo tanich dziełek i pism 
treści naukowej…”29.

Towarzystwo prowadziło zatem – choć nie bez trudności – własną działalność 
wydawniczą. W początkowym okresie swego funkcjonowania podjęło nawet próbę 
wydawania własnego pisma pn.  „Wiedza dla Wszystkich”,  które miało  stanowić 
przykład materializacji głoszonej przez nie dewizy, wyrażającej się w takim właśnie 
haśle. Do wydawania tego pisma przystąpiono w maju 1899 r. Wtedy ukazał się 
pierwszy jego numer, drugi numer – i zarazem ostatni – wyszedł w styczniu 1900 r.

TUL publikowało sprawozdania z własnej działalności i różne popularne bro-
szury. W ramach tych ostatnich wydano m.in. książeczkę współtwórczyni ruchu 
ludowego w Galicji  – Marii Wysłouchowej,  pt. Opowiadanie Bartosza o Polsce 
(cieszyła się ona stosunkowo dużym,  jak na ówczesne warunki, powodzeniem 
w środowisku wiejskim, ukazując się w dwóch szybko po sobie następujących wy-
daniach o łącznym, dość wysokim nakładzie 10 000 egzemplarzy) oraz – co warto 
tutaj podkreślić – broszurę lidera galicyjskich socjalistów Ignacego Daszyńskiego 
O formach rządu. Usiłowano także drukować – jednak bez większego powodzenia 
– streszczenia wykładów realizowanych w Uniwersytecie Ludowym wraz z wyka-
zem niezbędnej do nich  literatury  (zdołano wydać zaledwie kilka streszczeń)30.

27  S.O., O samokształceniu,  „Promień” 1899, nr 2, s. 21–23. Zob.  też M. Grzybowska, W kręgu 
inspiracji niepodległościowych,  s. 33; S. Loewenstein, Młodzież promienista w Galicji,  „Niepodległość” 
1934, t. X, s. 220 i in.; E. Semil, „Promieniści” we Lwowie, „Niepodległość” 1937, t. XV, s. 351 i in.

28  Działalność Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego powiązana była od początku ze środowiskiem 
socjalnej demokracji (przede wszystkim poprzez działaczy i prelegentów). Towarzystwo korzystało także 
z lokali i pomieszczeń stowarzyszeń robotniczych, w których odbywało się coraz więcej prelekcji i wykła-
dów. Szereg też organizacji robotniczych przystępowało do Uniwersytetu Ludowego w charakterze człon-
ków kolektywnych. Socjalni demokraci podkreślali jednak bezpartyjny charakter TUL, traktując je równo-
cześnie jako instytucję szczególnie im bliską, „energicznie i szczerze pracującą na niwie oświaty robot-
niczej”  (K. Czapiński,  Instytucje oświatowe socjalnej demokracji,  „Kalendarz Robotniczy” 1912, s. 83). 
Z upływem czasu wyznaczali też Towarzystwu coraz większą rolę we własnych planach szkoleniowych. 
Rezerwowali  dla  niego głównie  kształcenie ogólne,  „politycznie  bezstronne”,  starając  się  pozostawiać 
edukację społeczno-polityczną w zasadzie własnym – partyjnym strukturom organizacyjnym.

29  Statut Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza,  Wojewódzkie  Archiwum 
Państwowe w Krakowie (WAPKr), Zespół Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. StGKr 222.

30  Dziesięciolecie Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza w Krakowie 1899–1909,  Kraków 
1909, s. 35–37.
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We  współczesnej  historiografii  pedagogicznej  ocenia  się  dość  zgodnie, 
że największym wydawniczym osiągnięciem TUL było opublikowanie w 1913 r. 
książki Praca oświatowa. Jej zadania, metody, organizacja31 (myśl przygotowania 
i wydania tej publikacji zrodziła się podczas seminarium oświatowego, zorganizo-
wanego przez TUL jeszcze w 1909 r.). Wydawnictwo to prezentowało dotychcza-
sowy dorobek teoretyczny i praktyczny w dziedzinie polskiej oświaty pozaszkolnej. 
W opracowaniu tym przedstawiono w szczególności początki pracy oświatowej, 
teore tyczne podstawy oraz stan czytelnictwa i wydawnictw popularnych, kształ-
cenie dorosłych (na pozio mie elementarnym i w zakresie popularyzacji wiedzy), 
funkcjonowanie instytucji kulturalnych i społecznych, również problem walki z al-
koholizmem, jak i zagadnienie edukacji estetycznej. Wzmiankowana tutaj pozycja 
odegrała doniosłą rolę w rozwoju na ziemiach polskich teorii popularyzacji wiedzy 
i szeroko rozumianej oświaty pozaszkolnej.

Reasumując,  należy  podkreślić,  że  aktywność wydawnicza  galicyjskiej  so-
cjalnej demokracji (powiązana niejednokrotnie także z aktywnością na tym polu 
innych  agend  polskiego  socjalizmu  funkcjonujących  w  autonomicznej  Galicji) 
stanowiła ważny odcinek jej działalności. Była z jednej strony doniosłym orężem 
w jej zmaganiach o modernizację tej dzielnicy, o pełne uobywatelnienie szerokich 
kręgów społecznych – wyrobników, robotników, a także mieszkańców wsi, z dru-
giej – zabiegała o zapewnienie sobie, własnemu obozowi politycznemu, większej 
i bardziej trwałej pozycji w ówczesnym życiu politycznym, zarówno w wymiarze 
„krajowym” (galicyjskim), jak i w wymiarze szerszym, odnoszonym do austriackiej 
części monarchii  Habsburgów. Działalność  galicyjskiej  socjalnej  demokracji  na 
polu wydawniczym z upływem czasu coraz bardziej też nastawiona była już nie 
tyle na kształtowanie tzw. „klasowej” świadomości wspomnianych wyżej warstw 
i środowisk społecznych, co na wspieranie narodowych dążeń polskiego społe-
czeństwa Galicji, czy wręcz – zwłaszcza w ostatnich latach panowania Franciszka 
Józefa – dążeń niepodległościowych.

31  Zob.  np. R. Terlecki, Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii, 
Wrocław 1990, s. 176; A. Stopińska-Pająk, Polska oświata dorosłych. w Galicji na przełomie XIX–XX wie
ku. Kierunki i formy kształcenia,  [w:] Galicja i jej dziedzictwo,  t. 3: Nauka i oświata,  red. A. Meissner, 
J. Wyrozumski, Rzeszów 1995, s. 239, 249.

Szerzej  na  temat  tej  publikacji  w: A.  Stopińska-Pająk, Pierwszy polski podręcznik andragogiki, 
[w:] Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, red. E. Sapia-Drewniak, A. Stopińska-Pająk, Toruń 
1997.
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Wkład oficyny wydawniczej Karola Miarki (młodszego) 
w rozwój ruchu polskiego na Górnym Śląsku 

na przełomie XIX i XX stulecia

Tradycje drukarstwa na Górnym Śląsku sięgają drugiej połowy XVI wieku. 
Pierwsza  drukarnia  została  założona w  roku  1555 w Nysie,  kolejna w  1804  r. 
w Opolu  i w 1826  r. w Gliwicach. Były  to drukarnie niemieckie,  ale wydawano 
w nich również druki w języku polskim1. Polskie drukarnie w tym regionie rozpo-
częły swoją działalność w 1845 r. w Mikołowie i w 1847 r. w Piekarach. Koncentro-
wano się w nich głównie na wydawaniu książek o treści religijnej, modlitewników, 
śpiewników  oraz  baśni  i  przypowieści2.  Adresowane  były  do  polskojęzycznej 
ludności  śląskiej. Należała ona do najniższych warstw społecznych – czyli  byli 
to robotnicy fabryczni  i  rolnicy, a  ich potrzeby kulturalne ograniczały się przede 
wszystkim do posiadania i czytania książek religijno-umoralniających. W okresie 
Kulturkampfu maleńką drukarnię założył w Mikołowie Karol Miarka – nauczyciel 
z Pielgrzymowic k. Pszczyny, a jednocześnie bojownik o polskość regionu.

W  1869  roku  K.  Miarka  zakupił  pismo  „Katolik”  wychodzące  w  Chełmnie 
na Pomorzu od  Józefa Chociszewskiego,  które  rozpoczął wydawać 1  kwietnia 
1869  r. w Królewskiej Hucie  (dzisiejszy Chorzów)  na Górnym Śląsku,  regionie 
stanowiącym integralną część państwa pruskiego. Zmienił jego charakter z pisma 
katolickiego na polityczne,  koncentrując się na zagadnieniu obrony  języka pol-
skiego i religii, co w ówczesnych czasach było niezwykle ważne dla rozbudzania 
poczucia przynależności narodowej ludności śląskiej3. Sam podejmował na jego 

*  Prof. dr hab., Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedago-
gicznych, Zakład Badań nad Kulturą i Pracą, 45–052 Opole, ul. Oleska 48.

1  S. Wilczek, Wydawnictwo Karola Miarki i jego rola w szerzeniu kultu Mickiewicza, [w:] Adam 
Mickiewicz. Materiały Śląskiej Sesji Mickiewiczowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Katowice, 
10 i 11 kwietnia 1956, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1959, s. 170.

2  Tamże, s. 171.
3  A. Bar, Karol Miarka jako redaktor „Katolika”, Katowice 1935, s. 18.
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łamach odważne dyskusje, m.in.  polemizując  z  kanclerzem Otto Bismarckiem. 
Był osobą bezkompromisową, niezwykle odważną, co przyczyniło się do represji 
ze strony władz pruskich, skazujących go systematycznie albo na kary pieniężne, 
albo na więzienie. Doprowadziło to do jego trudnej sytuacji materialnej oraz zdro-
wotnej. Dlatego w 1882 roku przekazał część drukarni swojemu synowi, również 
Karolowi (urodzonemu w 1856 r.)4. Podobnie jak ojciec, związał on swoje życie 
z  działalnością  wydawniczą.  Karol Miarka-syn  był  wtedy  26-letnim mężczyzną 
nieposiadającym nawet wykształcenia gimnazjalnego. Doświadczenie wydawcy 
zdobywał poprzez praktykę w drukarni ojca w Mikołowie oraz zwiedzanie drukarń 
i wydawnictw polskich oraz zagranicznych. Poznawał tam najnowsze dokonania 
wydawnicze i drukarskie5.

W domu rodzinnym spotykał młody Karol wielu polskich działaczy narodo-
wych ze Śląska oraz z  innych  regionów ziem polskich. Od okresu dzieciństwa 
wychowywał się w środowisku rodzinnym, w pełni świadomy polskiej przynależ-
ności narodowej6. Konsekwencją tego było zatrudnianie w prężnie rozwijającym 
się zakładzie współpracowników zaświadczających o swej polskiej przynależno-
ści  narodowej7.  Jego  szczególną  troskę wzbudzała  oświata  ludu,  co  starał  się 
realizować  poprzez  pracę  wydawniczą  swojej  oficyny.  Początki  samodzielnej 
działalności  były  dosyć  trudne,  gdyż  drukował  tylko  drobne,  zamawiane  przez 
klientów prace, wydając głównie kalendarze religijne cieszące się dużą popular-
nością w tym regionie.

Kontynuował  program wydawniczy  ojca,  którego  celem  było  zaktywizowa-
nie  ludności  w  życiu  społecznym  poprzez  upowszechnianie  oświaty.  Jak  pisał 
K. Miarka starszy, „Cały naród – jest przekonany, że podług dzisiejszego organi-
zmu państw europejskich włościanin ważną może odgrywać rolę […], że dla połą-
czenia wszystkich jednostek i spotężnienia wszystkich sił narodu trzeba się starać 
o pozyskanie milionów ludu dotąd ciemnego […], że miliony mogą pożytecznie 
brać  udział  w  pracy  społeczeństwa  dopiero wtedy,  kiedy włościan  i  lud  prosty 
przez oświatę podniesiony do poczucia obowiązków narodowych”8. Obok aktywi-
zacji na polu narodowym, w programie wydawniczym dążono też do rozbudzania 
poczucia godności osobistej ludności górnośląskiej, traktowanej niejednokrotnie 
dosyć pogardliwie przez ludność niemiecką. Te zadania realizował syn przez 30 
lat swojej pracy wydawniczej.

Karol  Miarka  młodszy  był  potentatem  w  zakresie  wydawania  kalendarzy. 
Jego staraniem w ostatnich dziesięcioleciach XIX w.  i na początku XX stulecia 
opracowano  11  tytułów  różnych  kalendarzy. Najważniejszy  był  „Kalendarz Ma-
ryański”, mający również mutację przeznaczoną dla ludności zaboru rosyjskiego 
oraz adresowaną do Polonii amerykańskiej9. Był wydawany w latach 1884–1939, 

4  Tamże, s. 174.
5  S. Wilczek, Wydawnictwo…, s. 175.
6  I. Mierzwa, Działalność wydawnicza Karola Miarki młodszego, Opole 1976, s. 26.
7  S. Wilczek, Wydawnictwo…, s. 176.
8  Cyt. za: I. Mierzwa, Działalność…, s. 62.
9  K.  Kossakowska-Jarosz,  Polskie kalendarze górnośląskie. Szkic monograficzny,  Opole 

1994, s. 24.
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tj.  przez  56  lat,  w  zmieniających  się  warunkach  politycznych  (także  gdy Miar-
ka już nie był właścicielem wydawnictwa). Pierwszy rocznik miał nakład 10 tys., 
w 1917  r. wydrukowano go w nakładzie 280  tys.  egzemplarzy. W ówczesnych 
czasach stanowiło to rekord wysokości nakładu kalendarza10. Konsekwencją tego 
była stosunkowo niska cena egzemplarza pomimo bardzo starannego wykona-
nia, a stąd dostępność „Kalendarza” dla szerokich kręgów odbiorców.

Od wydawcy zależała treść i dobór zawartości merytorycznej publikacji. Zgod-
nie z zamierzeniem K. Miarki-syna zadaniem „Kalendarza” było zarówno masowe 
poradnictwo i dostarczanie rozrywki czytelnikom, jak i zamieszczanie treści z za-
kresu historii i kultury ojczystej. Na Górnym Śląsku obowiązywał niemiecki system 
oświaty, nie było możliwości uczenia się po polsku, dlatego kalendarze stanowiły 
namiastkę podręczników polskich. Starano się czytelników zapoznawać z twór-
czością Polaków – zarówno uznanych autorów, jak i samouków. Miał „Kalendarz” 
pełnić  funkcje wychowawcze, głównie poprzez propagowanie wiary ojców, czyli 
religii katolickiej. Kalendarze były ilustrowane, czasem reprodukcjami dzieł arty-
stów, bowiem według Miarki ilustracja w książce ludowej „służy tem lepszemu zro-
zumieniu przedmiotu, który bezpośrednio przechodząc do umysłu, serca i duszy, 
tym głębiej zapisuje się w pamięci czytelnika”11. Wiele spośród nich przedstawiało 
postacie, miejsca i momenty historyczne, m.in. portrety Tadeusza Kościuszki, Hu-
gona Kołłątaja, Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina; reprodukcje obrazów 
Jana Matejki – Zaprzysiężenie Unii Litwy z Polską w Lublinie, Wjazd Bolesława 
Chrobrego do Kijowa;  zabytki  sakralne  –  Kościół  katedralny  w Gnieźnie, Gro-
bowiec św. Wojciecha, sarkofag  i relikwiarz w Katedrze Gnieźnieńskiej, Kościół 
Mariacki w Krakowie i inne12.

Niezwykle ważnym zadaniem było upowszechnianie oświaty. W „Kalendarzu 
Maryańskim”  treści  układały  się  „w elementarny  kurs  z  zakresu przyrody,  geo-
grafii, historii  powszechnej, postępu  techniki,  i  kształtowanie obyczajów, w  tym 
zwalczanie szczególnie szkodliwych społecznie przywar i skłonności (np. zatra-
canie swojskości, ciemnota, pijaństwo), a nadto uczenie efektywnego gospodaro-
wania na roli, w sadzie, finansami domowymi itd.”13 Niektóre podejmowały także 
dyskusje w sprawach społecznych  interesów politycznych czy wreszcie budziły 
przywiązanie do własnego regionu, dokumentując zawsze jego jedność z ojczy-
stą Polską, poświadczaną np. swoistym folklorem14.

Wydawanie  „Kalendarza Maryańskiego”  zapewniło Miarce podstawy finan-
sowe zarówno dla egzystencji  rodziny,  jak  i  rozbudowy warsztatu pracy. Był on 
człowiekiem  zapobiegliwym  i  oszczędnym.  Dochody  uzyskiwane  ze  sprzeda-
ży  inwestował w rozwój drukarni. W roku 1894 wybudował nowoczesny zakład 
drukarski w Mikołowie zatrudniający 90 osób. Od 1884  r. zakład przyjął nazwę 

10  W. Chojnacki, W. Chojnacki, Bibliografia kalendarzy wydanych w języku polskim poza grani
cami Polski od roku 1716. Mazury, Śląsk Górny i Dolny oraz Śląsk Cieszyński, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1986, s. 32; „Głosy znad Odry” 1918, nr 1, s. 32 i nast.

11  Cyt. za: I. Mierzwa, Działalność…, s. 39.
12  Tamże, s. 131.
13  Tamże, s. 134.
14  K. Kossakowska-Jarosz, Polskie…, s. 33.
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„Wydawnictwo Dzieł Ludowych Karola Miarki w Mikołowie”. Największy jego roz-
wój nastąpił w latach 90. XIX stulecia15.

K.  Miarka  był  przede  wszystkim  wydawcą  dzieł  ludowych  adresowanych 
do ludności regionu przemysłowego. Odmiennie od polskich pisarzy i oświatow-
ców z innych regionów w ówczesnych czasach rozumiał on termin lud, do którego 
adresowano produkcję wydawniczą. Dla niego nie była to biedna, zacofana i ciem-
na masa  ludności wiejskiej,  tylko społeczeństwo w procesie uprzemysłowienia. 
Napisał w „Kalendarzu Maryańskim”: „Pracować każdy powinien, a jakiego rodza-
ju  jest  to praca,  to wszystko  jedno – chodzi  tylko o to, aby człowiek stanowisku 
swemu godnie odpowiedział. Górnik  lub hutnik  już  to w podziemiach pracujący, 
już to piekący się przy wielkich ogniach, tłukący kamienie na szosach i drogach 
publicznych, wystawieni na upał słoneczny i słoty jesienne – są jako ludzie równi 
ministrowi siedzącemu przy zielonym stoliku, a ich odciski na rękach to najpiękniej-
sze ordery. […] Wszyscy muszą pracować, a każda praca jest szacunku godna”16.

Ludność śląska  trudniła się zawodami wymagającymi  jedynie niskich kwa-
lifikacji, dlatego starał się poprzez swoje wydawnictwa upowszechniać oświatę, 
dzięki  której  każdy  człowiek mógłby  się  rozwijać. W  „Kalendarzu Maryańskim” 
pisał: „Starajcie się, aby dzieci wasze miały dobre wiadomości szkolne. Starajcie 
się, aby córki umiały dobrze gotować, porządek w domu utrzymać, prać, praso-
wać, pończochy robić, szyć i haftować, bo to jest do życia potrzebne”17.

Odbiorcami w znacznej części były kobiety, dla których drukowano różne ar-
tykuły i materiały, takie jak: porady, informacje dotyczące zdrowia, prowadzenia 
gospodarstwa domowego oraz wychowania młodego pokolenia. Publikowano też 
sentymentalne opowiadania  i wiersze. Wszystko było  pisane  łatwym  i  komuni-
katywnym dla odbiorców  językiem, co pozwalało docierać do szerokiego kręgu 
odbiorców. Nie był to język gwarowy, lecz literacka polszczyzna18. Ich wpływ na 
odbiorców był ogromny. Przede wszystkim wdrażały one do czytelnictwa, zapo-
znawały – poprzez drukowanie opowiadań historycznych – z tradycjami i dzieja-
mi narodu polskiego, przybliżały dorobek polskich pisarzy i poetów. Starano się 
tworzyć wspólnotę wszystkich mówiących po polsku, zachęcając do obrony i pie-
lęgnowania języka ojczystego. Włączano Śląsk w obchody rocznic narodowych, 
ukazywano również perspektywę odzyskania własnego bytu państwowego.

Według  Karola  Miarki  syna  kalendarze  miały  rozbudzać  zainteresowania 
i dzięki temu pozyskiwać czytelników dla czasopism upowszechniających wiedzę, 
które nie cieszyły się w regionie większą popularnością. W okresie lat 1885–1906 
wydawał on pięć czasopism. I tak miesięcznik religijny „Zdrowaś Maryo”– wyda-
wano od 1885 r. przez sześć lat, dwutygodnik „Missyonarz Katolicki” – tylko przez 
trzy lata od 1891 r., a czasopisma oświatowo-rozrywkowe „Wolne Chwile (1887), 
„Przyjaciel Rodzinny”  (1894–1896),  „Rodzina”  (1906–1908)  drukowano  jedynie 
przez krótki okres19. Na Śląsku wówczas ukazywało się ok. 100  tytułów różno-

15  S. Wilczek, Wydawnictwo…, s. 176.
16  Cyt. za: I. Mierzwa, Działalność…, s. 36.
17  Noworocznik. Z Bogiem zaczynajmy wszystko, „Kalendarz Maryański” 1890.
18  K. Kossakowska-Jarosz, Polskie…, s. 22.
19  Tamże, s. 133.
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rodnych  czasopism  (polskich  i  niemieckich),  kierowanych  do  zróżnicowanych 
kręgów odbiorców, dlatego między wydawcami miała miejsce ostra  rywalizacja 
o czytelnika. Karol Miarka młodszy uważał, że czasopiśmiennictwo pozwala na 
przemieszanie  różnego  rodzaju materiałów,  „takich,  z  którymi  ludowy  czytelnik 
był już oswojony i do których sięgał z zainteresowaniem oraz trudniejszych, które 
czytał, ponieważ zapłacił za cały zeszyt”20.

„Wolne Chwile” były w zasadzie czasopismem świeckim, chociaż obok nauki 
i zabawy podejmowano w nim również problemy religijne. Ukazywały się przez 
9 miesięcy w 1887 r. Było  to 16-stronicowe czasopismo, na którego zawartość 
składały się: „powieści, obrazki z życia ludu, artykuły pouczające, żarty i dowcipy, 
ogłoszenia, a całości dopełniały wiersze i ilustracje”21. Prezentowano teksty pełne 
grozy,  o wątkach  sensacyjnych. W większości  autorzy  byli  anonimowi. Ważną 
rolę dydaktyczną spełniały ilustracje będące często punktem wyjścia dla różnych 
pouczeń czytelników. Drukując podania ludowe, dążono do budzenia uczuć na-
rodowych poprzez wprowadzanie bohaterów w pozalokalny, szerszy świat. Pro-
wadziło to do poszerzania zainteresowań czytelników nie tylko wspólnotą lokalną, 
ale i narodową22. Nie udało się wydawcy w tak krótkim okresie wydawania pisma 
wdrożyć w pełni programu oświatowego. Opublikowane materiały dotyczące tego 
zakresu obejmowały zagadnienia z historii naturalnej, higieny, gospodarki, pre-
zentowano zwyczaje narodów słowiańskich oraz miejsca kultu religijnego za gra-
nicą i na ziemiach polskich.

Podobne zagadnienia poruszano na łamach „Przyjaciela Rodzinnego” – pi-
sma ukazującego się w  latach 1894–1896. Łączył on problematykę oświatową, 
rozrywkową z polityczną. Sprawy polityczne zostały wyodrębnione  i  ukazywały 
się w samodzielnym dodatku pt. „Kronika Tygodniowa do «Przyjaciela Rodzinne-
go», najważniejsze wiadomości polityczne, kościelne  i społeczne”. Redaktorem 
odpowiedzialnym za ten dodatek był sam Karol Miarka młodszy. Od 1896 r. był 
wydawany  drugi  dodatek  pt.  „Pobudka  do  szerzenia wstrzemięźliwości. Organ 
Towarzystwa Szerzenia Wstrzemięźliwości”, co było bezpośrednim włączeniem 
się w prowadzoną szeroko akcję przeciwko pijaństwu na Śląsku23.

W  „Przyjacielu  Rodzinnym”  problematyka  narodowa  wysunięta  została  na 
pierwsze miejsce. Było to związane z ogólną sytuacją w tym regionie. Działania 
germanizacyjne na wszystkich płaszczyznach życia społecznego spowodowały, 
że cała polska prasa na Górnym Śląsku wzbogacała swoje łamy prezentowaniem 
dziejów polskich, troszczono się o naukę języka polskiego wśród najmłodszych 
pokoleń. W czasopiśmie zainicjowano dział opowiadań historycznych, w ramach 
których publikowano krótkie opowiadania z historii Śląska, prezentowano informa-
cje dotyczące Słowian oraz systematycznie w poszczególnych numerach Dzieje 
narodu polskiego24. W obszernym szkicu przedstawiono region Wielkopolski wraz 

20  I. Mierzwianka, Czasopisma oświatowe Karola Miarki młodszego, „Biuletyn Informacyjny Bi-
blioteki Śląskiej” 1972, R. 17, Katowice 1974, s. 92.

21  Tamże, s. 93.
22  Tamże, s. 96.
23  Tamże, s. 102.
24  Tamże, s. 103.
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z charakterystyką  jego mieszkańców, Podróż po Warszawie zawierającą  ilustro-
wany opis miasta oraz artykuł Wydobywanie nafty i wosku ziemnego w Galicji25. 
W ten sposób starano się przybliżyć śląskim czytelnikom życie i tradycje ludności 
innych regionów Polski. W „Przyjacielu Rodzinnym” opublikowano najbardziej pa-
triotyczną powieść Karola Miarki ojca pt. Petronela. Poczynania wydawnicze w Mi-
kołowie w zakresie wydawania czasopism śledzono m.in. w Galicji. W wydanym 
w 1913  r. podręczniku dotyczącym pracy oświatowej napisano:  „wielką zasługą 
i krokiem naprzód w działalności zakładu stanowi wydawnictwo klasyków polskich 
(dalekie zresztą od doskonałości wydawniczej) i album królów. Dział naukowy – re-
prezentowany był słabo pod każdym względem, na wyróżnienie zasługują Dzieje 
narodu polskiego, napisane bardzo naiwnie, ale lepiej od wielu innych zarysów”26.

Podobna problematyka była prezentowana w tygodniku „Rodzina”, chociaż 
głównie  koncentrowano  się  na  zagadnieniach  oświatowo-rozrywkowych,  tj.  na 
dziale  literackim,  ilustracjach, anegdotach, dowcipach. Problematyka polityczna 
była pomijana. „Obejmuje powieści historyczne i obyczajowe, opisy i obrazy kra-
jów, miast i ludów, artykuły z czasów współczesnych i naukowe, ciekawe i wesołe 
opowiadania” – napisano w winiecie tytułowej tygodnika27. Program czasopisma 
miał  charakter  polsko-katolicki,  gdyż  „pod  każdym  względem  stać  będzie  na 
straży ogniska  rodzinnego  […] – «Rodzina» ma być nie  tylko dobrym doradcą 
i przyjacielem, ale służyć również pożytecznej rozrywce. W tym celu pismo będzie 
zapoznawać z wszystkim, co dzieje się w kraju i za granicą. Redakcja obiecuje, 
że żadne ważniejsze zdarzenie z życia społecznego nie ujdzie naszej uwagi”28. 
Było ono kierowane do szerokiego odbiorcy „ażeby zarówno młodzieży, jako też 
prostaczkom mogło być dostatecznie zrozumiałem”29. W programie oświatowym 
realizowanym na łamach czasopism wydawanych w Mikołowie na pierwszym pla-
nie znajdowała się historia, poprzez którą dążono do rozbudzania świadomości 
przynależności narodowej.

Próby wydawania czasopism oświatowych przez Karola Miarkę młodszego 
nie powiodły się. „Kalendarz Maryański” wydawano przez 56 lat, natomiast pisma 
prezentujące wyższy poziom merytoryczny zawartych w nich treści jedynie krótko 
– od kilku miesięcy do 3 lat. Było to konsekwencją z jednej strony niezbyt dobrej 
znajomości literackiej polszczyzny na Górnym Śląsku przez robotników i ludność 
rolniczą, a z drugiej konkurencji z wydawnictwami niemieckimi.

Dokonująca się w owym czasie gwałtowna urbanizacja Górnego Śląska po-
wodowała, że szkolnictwo powszechne i – coraz szerzej dostępne – zawodowe 
wpływały na podnoszenie ogólnego poziomu wykształcenia mieszkańców regio-
nu, lecz przystępniejsze i łatwiejsze w odbiorze były dla nich publikacje niemiec-
kie,  gdyż  ten  język  opanowywano w  szkołach.  Próbował  to  zmienić  K. Miarka 
poprzez  przygotowanie  serii  „Biblioteka  Pisarzy  Polskich”, wydając m.in.  dzie-

25  Tamże.
26  Przegląd polskich wydawnictw popularnych, [w:] Praca oświatowa, jej zadania, metody, orga

nizacja, Kraków 1913, s. 200–201.
27  Cyt. za: I. Mierzwianka, Czasopisma oświatowe…, s. 108.
28  Tamże, s. 109.
29  Tamże, s. 103.
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ła: A. Mickiewicza,  J.  Słowackiego,  Z.  Krasińskiego, W. Pola  i W. Syrokomli30. 
W praktyce mikołowskiego wydawnictwa „teksty bardzo komunikatywnych utwo-
rów pisarzy polskich przerabiano «na  ludowo»”. Wydano więc „w streszczeniu” 
Krzyżaków  i Dokąd idziesz Panie  H.  Sienkiewicza, Braci Zborowskich, Dwóch 
kniaziów H. Rzewuskiego. W podobny sposób streszczono również dzieła pisarzy 
obcych, jak np. J. Verne”31. Za taki sposób prezentowania dorobku literatury pol-
skiej Wydawnictwo to było krytykowane, gdyż używano słownictwa często gwaro-
wego, prostego, co całkowicie pozbawiało te utwory walorów literackich. Według 
wydawcy  taki  sposób prezentacji  dorobku polskich pisarzy miał  torować drogę 
do  literatury polskiej wyższego poziomu. Wszystkich skrótów dokonano jedynie 
z powieści historycznych, chcąc w ten sposób spopularyzować historię Polski.

Serię  „Nowa  Biblioteka  Pisarzy  Polskich”  wznawiano  kilka  razy  przed 
1911  r.32 Obejmowała ona głównie klasyków  literatury polskiej okresu  romanty-
zmu, tj. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, I. Krasińskiego, W. Pola, W. Syrokomlę. 
Miarka przeznaczył ją dla Polonii amerykańskiej i niemieckiej, część dotarła rów-
nież do Królestwa. Interesujące wydaje się, że te publikacje nie były bezpośrednio 
kierowane do śląskiego czytelnika. Być może przyczyną jest fakt, wspomnianej 
wyżej, bardzo słabej znajomości języka literackiego przez ludność górnośląską. 
Jedynie poezja A. Mickiewicza była poczytna w  regionie, gdyż szeroko  rozpro-
pagowano ją poprzez czasopiśmiennictwo polskie na Śląsku w związku z setną 
rocznicą urodzin poety.

W Wydawnictwie  Miarki  drukowano  „Biblioteczkę  dla  Dziatwy  i  Młodzieży 
Polskiej”. Włączyło się ono pod koniec XIX stulecia w walkę o język polski w szko-
le  i  na  lekcjach  religii  na Górnym Śląsku. Polskie  czasopiśmiennictwo szeroko 
propagowało prywatne nauczanie dzieci czytania i pisania po polsku. K. Miarka 
wydał 7 książeczek dla dzieci o objętości do 36 stron, drukując wierszyki, baśnie, 
opowiastki  oraz  zamieszczając poradnik do nauki  polskiego czytania  i  pisania. 
Książeczki te były bogato ilustrowane – niektóre miały kolorowe obrazki. Nie wia-
domo, czy cieszyły się dużą popularnością, przypuszczać można, iż nie znalazły 
masowego odbiorcy. W ich miejsce pojawił się Elementarz polski w dużym nakła-
dzie, drukowany czasami łącznie z Małym katechizmem polskim33.

Znaczące  miejsce  w  działalności  mikołowskiego  wydawnictwa  zajmowała 
literatura  religijna. W  swoim programie wydawniczym  literaturze  religijnej  przy-
pisywał Miarka szczególne miejsce, głównie w zakresie kształtowania moralno-
ści. Uważał, iż należy pogłębiać wiedzę religijną. Napisał: „Nieszczęśliwe koleje, 
przez jakie naród polski przechodzi, od przeszło lat dwustu, są jedną z przyczyn, 
dla których dzieła treści religijnej, nie w tym stopniu, jakby pragnąć należało, zaj-
mowały Polaków. Uwaga i dążność narodu, zwrócone ku innej stronie, nie pozwa-
lały iść w tym względzie krok w krok za innymi narodami”34. Twierdził, że „nauka 

30  Przegląd polskich wydawnictw popularnych…, s. 200.
31  S. Wilczek, Wydawnictwo…, s. 178.
32  Tamże, s. 176.
33  I. Mierzwa, Działalność…, s. 75.
34  Tamże, s. 69; L. Goffine, Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańskokatolic

kiej, czyli krotki wykład Lekcyi i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta. Podług 54 wydania niemiec
kiego ks. Otta pomnożone i poprawione przez ks. F. Hattlera, z. 1, Mikołów–Warszawa 1903, s. 3.
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wiary świętej musi zejść z tej wysokości, na jakiej przez jeden stan uprawiana była, 
ku dołowi, do licznych rzesz, by była przystępną nie tylko dla rodaków wykształco-
nych, ale również dla ludu pracującego zupełnie  jasną i zrozumiałą”35. W 1890 r. 
zaczęto  drukowanie  bogato  ilustrowanych  Żywotów Świętych Pańskich  opraco-
wanych wg  ks. Bitschnaua. Do  roku 1910 dzieło  to  doczekało  się  pięciu  popra-
wianych edycji. Corocznie drukowano 5  tys. egzemplarzy. Żywoty te  traktowane 
były przez czytelników jako podręcznik do nauki języka polskiego, bowiem nie było 
polskiej szkoły. Natomiast Żywoty według ks. Piotra Skargi opracowane przez Jó-
zefa Stagraczyńskiego nie cieszyły się popularnością wśród śląskich czytelników36.

W 1909 r. rozpoczęto wydawanie Pisma św. Starego i Nowego Testamentu 
w przekładzie polskim ks. Jakuba Wujka. Ukazały się jedynie trzy zeszyty, bowiem 
„na tak długą lokatę kapitału, nie odrzucającego chwilowego zysku, zakład miko-
łowski nie był przygotowany. Nie pozwalał na to także brak funduszu obrotowe-
go. Ponieważ same dobre chęci nie wystarczyły, przeto zaprzestano wydawania 
Pisma świętego w zakładzie Karola Miarki” – wspominał jego współpracownik37.

Drukowano książeczki do nabożeństwa w  ilości 10  tys. egzemplarzy  rocz-
nie, Ofiarę mszy świętej – 4 tys. egzemplarzy rocznie. Wspomagano katechetów, 
wydając podręczniki dla nich,  różne książki  i broszury w kilkudziesięciotysięcz-
nych nakładach. Do czasu, kiedy wydawnictwem kierował Karol Miarka młodszy, 
tj. do 1911 r., miało ono charakter religijno-narodowy.

Publikacje Wydawnictwa Karola Miarki rozchodziły się w dużej liczbie egzem-
plarzy zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Królestwie oraz na Górnym Śląsku. 
Było to efektem dobrego kolportażu, możliwości kupowania dzieł w pojedynczych 
zeszytach, umiejętnej reklamy. Napisano o nim: „W umiejętności działania na ze-
wnątrz jest niedoścignionym dotychczas wzorem”38.

W 1911 r. kłopoty finansowe zmusiły Miarkę do przekształcenia wydawnictwa 
mikołowskiego w spółkę akcyjną z ograniczoną odpowiedzialnością, a w 1913 r. 
wycofał się on z tego przedsięwzięcia39.

Wydawnictwo Karola Miarki istotnie wpływało na rozwój czytelnictwa w języku 
polskim pod koniec XIX i na początku XX wieku, gdyż literatura popularna, religijna 
i ludowa drukowana była tam w bardzo wysokich nakładach. Niska cena ułatwiała 
dostęp do niej szerokim kręgom czytelników. Zadania postawione polskiemu wy-
dawnictwu na Górnym Śląsku, stanowiącym integralną część Prus, jeszcze przez 
ojca Karola, czyli uświadomienie narodowe poprzez literaturę, popularyzacja dzie-
jów Polski, kontynuował syn z wielkim powodzeniem. Włączając się w nurt życia 
społecznego  i politycznego, które na przełomie wieków XIX  i XX związane było 
głównie z walką o język polski w szkole, o podniesienie poziomu intelektualnego 
ludności śląskiej rodzącego się społeczeństwa przemysłowego, stworzył podstawy 
do kształtowania i utrwalania się poczucia polskiej tożsamości narodowej.

35  Tamże.
36  J. Kwiatkowski, Z siedziby Karola Miarki, „Zaranie Śląskie” 1938, s. 23.
37  Tamże, s. 27.
38  Przegląd polskich wydawnictw popularnych…, s. 200–201.
39  K. Kossakowska-Jarosz, Polskie…, s. 90.



ANETA BOŁDYREW*

Działalność wydawnictwa M. Arcta 
na rzecz popularyzowania wiedzy na początku XX w.  

na przykładzie serii „Książki dla Wszystkich” 
i „Biblioteczka Dzieł Społeczno-Ekonomicznych”

W dziejach polskiej kultury w wiekach XIX i XX ruch wydawniczy odgrywał 
szczególną  rolę.  W  Królestwie  Polskim,  wobec  braku  polskiego  uniwersytetu 
i  instytucji  naukowych,  stanowił  jeden  z  ważnych  środków  oddziaływania  spo-
łecznego. Jego rola w zakresie upowszechniania nauki była nie do przecenienia. 
Działalność popularyzatorska szła w parze z szerszą działalnością społeczną; jak 
zaznacza Henryk Markiewicz,  „wybory wydawców zawodowych były  określone 
celami komercyjnymi; ambitniejsi spośród nich starali się jednak zharmonizować 
z nimi obowiązki narodowo-społeczne”1. Jednocześnie wydawcy tworzyli ważne 
centra kultury i nauki, a siedziby ich wydawnictw i prywatne mieszkania były miej-
scami spotkań uczonych i publicystów2.

Jedną z najbardziej zasłużonych dla rozwoju polskiej kultury w dobie zabo-
rów była rodzina Arctów, prowadząca działalność księgarską i wydawniczą. Nie-
którzy badacze uważają, że rodzina ta była pochodzenia niemieckiego, wyznania 
ewangelickiego3.  Jednak nestor  rodu  to osiadły w Lublinie Żyd, Mojżesz Rofe, 
z zawodu lekarz, pochodzący z Zamościa, który w 1857 r., w wieku 73 lat przyjął 
chrzest w obrządku ewangelicko-reformowanym, zmieniając imię na Michał4. Jego 
potomkowie  ulegli  całkowitej  polonizacji,  zmienili  także wyznanie  na  katolickie. 
Najmłodszy syn Michała Arcta, Stanisław (pierwotnie Samuel), założył w Lublinie 

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

1  H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 2008, s. 32.
2  M. Micińska, Inteligencja na rozdrożach 1864–1918, Warszawa 2008, s. 102–103.
3  A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000, s. 322.
4  M. Mlekicka, Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 1987, s. 180.
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w 1836  r.  księgarnię5. Równolegle od  roku 1852  rozszerzał  profil  firmy o dzia-
łalność  wydawniczą.  Rozpoczął  od  skupywania  nakładów  innych  wydawnictw, 
opatrując  je  swoimi  sygnaturami.  Na  takiej  zasadzie  nabył  zawierającą  12  to-
mów serię „Biblioteka Popularna Nauk Przyrodzonych”. W 1862 roku współpracę 
z firmą Stanisława Arcta rozpoczął syn najstarszego z potomków nestora rodu, 
Franciszka – Michał Arct, który po ukończeniu gimnazjum odbył praktykę w lubel-
skiej księgarni stryja. Później poszerzał kwalifikacje zawodowe podczas prakty-
ki w Berlinie, m.in. w firmie wydawniczej Behr&Bock. Po powrocie do Królestwa 
w 1864 r. Michał Arct objął kierownictwo księgarni  lubelskiej. Arctowie rozbudo-
wywali rodzinną firmę, duży nacisk kładąc na działalność wydawniczą, związaną 
zwłaszcza z potrzebami oświaty i szkolnictwa. Bardzo cennym przedsięwzięciem 
wydawniczym było opublikowanie w latach 1872–1875 cyklu podręczników wybit-
nego pedagoga i nauczyciela w prywatnych domach, Augusta Jeskego. Jeske za 
niezbędne uważał opracowanie odpowiadających ówczesnemu stanowi wiedzy 
pedagogicznej podręczników do nauczania elementarnego. Opracował koncep-
cję szeroko zakrojonej serii wydawnictw pedagogicznych pt. „Systematyczny kurs 
nauk przeznaczonych do pomocy w wychowaniu domowym dla dzieci od  lat 3 
do 15”. W założeniu seria miała liczyć 29 książek obejmujących trzy okresy na-
uczania: przedelementarny (dla dzieci w wieku 3–7 lat), elementarny niższy (dla 
dzieci w wieku 7–10 lat), elementarny wyższy (dla dzieci w wieku do 15 lat). Ciężki 
stan zdrowia i przedwczesna śmierć Jeskego w wieku 39 lat uniemożliwiły reali-
zację  całego  przedsięwzięcia6.  Ostatecznie  udało  się  opublikować  12  książek. 
Podręczniki te miały być podstawą nauczania elementarnego w pełnym zakresie, 
uzupełnione  były  także wskazówkami metodycznymi. W  kolejnych  latach  pod-
ręczniki były wielokrotnie wznawiane, odgrywały ważną rolę w praktyce edukacyj-
nej i upowszechnianiu wiedzy na poziomie elementarnym.

Kolejny  etap  w  rozwoju  firmy  nastąpił  po  odstąpieniu  jej  w  całości  przez 
Stanisława  Arcta,  w  zamian  za  dożywotnią  rentę,  na  rzecz  Michała  Arcta, 
w  roku 1881  r. Odtąd  firma nosiła  nazwę M. Arct. W 1887  r. Michał Arct  kupił 
warszawską  księgarnię Artura Gruszeckiego  i  przeniósł  się  do Warszawy,  pro-
wadzenie księgarni w Lublinie pozostawiając ciotce Teofili. Troszcząc się o obie 
księgarnie, kontynuował jednocześnie działalność wydawniczą, szczególną wagę 
przykładając do publikacji związanych z edukacją, wychowaniem i szkolnictwem7. 
Michał Arct był więc drugą w rodzinie osobą łączącą zawód księgarza i wydaw-
cy  książek8. W 1892  r.  pracę w firmie podjął  syn Michała, Zygmunt Arct,  który 
wcześniej  odbył  studia handlowe w Dreźnie. Po śmierci  ojca w 1916  r.  przejął 
kierownictwo w przedsiębiorstwie, kontynuując działalność wydawniczą9. Arcto-

5  S. Arct, Okruchy wspomnień, Warszawa 1962, s. 59.
6  I. Łapinowa, Jeske August Adam, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 11, red. B. Leśnodorski, 

Wrocław 1964–1965, s. 192–93.
7  J. Muszkowski, Arct Michał, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 1, red. W. Konopczyński, Kra-

ków 1935, s. 155.
8  Arctowie, [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlow-

ski, Wrocław 1971, s. 70–73.
9  M. Mlekicka, Wydawcy warszawscy w XIX w. jako grupa społeczna i ich związki z inteligencją, 

[w:] Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 4, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1985, s. 25.
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wie byli jednymi z tych wydawców, którzy wyróżniali się działalnością społeczną 
i bezpłatnym przekazywaniem książek na potrzeby czytelników. W 1913 roku Mi-
chał Arct ofiarował 150 tys. egzemplarzy książek z serii „Książki dla Wszystkich” 
dla bezpłatnych czytelni i kółek rolniczych na terenie Królestwa Polskiego, Galicji 
i Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Powołany przy tym został komitet, w skład 
którego weszli znani działacze społeczni, którzy byli odpowiedzialni za rozdyspo-
nowanie ofiarowanych przez wydawcę książek10.

Wymieniona wyżej  seria  „Książki dla Wszystkich”,  zainicjowana w 1898  r., 
była jednym z najbardziej znaczących długotrwałych wydawnictw seryjnych, sta-
wiającym sobie za cel popularyzowanie wiedzy. Do 1905 r. opublikowano ok. 300 
tomów, do 1913 r. ok. 600 tomów. Jak stwierdza L. Zasztowt, „była to największa 
seria popularnonaukowa wydawana na ziemiach polskich”11. Seria była bardzo 
zróżnicowana, zarówno jeśli chodzi o zakres tematyczny, jak i merytoryczny po-
ziom poszczególnych części. Krytycznie, ale nie bezzasadnie pisano o tego ro-
dzaju przedsięwzięciach na łamach „Prawdy” w 1904 r.: „Dotychczasowe zabiegi 
szerzenia wiedzy za pomocą książek  i uniwersytetów  ludowych mają  tę wielką 
wadę, że nie obejmują ani całokształtu poznania, ani nawet jednej jego dziedziny. 
Wydawnictwa  i wykład  tego  rodzaju nie stanowią  łańcucha ogniw ściśle spojo-
nych, ale szereg niepowiązanych i luźno obok siebie stojących ułamków. Kawałek 
historyi,  kawałek biologii,  kawałek ekonomii  politycznej,  kawałek  lingwistyki  itd. 
– oto zwykły szereg takich popularyzacji”12.

Zakres  przedmiotowy  serii  „Książki  dla  Wszystkich”  był  bardzo  szeroki. 
Obejmował  literaturę piękną, w tym poezję i prozę, zarówno polskich,  jak i ob-
cych  twórców. Ta kategoria  została  rozbudowana  jeszcze bardziej  po 1905  r., 
kiedy udział  tomów beletrystycznych  i  poetyckich wzrósł w  stosunku do opra-
cowań o  charakterze popularnonaukowym. Ogółem ok.  połowy  serii  stanowiły 
publikacje z różnych dziedzin wiedzy. Jak wspomniano, problemem serii był nie-
równy poziom publikacji. Naturalnie, główny wpływ na  to miało przygotowanie 
autorów poszczególnych tomów. Z jednej strony z wydawnictwem współpraco-
wali bowiem znakomici specjaliści, często młodzi adepci różnych dziedzin nauki, 
o których pisali, opracowując tomy „Książek dla Wszystkich”, z drugiej autorzy 
nieposiadający wystarczającego merytorycznego przygotowania. Do grupy zdol-
nych autorów współpracujących z wydawnictwem M. Arcta należeli m.in. Wła-
dysław Smoleński, Tadeusz Korzon, Natalia Gąsiorowska, by wymienić choćby 
autorów prac historycznych, wybitnych uczonych w swej dziedzinie. Pisano o wy-
darzeniach  i procesach historycznych, wykorzystując najnowsze ustalenia pol-
skiej i obcej historiografii13. Osobną grupę prac stanowiły opracowania z zakresu 

10  H. Chamerska, Mecenat biblioteczny w Polsce okresu zaborów, [w:] Inteligencja polska XIX 
i XX wieku. Studia 6, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1991, s. 66.

11  L. Zasztowt, Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864–1905, Wrocław 1989, s. 114.
12  Pamiętnik. Z chwili, „Prawda” 1904, nr 15, s. 175.
13  Zob. m.in. W. Smoleński, Rządy pruskie na ziemiach polskich 1793–1807, Warszawa 1903; 

M. Offmański, Grunwald: monografia historyczna, Warszawa 1903; N. Gąsiorowska, Historja zakonów 
w Polsce, Warszawa 1910; W. Służewski, Zarys historji handlu w Polsce, Warszawa 1910; E. Łuniński, 
Przed wyprawą wiedeńską: Studjum historyczne, Warszawa 1905; J. K. Kochanowski, Początki walki 
słowiańskoniemieckiej nad Bałtykiem w świetle najnowszej historiografji niemieckiej, Warszawa 1901.
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historii oświaty14. Trzeba tu podkreślić, że prace te popularyzowały aktualny doro-
bek polskiej nauki w tym zakresie. Na początku XX w. kształtowała się bowiem na 
niwie polskiej nauki historycznej osobna dyscyplina badawcza – historia kultury, 
w ramach której wyodrębniła się historia szkolnictwa i oświaty. Refleksja historycz-
no-kulturalna i historyczno-oświatowa powoli przybierała w pełni naukowy wymiar, 
co pozwoliło na wyodrębnienie samodzielnej dziedziny nauki, potwierdzało zara-
zem przeobrażenia polskiej nauki historycznej w duchu mutacji modernistycznej 
(według określenia Jolanty Kolbuszewskiej)15. Już w pierwszym okresie stopnio-
wego usamodzielniania się historii oświaty, dzięki pracom Ignacego Chrzanow-
skiego  i Stanisława Krzemińskiego, dążono do popularyzacji  tej  dyscypliny nie 
tylko wśród profesjonalistów, ale też wśród szerokiego grona czytelników.

Do współpracowników wydawnictwa należała Zofia Daszyńska-Golińska, au-
torka kilku  tomów serii, specjalistka w zakresie ekonomii, historii gospodarczej, 
nauk społecznych, demografii, pierwsza w Polsce kobieta, która skończyła studia 
ekonomiczne. Kilkanaście tomów opracował Stanisław Brzozowski, zdolny krytyk 
literacki, pisarz  i publicysta, erudyta o wielkiej wiedzy w zakresie  literatury, filo-
zofii,  nauk  społecznych, wybitna  indywidualność  intelektualna  swych czasów16. 
Oskarżany o współpracę z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa, przez wielu dzia-
łaczy został uznany za prowokatora, mimo braku dowodów na jego działalność 
agenturalną. Miał on poważne problemy zdrowotne i finansowe, a jednym z naj-
ważniejszych źródeł jego utrzymania była twórczość pisarska i popularyzatorska, 
imponująca  rozległością  podejmowanych  problemów,  a  jednocześnie  wysokim 
poziomem  artystycznym  i  merytorycznym.  Ten  ostatni  aspekt  był  szczególnie 
ważny podczas rozpoczętej w maju 1901 r. współpracy z wydawnictwem Arcta17. 
Tomy opublikowane przez Brzozowskiego w ramach omawianej serii wysoko ce-
nili specjaliści za oryginalność i rozległą wiedzę autora18.

Wartościowe  tomy  wychodziły  także  spod  ręki  autorów,  którzy  z  racji  do-
świadczenia pedagogicznego i publicystycznego potrafili przygotować przystęp-
ne opracowania, dostosowane do potrzeb przeciętnego odbiorcy. Autorem kilku 
prac poświęconych  twórczości wybitnych polskich pisarzy  i poetów (tomy doty-
czące  Aleksandra  Świętochowskiego,  Marii  Konopnickiej,  Adama  Asnyka)  był 
Henryk Galle, pedagog, historyk literatury, krytyk literacki, zasłużony właśnie na 
polu popularyzacji literatury. Pisała o nim Zofia Rothertowa: „nie wybitny, ale bar-
dzo sumienny  i pracowity, zaznaczył się pozytywnie w polskim życiu  literackim 
i oświatowym”19. Podobnie pracę pedagogiczną i publicystyczną z popularyzacją 

14  I.  Chrzanowski, Wielka reforma szkolna Konarskiego: Odczyt popularny, Warszawa  1908; 
S. Krzemiński, Kommissya Edukacyjna: Odczyt, Warszawa 1908.

15  J. Kolbuszewska, Mutacja modernistyczna w historiografii polskiej (przełom XIX i XX wieku), 
Łódź 2005.

16  A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 2001, s. 336.
17  K. Wyka, Brzozowski Leopold Stanisław Leon, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. W. Ko-

nopczyński, t. 3, Kraków 1937, s. 62.
18  S. Brzozowski, Jan Śniadecki, życie i dzieła, Warszawa 1904; tenże, Hipolit Taine jako estetyk 

i krytyk, Warszawa 1902; tenże, Stanisław Wyspiański jako poeta, Warszawa 1903.
19  Z. Rothertowa, Galle Henryk,  [w:] Polski Słownik Biograficzny,  t. 7,  red. W. Konopczyński, 

Kraków 1948–1958, s. 233.
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wiedzy łączył Florian Łagowski20. Jego opracowania dotyczące historii  literatury 
polskiej były bardzo wysoko cenione21. Ten sam autor opublikował także kilka prac 
poświęconych  życiorysom wybitnych  postaci  polskiej  kultury  (m.in.  Janowi Ko-
chanowskiemu, Ignacemu Krasickiemu, Kazimierzowi Brodzińskiemu)22. Właśnie 
opracowania z zakresu historii literatury polskiej prezentowały bardzo wysoki po-
ziom merytoryczny, łącząc zalety prac popularyzatorskich z naukowym charakte-
rem. Remigiusz Kwiatkowski przygotował kilka opracowań dotyczących literatury 
na świecie23.

Dużym zainteresowaniem czytelników  cieszyła  się  biografistyka,  co  zresz-
tą nie było w owym czasie tylko specyfiką polskiego społeczeństwa. W polskich 
warunkach  jednak nabierała  ona  jeszcze większego  znaczenia. Dużą popular-
ność  zyskiwała  indywidualistyczno-heroistyczna wizja przeszłości,  służąca pró-
bie stworzenia panteonu narodowego. Refleksja o historii, literaturze łączyła się 
często z podejściem personalistycznym, a to sprzyjało podejmowaniu opracowań 
biograficznych. W serii „Książki dla Wszystkich” biografie sławnych ludzi stano-
wiły niemałą część; prócz wspomnianych wyżej postaci pisano m.in. o Jędrzeju 
Śniadeckim,  Fryderyku  Chopinie,  Stanisławie  Moniuszce24.  Powstały  tomy  po-
święcone  Mikołajowi  Rejowi,  Maurycemu  Mochnackiemu,  Józefowi  Ignacemu 
Kraszewskiemu, Marii  Konopnickiej,  Elizie Orzeszkowej. Maria  Buyno-Arctowa 
napisała tom poświęcony życiu i dziełom Narcyzy Żmichowskiej, zmarłej niespeł-
na trzydzieści lat wcześniej25.

Prócz  opracowań  podstaw  nauk  humanistycznych  i  słowników  języków 
obcych  omawiana  seria  prezentowała  aktualny  stan  wiedzy  z  dziedziny  nauk 
przyrodniczych  i  społecznych. Wydawano  tomy  z  zakresu  chemii  i  fizyki  oraz 
astronomii26.  Opublikowano  cenne  opracowanie  geografii  fizycznej  autorstwa 
Wacława Nałkowskiego i podręcznik geografii Europy przygotowany przez W. Ja-
nusza27.  Osobne  tomy  serii  systematyzowały  informacje  na  temat  miar,  wag, 
systemu monetarnego28. Ważną  rolę  odgrywały  prace  poświęcone  problemom 

20  A. Szycówna, Florjan Łagowski, „Nowe Tory” 1909, nr 1, s. 102.
21  F. Łagowski opublikował osiem  tomów serii pt. Historia literatury polskiej w zarysie. Każdy 

poświęcony był kolejnej epoce; pierwszy tom cyklu został wydany w 1902 r. i dotyczył dziejów literatury 
polskiej do XVI w., ostatni, wydany w 1909 r., obejmował okres po 1863 r.

22  F. Łagowski, Ignacy Krasicki i jego dzieła: w stuletnią rocznicę, Warszawa 1902; F. Łagowski, 
Jan Kochanowski i jego dzieła, Warszawa 1901; F. Łagowski, Kazimierz Brodziński, Warszawa 1901.

23  R. Kwiatkowski opublikował w ramach serii kilka tomów: Literatura chińska, Literatura japoń
ska, Literatura egipska, Literatura indyjska, Literatura arabska.

24  S. Brzozowski, Jędrzej Śniadecki: jego życie i dzieła, Warszawa 1903; A. Arct, Fryderyk Cho
pin, jego życie i dzieła: podług Karasowskiego, Liszta i innych, Warszawa 1901; A. Arct, Stanisław Mo
niuszko, jego życie i dzieła: z różnych źródeł, Warszawa 1902; J. Nitowski, Józef Ignacy Kraszewski 
i jego dzieła, Warszawa 1905; J. Nitowski, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1903.

25  M. Bujno, Narcyza Żmichowska (Gabryela) i jej dzieła, Warszawa 1902.
26  S. Bouffałł, Woda pod względem fizycznym i chemicznym, Warszawa 1901; tenże, Powietrze, 

Warszawa 1902; tenże, Zasady mechaniki jako wstęp do nauki fizyki, Warszawa 1903; A. D. Bern-
stein, O obrocie ziemi dokoła osi, Warszawa 1904.

27  W. Nałkowski, Mała geografia fizyczna. Zarys, Warszawa 1905; W. Janusz, Podręczna gie
ografia Europy, Warszawa 1909.

28  Z. Kamiński, Miary i wagi wszystkich krajów na kuli ziemskiej, Warszawa 1901; tenże, Pienią
dze, ich powstanie, rozwój i stan dzisiejszy, Warszawa 1901.
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rozwoju społecznego,  rozpatrywanego w  różnych aspektach. W. M. Kozłowski 
napisał tom dotyczący życia społecznego i systemu władzy Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej29. Zofia Daszyńska-Golińska opublikowała tom poświę-
cony  kwestiom  demograficznym,  pragnąć  spopularyzować  wśród  szerokiego 
grona  czytelników  tę  młodą  gałąź  nauki,  jej  podstawowe  pojęcia,  założenia 
i cele. Kwestie demograficzne uznawała za szczególnie ważne, wskazywała na 
zależności między sytuacją polityczno-gospodarczą a przebiegiem zjawisk i pro-
cesów demograficznych oraz związki między polityką społeczną a demografią. 
Wynikało  to z przeświadczenia, że obie  te dziedziny dotyczą zjawisk społecz-
nych o charakterze masowym30. Zwracano także uwagę na miejsce i rolę kobiet 
w życiu społecznym31.

Wydawane były tomy, które za zadanie miały popularyzowanie wiedzy zdro-
wotno-higienicznej, co było formą realizacji ideału pracy organicznej, zakładające-
go walkę z przesądami i zabobonami, upowszechnianie higienicznego stylu życia, 
budowanie klimatu sprzyjającego zmianom społecznej mentalności  i akceptacji 
nowych zasad dotyczących zdrowia i higieny32. Tomy poświęcone tej problematy-
ce promowały aktualną wiedzę dynamicznie rozwijających się w XIX w. dyscyplin, 
co było ważnym elementem w praktycznym przełożeniu najnowszych osiągnięć 
naukowych na potrzeby szerokiego odbiorcy. Prócz propagowania  teoretycznej 
wiedzy dbano także o publikowanie tomów zawierających konkretne, praktyczne 
informacje; wydano np. przystępnie napisany poradnik pt. Uwagi i rady lekarza 
przydatne w życiu codziennem33. Osobną grupę publikacji stanowiły poradniki po-
święcone zdrowiu i higienie dzieci i młodzieży. Opublikowano m.in. cieszące się 
dużą popularnością poradniki: Bronisława Handelsmana Wskazówki dla rodziców 
i wychowawców dotyczące pielęgnowania zdrowia uczącej się młodzieży  oraz 
Bohdana Korybuta-Daszkiewicza Pielęgnowanie chorego dziecka34. Wielką war-
tość miały  broszury  poświęcone  zdrowiu  dzieci  autorstwa  świetnego warszaw-
skiego lekarza, Jana Bączkiewicza35.

29  W. M Kozłowski, Jak jest za oceanem: urządzenia państwowe i życie społeczne Stanów Zjed
noczonych Ameryki Północnej, Warszawa 1902.

30  Z. Daszyńska-Golińska, Nauka o ludności, Warszawa 1902.
31  W. Marrené-Morzkowska, Kobieta czasów obecnych, Warszawa 1903; Antoszka (A. Smiško-

vá), Działalność kobiet czeskich i ich udział w odrodzeniu Czech, Warszawa 1903; H. Dohm, Z dziejów 
ruchu kobiecego, Warszawa 1904.

32  E. Fülly, Jak zachować zdrowie, urodę i młodość: praktyczne rady dla naszych córek, Warsza-
wa 1901; tenże, Jak zachować zdrowie, urodę i młodość: praktyczne rady dla kobiet, Warszawa 1902; 
L. Wolberg, Krótka anatomja ciała ludzkiego, Warszawa 1904; S. Gałecki, Ważniejsze pasorzyty [!] 
ludzkie wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawa 1902; tenże, Wykład popularny o suchotach płucnych: 
istota, choroby, środki zapobiegawcze i zasady leczenia, Warszawa 1905; J. Drzewiecki, Mięso czy 
pokarmy roślinne? Wskazówki djetetycznego odżywiania się, Warszawa 1904; K. Łazarowicz, Co to 
jest cholera i jak ją zwalczać, Warszawa 1905; B. Marchlewska, Co każdy o hygienie wiedzieć powi
nien. Mieszkanie i odzież pod względem hygjenicznym, Warszawa 1903.

33  K. Niedzielski, Uwagi i rady lekarza przydatne w życiu codziennem, Warszawa 1905.
34  B. Handelsman, Wskazówki dla rodziców i wychowawców dotyczące pielęgnowania zdrowia 

uczącej się młodzieży, Warszawa 1907; B. Korybut-Daszkiewicz, Pielęgnowanie chorego dziecka, 
Warszawa 1907.

35  J. Bączkiewicz, O żywieniu niemowląt, Warszawa 1905;  tenże, Jak ochraniać zdrowie nie
mowląt, Warszawa 1906; tenże, Jak ochraniać dzieci od chorób zakaźnych, Warszawa 1906.
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Podobne cele, związane z upowszechnianiem wiedzy wśród szerokiego gro-
na odbiorców, miały realizować tomy dotyczące różnych aspektów nauk o wycho-
waniu. Badania pedagogiczne  i psychologiczne  rozwijały  się w drugiej połowie 
XIX w. bardzo prężnie, potężny był dorobek zachodnioeuropejskiego pisarstwa 
naukowego w tej dziedzinie. Powstawało także szereg polskich oryginalnych prac 
naukowych  z  tego  zakresu,  będących  rezultatem  refleksji  teoretycznej  i  badań 
empirycznych nad uwarunkowaniami procesów wychowawczych. Rozwijającym 
się polskim badaniom naukowym towarzyszyło dążenie specjalistów do populary-
zacji wiedzy pedagogicznej i psychologicznej. W serii wydawanej przez M. Arcta 
opublikowano szereg tomów dotyczących zasad psychologii i pedagogiki, zarów-
no autorstwa polskich specjalistów, jak i tłumaczenia prac obcojęzycznych36.

Dział dotyczący  tych zagadnień pełnił  istotną rolę, miał służyć upowszech-
nianiu  założeń nowej  pedagogiki. Publikowane opracowania w założeniu auto-
rów i wydawcy miały być pomocą w samokształceniu nauczycieli początkowych 
i  rodziców.  Poruszano  różne  zagadnienia,  wiele  uwagi  poświęcano  kwestiom 
dotychczas tabuizowanym, problemom, o których we wcześniejszym okresie ze 
względów obyczajowych i społecznych nie pisano, a które duża część specjali-
stów uznawała za istotne i wymagające opracowania przez teoretyków i spopu-
laryzowania wśród  rodziców  i nauczycieli.  Jednym z  takich zagadnień była np. 
sprawa wychowania seksualnego. Opublikowano m.in. popularny poradnik Ellis 
Ethelmer zatytułowany Skąd się wziął twój braciszek?, który był  jedną z pierw-
szych wydanych po polsku książek dla szerokiego odbiorcy dotyczących uświada-
miania seksualnego dzieci37. Znacznie istotniejszą rolę w zakresie uświadomienia 
samych rodziców co do znaczenia wychowania seksualnego spełniły książki Izy 
Moszczeńskiej, która opublikowała w ramach serii „Książek dla Wszystkich” tomy 
poświęcone  temu  problemowi: Co każda matka swojej dorastającej córce po
wiedzieć powinna, Jak rozmawiać z dziećmi o kwestyach drażliwych: wskazówki 
dla matek38. Pisarstwo Moszczeńskiej miało za zadanie zwrócić uwagę rodziców 
na problem seksualności młodzieży, pozostający niemal całkowicie poza wiedzą 
i zainteresowaniem rodziny. Tymczasem wyniki badań empirycznych pokazywały, 
jak powszechna wśród chłopców jest wczesna inicjacja seksualna. Moszczeńska 
w 1904 r. opisała wyniki ankiety o uświadomieniu seksualnym chłopców, zastrze-
gając, że praca „w założeniu swym nie miała być sensacyjną, lecz pouczającą”. 
Wyniki  mogły  budzić  niepokój,  bowiem  w  badanej  grupie  134  chłopców  wie-
dzę na temat seksualności 98 zdobyło od rówieśników, 15 od służby, 12 drogą 

36  Zob. np. S. Brzozowski, Zasady psychologii popularnie wyłożone, Warszawa 1904; A. Brzo-
zowska-Kolberg, Fizyczne wychowanie dzieci, podług Jędrzeja Śniadeckiego i in., Warszawa 1902; 
F. Adler, O kształceniu młodzieży w poczuciu obowiązku, Warszawa 1905; A. J. Fournier, Dla naszych 
synów, gdy dojdą do dojrzałości fizycznej, Warszawa 1905; M. Egidy, Wychowanie dzisiejsze, War-
szawa 1902; K. Kalinowski, O charakterze i jego kształceniu, Warszawa 1908; S. Kopczyński, Higjena 
i szkoła, Warszawa 1905; R. Skowroński, Ruch i ćwiczenia cielesne, Warszawa 1901; J. Ochorowicz, 
O kształceniu własnego charakteru, Warszawa 1907; H. Wernic, Wychowanie dziecka do lat 6ciu, 
Warszawa 1902.

37  E. Ellis, Skąd się wziął twój braciszek?, Warszawa 1905.
38  I. Moszczeńska, Co każda matka swojej dorastającej córce powiedzieć powinna, Warszawa 

1904; taż, Jak rozmawiać z dziećmi o kwestyach drażliwych: wskazówki dla matek, Warszawa 1904.
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dedukcji  i domysłu, 4 od starszego rodzeństwa, 1 od bony, 1 na skutek naocz-
nej obserwacji, 3 w połączeniu z pierwszą próbą. W dwóch przypadkach wiedza 
została przekazana przez rodziców39. Moszczeńska przekonywała, że niezbędne 
jest  prowadzenie  najpierw w  środowisku  rodzinnym wychowania  seksualnego, 
istotnego z punktu widzenia zdrowotnego, społecznego i moralnego. Większość 
rodziców nie była jednak przygotowana do prowadzenia rozmów z dziećmi i mło-
dzieżą na temat seksualności i prokreacji, dlatego tak ważne było opublikowanie 
przystępnych bedekerów mogących pomóc w przygotowaniu się do właściwego 
poprowadzenia rozmów na temat płciowości. Wydawnictwa popularne, takie jak 
tomiki  „Książek dla Wszystkich” miały pomóc w uświadomieniu  rodzicom  i wy-
chowawcom konieczności przełamania indolencji środowiska rodzinnego i szkoły 
w zakresie wychowania seksualnego. Podkreślano potrzebę racjonalizacji proce-
su edukacji seksualnej, by uchronić młode pokolenie przed demoralizacją i cho-
robami wenerycznymi. Iza Moszczeńska opublikowała w ramach serii „Książki dla 
Wszystkich” także inne tomy dotyczące wychowania. Cenną pracą było popularne 
kompendium Dla rodziców rady i wskazówki przy wychowywaniu dzieci40. Autor-
ka przedstawiała w nim w przystępnej formie problemy wychowania fizycznego, 
umysłowego, moralnego  i  estetycznego,  opierając  się  na  aktualnych wynikach 
badań pedagogicznych.

W ramach omawianej serii w zakresie nauk o wychowaniu publikowano nie 
tylko książki o charakterze popularnych poradników, ale także prace mające przy-
bliżać  ściśle  naukowe  aspekty  zagadnień  pedagogicznych  i  psychologicznych. 
Bardzo wartościowe było np. opracowanie autorstwa Anieli Szycówny, organiza-
torki psychologiczno-pedagogicznych badań nad dzieckiem. Tom wydany w ra-
mach  „Książek dla Wszystkich” pod  tytułem Jak badać umysł dziecka  stanowił 
pokłosie referatu Szycówny, wygłoszonego na IX Zjeździe Polskich Przyrodników 
i Lekarzy w 1900 r. w Krakowie. Po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1901 r. 
pod tytułem O zadaniach i metodach psychologii dziecka. Po ogłoszeniu go po 
raz pierwszy wywołał duże zainteresowanie specjalistów, którzy uznali  tekst za 
programowy dla badań nad psychologią dziecka. Celem drugiego wydania, uka-
zującego się w  ramach popularnej  serii wydawniczej,  jak pisała sama autorka, 
było „obznajmić ogół rodziców, wychowawców i nauczycieli z potrzebą systema-
tycznych badań nad dziećmi, a zarazem dać  im wskazówki co do sposobu  ich 
prowadzenia”. Autorka podkreślała utylitarność swojej pracy: „Starałam się pisać 
dostępnie  tak,  iżby rzecz była zrozumiałą dla przeciętnej matki  lub nauczyciela 
początkowego […]”41. Tom poświęcony przyczynom, przejawom i możliwościom 
zapobiegania nerwowości dzieci opublikował wybitny neurolog  i prekursor neu-
ropsychiatrii  dziecięcej  w  Polsce,  doktor Władysław  Sterling42. W  ramach  serii 

39  Taż, Czego nie wiemy o naszych synach. Fakta i cyfry dla użytku rodziców, Warszawa 1904, 
s. 25.

40  Taż, Dla rodziców rady i wskazówki przy wychowywaniu dzieci, Warszawa 1903; taż, Reformy 
w wychowaniu moralnem: Odczyt publiczny, Warszawa  1903;  taż, Dobre i złe wychowanie dzieci 
w przykładach, Warszawa 1904.

41  A. Szycówna, Jak badać umysł dziecka (O zadaniach i metodach psychologii dziecka), War-
szawa 1904, s. 4.

42  W. Sterling, Dziecko nerwowe, Warszawa 1903.
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podejmowano także trudne problemy oświaty; tom dotyczący koedukacji opubli-
kowała Teodora Męczkowska, nauczycielka, działaczka społeczna, feministka43.

W ramach omawianej serii wydano także kilka wartościowych prac poświę-
conych problemom ówczesnego społeczeństwa polskiego, w tym kwestiom pa-
tologii  społecznych. Zenon Pietkiewicz,  ceniony publicysta,  literat,  ekonomista 
i  tłumacz,  był  autorem  tomu Walka z nędzą,  w  którym  przedstawił  położenie 
najuboższych  grup  ludności44.  Pietkiewicz  analizował warunki  egzystencji  naj-
biedniejszych Polaków,  zwłaszcza mieszkańców Warszawy,  porównując  skalę 
ubóstwa na ziemiach polskich z jego rozmiarami w krajach zachodnich, a przede 
wszystkim przybliżając działania  instytucji filantropijnych w Europie Zachodniej 
i Stanach Zjednoczonych. Problem szkodliwości alkoholizmu, w wymiarze indy-
widualnym i społecznym, podjęła Zofia Daszyńska-Golińska, zagorzała zwolen-
niczka abstynencji45.

W  serii  zaprezentowano wiele  cennych  opracowań,  zarówno  oryginalnych 
polskich,  jak  i  tłumaczeń  obcojęzycznych  prac. Wydawano  także  streszczenia 
tekstów obcych pisarzy; i tak np. Maria Buyno-Arctowa opracowała kilka tomów 
poświęconych wychowaniu moralnemu  na  podstawie  prac  niemieckiego  peda-
goga i etyka Friedricha Wilhelma Foerstera, autora popularnych poradników dla 
rodziców i wychowawców46. Prace wybitnych zachodnich specjalistów tłumaczyła 
także Iza Moszczeńska, w przekładzie której w ramach serii ukazały się m.in. Za
gadnienia praktyczne z psychologii wychowawczej Oscara Altenburga47. Cenne 
prace specjalistów  tłumaczyła Zofia Sennewald, która przełożyła wydane w  ra-
mach serii  książki Wychowanie dzisiejsze M.  von Egidy, Duszę dziecka M.  de 
Fleury, Wychowanie wychowawcy C. G. Salzmanna48.

Tomiki wydawane w ramach serii „Książki dla Wszystkich” miały za zadanie 
popularyzację nauki na poziomie średnim. Wiele tomów napisanych było na tyle 
przystępnie, że mogli je czytać nawet odbiorcy z elementarnym przygotowaniem. 
Seria  wydawana  przez  wydawnictwa  M. Arcta  z  założenia,  zgodnie  z  nazwą, 
miała  egalitarny  charakter  i  realizowała  utylitarne  cele.  S. Arct  pisał:  „«Książki 
dla Wszystkich»,  pomyślane  jako  biblioteczka  popularna  dla  szerokich  kręgów 
czytelniczych, zawierały materiał do samouctwa, do dopełnienia wiedzy w zanie-
dbanych wówczas dziedzinach i do nauki życia”. Dalej zaznaczał, że chociaż ich 
„pierwotnym programem było położenie nacisku na dziedziny życia praktycznego, 
przerodziły się w bibliotekę uniwersalną”49.

Ważnym elementem była niska cena; choć nie udało się utrzymać ceny 10 czy 
20 kopiejek za tom, to nadal w porównaniu z wieloma innymi wydawnictwami była 

43  T. M. Męczkowska, Szkoły mieszane: (Koedukacja), Warszawa 1906.
44  Z. Pietkiewicz, Walka z nędzą, Warszawa 1907.
45  Anty. Al. Koholik [Z. Daszyńska-Golińska], Pijaństwo nasz wróg, Warszawa 1905.
46  W  tłumaczeniu bądź streszczeniu Marii Buyno-Arctowej ukazało się kilka prac F. W. Foer-

stera, m.in. Nauka życia w przykładach: książka dla rodziców, wychowawców i nauczycieli,  t. 1–3, 
Warszawa 1906, 1912, 1913; tenże, Nauka życia: pogadanki etyczne, Warszawa 1911.

47  O. Altenburg, Zagadnienia praktyczne z psychologii wychowawczej, Warszawa 1902.
48  M. von Egidy, Wychowanie dzisiejsze, Warszawa 1902; M. de Fleury, Dusza dziecka, Warsza-

wa 1904; C. G. Salzmann, Wychowanie wychowawcy, Warszawa 1904.
49  S. Arct, Okruchy…, s. 183–184.
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ona  przystępna. Droższe  były  te  opatrzone  kolorowymi  rycinami. Cena  tomów 
wzrastała w kolejnych  latach,  zawsze uzależniona była od objętości,  charakte-
ru publikacji,  rodzaju oprawy.  I  tak np.  stosunkowo drogie były  książki  służące 
do nauki języków obcych – słowniki i rozmowy (rozmowy polsko-angielskie, pol-
sko-francuskie, polsko-niemieckie, polsko-rosyjskie). Wydawane w ramach serii 
książki, z przyczyn zarówno społecznych, jak i komercyjnych, miały trafić do jak 
najszerszego  grona  odbiorców,  stanowić  środek  oddziaływania  na  społeczeń-
stwo. Masowy nakład i niski koszt tomów serii powodował, że nie miały one elitar-
nego charakteru, typowego dla prestiżowych wydawnictw, przeciwnie – stanowiły 
rodzaj drukowanych odczytów, przystępnych poradników, podręcznych bedeke-
rów. Jednocześnie oferowano także do zawieszenia na ścianie „półeczki dębowe 
do „Książek dla Wszystkich”, z dwoma lub trzema przedziałami, o szerokości 35 
lub 53 cm. Ich zakup umożliwiał wyeksponowanie domowej biblioteczki, a wysta-
wienie w ten sposób podręcznej kolekcji nie tylko pomagało w uporządkowaniu 
zbioru, ale także służyło legitymacji poziomu kulturalnego domu, było zewnętrz-
nym symbolem aspiracji i stylu spędzania czasu wolnego. Jednocześnie skromna 
objętość, popularny charakter i niska cena sprawiały, że książki z arctowskiej serii 
kupowano zapewne nie dla wypełnienia funkcji dekoracyjno-prestiżowej, ale dla 
ich wartości treściowej50.

Jak  wspomniano,  problemem  serii  był  nierówny  poziom merytoryczny  po-
szczególnych tomów. Niektóre cieszyły się zgodnym uznaniem krytyki, niektóre 
natomiast wzbudzały ożywioną dyskusję. Tak było np. w przypadku tomu pt. Hy
giena wieku szkolnego,  napisanego przez  J. Trumppa,  a  opracowanego przez 
W. Sterlinga, wydanego w ramach serii „Książki dla Wszystkich” w 1908 r.51 Na 
łamach „Nowych Torów” w 1909 r. rozgorzała dyskusja między doktorem W. Ster-
lingiem, tłumaczem i autorem opracowania (wydanie polskie zostało nieznacznie 
skrócone w stosunku do oryginału) a doktorem W. Miklaszewskim, który uważał, 
że wydany  tomik  jest  nieudanym przykładem popularyzacji wiedzy  z  uwagi  na 
jego niski poziom merytoryczny, odwoływanie się do nieaktualnego stanu nauki, 
niedokładność podawanych informacji i nieprecyzyjny język. Zdaniem recenzen-
ta,  publikowanie  tego  rodzaju  prac  jest  przejawem groźnej mody  powoływania 
się na zagraniczne autorytety,  „co nie  jest argumentem w sprawach, w których 
należałoby mieć zdanie samoistne, oparte na badaniach własnych. Wszak obsku-
rantyzm polega właśnie na hołdowaniu autorytetom”52. Autor przekładu w replice 
stwierdzał, że tłumaczona praca w oryginale wydana była również w ramach serii 
obejmującej prace wybitnych lekarzy  i higienistów, klinicystów i  teoretyków, wy-
chodzącej pod redakcją słynnego monachijskiego higienisty Grubera. Jej celem 
miało być przybliżenie pracy Trumppa, tłumaczonej na kilka języków, także pol-
skim czytelnikom.

Jeśli seria „Książki dla Wszystkich” przeznaczona była dla masowego odbior-
cy, to kolejna seria wydawnicza M. Arcta, „Biblioteczka Dzieł Ekonomiczno-Spo-

50  Por. A. Moczulska, Rola książki jako przedmiotu w domach burżuazji warszawskiej w XIX wie
ku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1979, nr 1, s. 38.

51  J. Trumpp, Hygiena wieku szkolnego, oprac. W. Sterling, Warszawa 1908.
52  W. Miklaszewski, Odpowiedź, „Nowe Tory” 1909, nr 3, s. 253.
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łecznych”,  miała  odmienny  charakter.  Była  przeznaczona  dla  wykształconego 
czytelnika. Redaktorem serii została wspomniana już wcześniej Zofia Daszyńska-
-Golińska, która od czasu studiów równolegle z działalnością naukową zajmowała 
się twórczością publicystyczną i popularyzatorską. Jej teksty przybliżały ustalenia 
nauki  zachodnioeuropejskiej,  dotyczyły  najważniejszych  problemów ówczesne-
go świata, co umożliwiało polskim czytelnikom poznanie zagadnień ważnych dla 
opinii  publicznej  w  Europie  i  poglądów  zachodnioeuropejskich  intelektualistów. 
Samej autorce natomiast pozwalało na rozwijanie umiejętności pisania  tekstów 
publicystycznych,  poszerzanie  horyzontów  naukowych,  wreszcie  zapewniało 
środki  utrzymania.  Tego  rodzaju  motywacje  były  zresztą  znamienne  dla  więk-
szości autorów współpracujących z wydawnictwem M. Arcta. Pisząc z powodów 
idealistycznych i praktycznych, Daszyńska zwracała uwagę na wartość populary-
zowania nauki. Pisała, że „rola pojedyńczego badacza nie staje się przez popu-
laryzacyę mniej ważną. Badacz przez popularyzacyę nauki nie traci bynajmniej 
swojego znaczenia”53. Przekonywała, że wiedza nie powinna być zarezerwowana 
dla elit, ale stać się dobrem ogólnodostępnym i pospolitym, motorem wszelkich 
konstruktywnych zmian społecznych i gospodarczych.

Podejmując  działania  na  rzecz  publikacji  serii  „Biblioteczka  Dzieł  Ekono-
miczno-Społecznych”, Daszyńska podkreślała konieczność połączenia  teorii  in-
telektualistów Zachodu z osiągnięciami polskich uczonych. Założeniem serii było 
przybliżenie  Polakom  nieznanego  poza  wąskim  gronem  specjalistów  dorobku 
polskich  intelektualistów  tworzących w XVIII  i  XIX w. W  ramach  serii  w  latach 
1911–1919 opublikowanych zostało 11  tomów przedstawiających wybitne dzie-
ła znakomitych ekonomistów  i myślicieli: Fryderyka Skarbka, Józefa Supińskie-
go, Henryka Kamieńskiego, Hugona Kołłątaja, Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, 
Waleriana Strojnowskiego, Ferdynanda Naxa, Stanisława Staszica, Wawrzyńca 
Surowieckiego54. Celem serii było przedstawienie koncepcji ekonomicznych i spo-
łecznych polskich intelektualistów, by wykazać i spopularyzować wartości polskich 
osiągnięć naukowych. W założeniu Zofii Daszyńskiej-Golińskiej ważne było także 
„wykazanie wspólności ekonomicznej trzech zaborów”55 oraz zachowanie łączno-
ści ponadzaborowej Polaków, integralności polskiej nauki i kultury. Wspomniana 
seria miała te zadania ułatwić. Niestety, od początku inicjatywa wydawnicza bory-
kała się z problemami wynikającymi z małej pokupności56. W 1913 r. zawieszono 
wydawanie kolejnych tomów, ale w następnych latach udało się wznowić tę cenną 

53  Z. Daszyńska-Golińska, Szkice metodologiczne, Warszawa 1892, s. 23.
54  F. Skarbek, Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego, 1911; J. Supiński, Szkoła pol

ska gospodarstwa społecznego, 1911; H. Kamieński, Filozofia ekonomii materialnej społeczeństwa 
ludzkiego,  1911; H. Kołłątaj, Porządek fizycznomoralny,  1912; M. Hoene-Wroński, Mylne systemy 
ekonomii politycznej, 1912; tenże, System ekonomicznoprzemysłowy Adama Smitha, 1912; W. Stroj-
nowski, Ekonomia krajowa powszechna narodów, 1912; F. Nax, Wykład początkowych prawideł eko
nomii politycznej,  1914; S. Staszic, Przestrogi dla Polski,  1916; W. Surowiecki, Miasta i rzemiosła 
w Polsce, 1918; S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, 1919.

55  Z. Daszyńska-Golińska, Pionierka wiedzy społecznopolitycznej w Polsce. Notatki autobiogra
ficzne, Kraków 1932, s. 23.

56  R. Owadowska, Zofia DaszyńskaGolińska. O nurt reformistyczny w polityce społecznej, Po-
znań 2004, s. 58–59.
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serię  i wydać kilka części. W porównaniu z serią  „Książek dla Wszystkich”  „Bi-
blioteczka Dzieł Ekonomiczno-Społecznych” miała charakter bardziej koneserski, 
była adresowana do osób mających pewną profesjonalną wiedzę.

Obie  omawiane  serie  znacząco  wzbogaciły  dorobek  wydawniczy  oficyny 
M. Arcta. Miały istotne znaczenie dla popularyzacji nauki, gdyż docierały do róż-
nych grup odbiorców, o różnym stopniu przygotowania. Odegrały wielką rolę nie 
tylko w upowszechnianiu wiedzy, ale także – jeśli nie przede wszystkim – w budo-
waniu społecznego klimatu sprzyjającego zainteresowaniu różnymi dyscyplinami 
nauki, co z jednej strony miało wartości autoteliczne, z drugiej służyło demokra-
tyzowaniu społeczeństwa i nauki. Anonimowy publicysta „Przyrody i Przemysłu” 
w 1873 r., pisząc o społecznej roli popularyzatora nauki, podkreślał,  iż musi on 
„rzucać  mosty  nad  dotychczasowymi  przepaściami  społecznymi”57.  Stanisław 
Kramsztyk na łamach „Nowych Torów” w 1907 r. zwracał uwagę na przewagę wy-
dawnictw drukowanych nad publicznymi wykładami. Pisał: „odczyt zadanie swe 
spełni, gdy głód wiedzy rozbudzi i podsyci; zaspokoić go może słowo drukowane 
dopiero, które najłatwiej wszędzie przenika i najtrwalsze ślady pozostawia. Roz-
wój piśmiennictwa popularnonaukowego stać się winien ważnym zadaniem chwili 
bieżącej”58.

Wydawnictwo M. Arcta dążyło przede wszystkim do realizacji pozytywistycz-
nych  idei,  zakładających modernizację  społeczeństwa  dzięki  szerzeniu  wiedzy, 
walce z przesądami i zacofaniem, poprawie ogólnej świadomości jak najszerszych 
grup  ludności. Wzrost  popularności  scjentyzmu,  przekonanie  o  wielkiej  roli  na-
uki przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania literaturą popularnonaukową 
i  naukową; omawiane serie wychodziły naprzeciw społecznym potrzebom w  tej 
dziedzinie. W obliczu niedostatków systemu edukacyjnego zasadniczą rolę odgry-
wało samokształcenie, a znaczenie literatury upowszechniającej naukę wydawało 
się  szczególnie  istotne59.  Popularyzatorami  współpracującymi  z  wydawnictwem 
M. Arcta byli często wybitni specjaliści; również dla nich możliwość opublikowania 
tekstów adresowanych do szerokiego odbiorcy była ważna i cenna, dawała szan-
sę na upowszechnienie wyników badań, co w ogólnym wymiarze przyczyniało się 
do poszerzenia społecznej roli uczonych i zwiększenia prestiżu nauki.

57  Cyt. za: J. Kurczewska, Społeczny wzór uczonego na podstawie warszawskiej prasy pozyty
wistycznej, [w:] Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 4, red. R. Czepulis-Rasztenis, Warszawa 
1985, s. 160.

58  S. Kramsztyk, O popularyzacji nauki, „Nowe Tory” 1907, nr 3, s. 241.
59  K. R. Ż., Nasze życie umysłowe, „Prawda” 1900, nr 47, s. 560–561.
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Wkład krakowskich oficyn wydawniczych w rozwój 
staropolskiej literatury pedagogicznej

Wstęp

Przystępując do omówienia wkładu krakowskich oficyn wydawniczych do sta-
ropolskiej literatury pedagogicznej, koniecznie trzeba dokonać pewnych ustaleń, 
niezbędnych do analizy podjętego problemu badawczego. W pierwszej kolejności 
należy wyjaśnić, czym dla nas jest staropolska literatura pedagogiczna. Wiadomo, 
że w staropolskim pisarstwie był bardzo mocny nurt parenetyczny  i  to zarówno 
w poezji, jak i w prozie. W grupie klienteli królewskiej czy magnackiej, ale też bo-
gatej szlachty i duchowieństwa, zawsze znajdowała się grupa pisarzy czy poetów, 
poczynając od wielkich i znanych, a kończąc na przeciętnych, którzy zawsze spie-
szyli, aby piórem uświetnić ważne wydarzenia w życiu swoich patronów. Wiązało 
się to z powszechnym w staropolskiej kulturze zwyczajem przemawiania, utrwa-
lanym przez ówczesny model edukacji o retorycznym nachyleniu. Przemawiano 
przy kołysce, przy katafalku, przy ślubnym stole, przy biesiadzie, na polu bitwy, 
przy powitaniu wracających z podróży, z okazji promocji akademickich, w sejmie, 
w sądzie i przy innych okazjach. Wiele z tych mów zostało wydanych drukiem, inne 
poszły w zapomnienie. Ich wspólny mianownik sprowadzał się do ukazania oso-
by, której dotyczyły, w jak najlepszym świetle, jej zasług i cnót, czasami odrealnio-
nych, w celu utrwalenia pamięci wśród potomnych i dostarczenia odpowiedniego 
wzorca do naśladowania. Literatura ta, jak najbardziej spełniając funkcje wycho-
wawcze, miała  jednak charakter okolicznościowy  i  zawsze nachylona była pod 
kątem określonych bohaterów. Elementy moralizatorskie można znaleźć niemal 

*  Dr,  Uniwersytet  Pedagogiczny  im.  Komisji  Edukacji  Narodowej  w  Krakowie, Wydział  Pe-
dagogiczny, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Katedra Historii Oświaty i Wychowania, 
30-060 Kraków, ul. R. Ingardena 4.
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we wszystkich  gatunkach  staropolskiego  pisarstwa,  z  literaturą  ziemiańską  na 
czele. W naszych rozważaniach skoncentrowaliśmy się jednak na innym rodzaju 
pisarstwa, a mianowicie na pracach, które pisane były przez ludzi z reguły zajmu-
jących się nauczaniem i wychowaniem, z myślą o propagowaniu pewnych ogól-
nych zasad  i celów wychowania,  jak  również na pracach dotyczących edukacji 
na jej różnych poziomach. Poza obszarem naszych zainteresowań znalazły się 
podręczniki szkolne  i wszelkiego  rodzaju gramatyki używane do nauki  języków 
obcych, w tym także łaciny. Badaniami objęliśmy XVI i XVII wiek, uznając, że za-
równo czasy saskie, jak i okres oświecenia wyróżniają się zarówno pod względem 
pisarstwa pedagogicznego, jak i rozwoju polskiego drukarstwa.

Należy  też  zwrócić  uwagę  na  wyjątkowa  rolę,  jaką  w  rozwoju  drukarstwa 
odegrał Kraków. Tutaj znajdowała się kolebka czarnej sztuki  i niemal do końca 
XVI w. prymat Krakowa w produkcji druków był niepodważalny. Wystarczy dodać, 
że w 1580 roku na 17 drukarń działających na terenie rozległej Rzeczypospolitej, 
8 było w Krakowie. W pierwszej połowie XVI w. w Krakowie wydano 1668 druków, 
w II połowie tego stulecia 1782 pozycje, podczas gdy pozostałe drukarnie polskie 
wydały tylko 750 druków1. Na tej podstawie można już sformułować tezę, że lite-
ratura pedagogiczna była w zdecydowanej większości drukowana w Krakowie, 
przynajmniej w XVI wieku, za czym może  także przemawiać  fakt  istnienia  tutaj 
jedynego na ziemiach polskich ośrodka akademickiego, z całą plejadą wybitnych 
uczonych z różnych dziedzin ówczesnej nauki.

Rzut oka na rozwój drukarstwa w Krakowie do końca XVII w.

Początki drukarstwa polskiego i krakowskiego sięgają roku 1474, kiedy uka-
zał się słynny już dzisiaj Almanach Cracoviense. Do końca tego stulecia trudno 
mówić  o  systematycznej  produkcji  drukarskiej  w  Krakowie.  Drukarnie,  z mały-
mi wyjątkami, miały charakter efemeryczny, a  ich produkcja była znikoma  i nie 
do końca jest uchwytna w źródłach. Stałe drukarstwo krakowskie wiąże się z przy-
byciem do miasta niemieckiego typografa Kaspra Hochfedera (1503), sprowadzo-
nego prawdopodobnie przez Jana Hallera. Drukarnia Hochfedera działała krótko 
i w roku 1505 została przejęta przez Hallera, który kierował nią do 1525 r. Dzięki 
przywilejom królewskim Haller uzyskał monopolistyczną pozycję w kraju. Spod 
jego pras wyszło 239 znanych dziś druków, a wśród nich podręczniki uniwersy-
teckie, księgi liturgiczne, teksty urzędowe i dzieła klasyków2. Konkurencją dla Hal-
lera były drukarnie Floriana Unglera, Hieronima Wietora i Marka Szarffenberga, 
który to faktycznie przyczynił się do obalenia monopolu Hallera i zawarcia ugody 

1  A. Kawecka-Gryczowa, Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu. Studia i materiały, 
Wrocław 1975, s. 114–116; Drukarze dawnej Polski, t. I, cz. I: Wiek XV−XVI, red. A. Kawecka-Gryczo-
wa, Wrocław 1983, s. 112; J. Okopień, Poczet wydawców książki polskiej 1473–1950, t. I: Pionierzy 
czarnej sztuki 1473–1600, Warszawa 2002, s. 17.

2  Drukarze dawnej Polski…, t. I, cz. I, s. 51.
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pomiędzy drukarzami krakowskimi3. Pierwsza drukarnia Unglera (1510−1516) nie 
przetrwała próby czasu i stała się własnością Hallera. Dopiero druga oficyna, dzia-
łająca w latach 1521–1536, wniosła spory wkład w rozwój polskiego drukarstwa 
(168 druków). Ungler drukował głównie prace krakowskich uczonych, ale  także 
pisma pierwszych polskich humanistów, z jego drukarni wyszedł Raj duszny Bier-
nata z Lublina uznawany za pierwszą polską książkę drukowaną, a także pierw-
sza mapa Polski B. Wapowskiego. Po jego śmierci firmę do roku 1561 prowadziła 
wdowa Helena, wydając kolejne 140 druków, w tym wiele dzieł w języku polskim.

Z kolei Hieronim Wietor prowadził nieustanną działalność drukarską w latach 
1517–1546. Uzyskał  przywileje  na  druk  pism  urzędowych  i  tytuł  drukarza  kró-
lewskiego. Wydał pisma wielkich polskich humanistów, z Rejem na czele. Jako 
pierwszy w Polsce zaczął drukować w języku greckim4. Jego oficyna wypuściła 
na rynek ok. 600 tytułów5. Po śmierci drukarnią kierowała wdowa Barbara, któ-
ra powtórnie wyszła za mąż za Łazarza Andrysowicza (1550), któremu jeszcze 
przyjdzie poświęcić nieco uwagi.

W pierwszej połowie XVI w. powstał w Krakowie jeszcze jeden, bodajże naj-
większy, warsztat drukarski – rodziny Szarffenbergów. Marek Szarffenberg (zm. 
1545)  zajmował  się  początkowo  handlem  książką  i  finansowaniem  nakładów, 
w 1517 r. założył drukarnię, której kierownictwo powierzył krewnemu, Hieronimo-
wi Wietorowi, a później Maciejowi Szarffenbergowi. Oprócz drukarni Marek był 
właścicielem introligatorni i dwóch papierni, którymi zarządzali synowie, Walenty 
i Andrzej. Zakupił nowoczesny jak na owe czasy sprzęt drukarski i introligatorski, 
stając  się  największym nakładcą w Polsce. Po  jego  śmierci  drukarnię  przejęła 
wdowa Agnieszka,  oddając  jej  zarząd  synom Mikołajowi  i Stanisławowi,  którzy 
niebawem  uzyskali  nobilitację.  Zakład  ciągle  się  rozwijał,  wchłonął  drukarnię 
Unglerowej, a wkrótce powstała druga oficyna założona przez Mikołaja. Mikołaj 
Szarffenberg  był  także  założycielem  tzw.  drukarni  latającej  na  dworze Stefana 
Batorego, specjalizującej  się w drukach dzieł historycznych, muzycznych,  rela-
cjach i literaturze pięknej. Jedna z drukarń Szarffenbergów przeszła w posiada-
nie rodziny Siebeneicherów, druga na początku XVII w. została zakupiona przez 
Franciszka Cezarego6.

W II połowie XVI w. liczba drukarń krakowskich wzrosła. Wspomniana drukar-
nia Siebeneicherów działała do 1625 roku. Protoplasta rodu Marcin w pierwszej 
połowie XVI wieku prowadził w Krakowie księgarnię, którą przejął syn Mateusz. 
Poślubiwszy wdowę  po Macieju  Szarffenbergu, Mateusz  stał  się  także właści-
cielem drukarni  (1557).  Związany  z  obozem  różnowierczym,  drukował  głównie 
pieśni ariańskie, protestanckie, podręczniki szkolne, ale także dzieła B. Herbesta 
i  J. Wujka.  Z  drukarni  Siebeneicherów wyszło  ponad  300  druków  na wysokim 
poziomie edytorskim.

3  A. Benis, Ochrona praw autorskich w dawnej Polsce, [w:] Pamiętnik słuchaczy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego wydany staraniem i nakładem młodzieży akademickiej na uroczystość otwarcia „Col
legii Novi”, Kraków 1887, s. 419–503; A. Kawecka-Gryczowa, Z dziejów polskiej książki…, s. 46.

4  H. Szwejkowska, Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny, Wrocław 1987, s. 105.
5  Drukarze dawnej Polski…, t. I, cz. I, s. 334.
6  Tamże, s. 253−297.
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W latach 1555–1605 działała w Krakowie oficyna wydawnicza Macieja Wi-
rzbięty. Jako członek zboru kalwińskiego, Wirzbięta specjalizował się w drukach 
religijnych. Uzyskał  tytuł  typografa królewskiego  i systematycznie poszerzał  re-
pertuar wydawniczy. Był głównym drukarzem M. Reja. Wysoki poziom jego dru-
ków przyciągał także pisarzy katolickich. W sumie znamy dziś ok. 175 różnego 
rodzaju druków Wirzbięty. Po jego śmierci syn Paweł wydał zaledwie cztery druki 
i zakład został zlikwidowany.

Łazarz  Andrysowicz  prowadził  jeden  z  nowocześniejszych  zakładów  dru-
karskich w Krakowie. Początkowo pracował  jako  czeladnik w drukarni Barbary 
Wietorowej, którą ok. 1550 r. poślubił, przejmując jednocześnie znaną już oficy-
nę. Drukował prace naukowe,  literackie, religijne,  jako serwitor królewski,  także 
akta urzędowe, wydał  zbiory prawa miejskiego B. Groickiego. W  jego drukarni 
drukowali swoje utwory J. Kochanowski, S. Orzechowski, C. Bazylik. W 1551 r. 
rozpoczął druk De Republica emendanda A. F. Modrzewskiego, ale pod wpływem 
cenzury  kościelnej  druk  przerwał.  W  sumie  znamy  269  druków  Łazarzowych, 
z czego 130 w języku polskim. Po jego śmierci (1577) drukarnię przejął syn Jan 
Łazarzowic, który po nobilitacji w 1588 r. przyjął nazwisko Januszowski,  rozpo-
czynając wspaniały okres w dziejach Drukarni Łazarzowej. Januszowski otrzymał 
serwitoriat  królewski  i  przywilej  kościelny na druk ksiąg  liturgicznych. Znacznie 
unowocześnił  drukarnię,  wprowadzając  rozwiązania  francuskie  i  niderlandzkie. 
Podjął próbę ustalenia pisowni polskiej. Drukował dzieła wybitnych polskich hu-
manistów i uczonych. Na zamówienie dworu tłoczył konstytucje sejmowe i pisma 
urzędowe. Przyczynił się do zorganizowania drukarni w Zamościu. W sumie wy-
dał ok. 400 znanych dzisiaj druków. Na skutek perypetii życiowych w 1603 r. wy-
dzierżawił drukarnię B. Skalskiemu. Po śmierci Januszowskiego drukarnię zakupił 
M. Jędrzejowczyk7.

Około  roku  1577  rozpoczęła  niemal  stuletnią  działalność  oficyna Andrzeja 
Piotrkowczyka i  jego następców. Piotrkowczyk uzyskał tytuł serwitora i typogra-
fa królewskiego. W jego repertuarze wydawniczym dominowały pisma religijne, 
polemiki,  teksty  liturgiczne  i  teologiczne, akta synodalne. Drukował m.in. dzieła 
P. Skargi. J. Wujka, P. Śmigleckiego. Po jego śmierci (1620 r.) drukarnię przejął 
syn, również Andrzej, który znacznie ją zmodernizował i uzyskał kolejne przywi-
leje królewskie i kościelne. Drukarnia przeszła następnie pod zarząd wdowy po 
Andrzeju − Anny, a następnie syna Stanisława, który w 1673 r. przekazał ją Col-
legium Maius Akademii Krakowskiej. Z drukarni Piotrkowczyków wyszło w sumie 
ok. 770 druków.

W I poł. XVII w. pojawiają się w Krakowie nowi mistrzowie sztuki drukarskiej, 
przejmując dawne zakłady lub zakładając nowe. W roku 1615 Maciej Jędrzejow-
czyk nabył od spadkobierców J. Januszowskiego dawną Drukarnie Łazarzową. 
Drukował głównie pisma uniwersyteckie i dzieła literackie. Popadł jednak w kon-
flikt  z  prawem,  oskarżony  o  naruszenie  przywilejów  drukarskich  i  bezprawne 
przedruki. Do śmierci w 1638 r. wydał ok. 360 pozycji. Jego sukcesorem był zięć 

7  Tamże, s. 69−97.
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− A. Piątkowski, a druki podpisywane przez dziedziców Jędrzejowczyka ukazy-
wały się do 1654 r.

Kontynuacją działalności drukarskiej rodziny Szarffenbergów była drukarnia 
Franciszka Cezarego  (1615  r.),  który w 1618  r.  zakupił  także oficynę M. Loba. 
Cezary  zajmował  się  również  handlem  książką,  prowadząc w Krakowie  znaną 
księgarnię Malickich8. Drukarnia Cezarego działała bardzo prężnie  i do 1651  r. 
wypuściła na rynek 780 tytułów z literatury pięknej, historii, dzieł religijnych i urzę-
dowych. Pod zarządem dziedziców Cezarego drukarnia przetrwała do roku 1730, 
uzyskując przywileje od kolejnych królów polskich i stając się jedną z najważniej-
szych oficyn krakowskich9.

Na II poł. XVII w. przypada szczytowy rozwój drukarni Schedlów. Jej twórcą 
był  Krzysztof,  działający  początkowo  na  rynku  księgarskim. W  1638  r.  zakupił 
skonfiskowaną drukarnię ariańską M. Sternackiego i małą drukarnię M. Hortery-
na,  tworząc z nich nowoczesne zakłady drukarskie. Drukował podręczniki aka-
demickie  i  dzieła  klasyków, wydając do śmierci  ok. 135 druków. Po  roku 1653 
drukarnia dziedziców Schedla kontynuowała działalność, wydając wiele dzieł wła-
snym nakładem, korzystając z przywilejów królewskich  i  kościelnych. Ostatnim 
wielkim przedsięwzięciem drukarskim w XVII-wiecznym Krakowie było powsta-
nie drukarni Akademii Krakowskiej. Jej początki wiążą się z zapisem Stanisława 
Piotrkowczyka,  który w  1674  r.  przekazał Akademii  kamienicę  i  drukarnię  przy 
ul. Floriańskiej. Na skutek protestów siostry ofiarodawcy, Akademia ostatecznie 
wykupiła wspomnianą drukarnię, która do 1734 r. była jedynym zakładem uniwer-
syteckim10. Wymieniliśmy tu tylko największe zakłady drukarskie w Krakowie na 
przestrzeni wieków XVI–XVII. Oprócz nich działały  także małe zakłady, których 
żywot był krótki, a produkcja nieznaczna. Nie należy też zapominać o drukarniach 
różnowierczych i żydowskich, które działały w mieście. O rozwoju krakowskiego 
drukarstwa świadczy  fakt powołania  tu Kongregacji Towarzyszów Kunsztu Dru-
karskiego, której statut zatwierdził rektor Akademii Sz. S. Makowski w 1675 r.

Reasumując, można stwierdzić, że wiek XVI był złotym wiekiem drukarstwa 
krakowskiego. Niektóre drukarnie to prawdziwe przedsiębiorstwa mieszczańskie, 
skupiające wiele dziedzin rzemiosła i handlu związanego z książką. Przykładem 
może  być  przedsiębiorstwo  Jana Hallera, Marka  Szarffenberga  czy Hieronima 
Wietora. Niewiele mniejsze były drukarnie Floriana Unglera i Andrzeja Piotrkow-
czyka. Drukarze krakowscy cieszyli się wysoką pozycją społeczną, o czym mogą 
świadczyć uzyskiwane przez nich nobilitacje. Od roku 1539, na mocy przywileju 
Zygmunta I, wchodzili w skład społeczności akademickiej  i podlegali  jurysdykcji 
rektora. Akademia uzyskała także prawo cenzury wydawnictw.

Wiek XVII nie był już tak pomyślny. Przeniesienie stolicy do Warszawy, nasila-
jąca się cenzura kościelna (w 1603 r. ukazał się Indeks ksiąg zakazanych), wzra-
stająca konkurencja ze strony innych ośrodków drukarskich, a przede wszystkim 
zniszczenia miasta w wyniku wojen i nieustanne kontrybucje wpłynęły negatywnie 

8  M. Jaglarz, Księgarstwo krakowskie XVI wieku, Kraków 2004, s. 59 i n.
9  Drukarze dawnej Polski…, t. I, cz. II, s. 79−106.
10  Tamże, t. I, cz. II, s. 39−68.
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na  rozwój  drukarstwa  krakowskiego.  Tylko  dzięki  mecenatowi  magnackiemu, 
przywilejom królewskim i powiązaniom z Akademią Krakowską drukarze krakow-
scy mogli przetrwać ten ciężki okres.

Przegląd literatury pedagogicznej 
wydanej przez krakowskie oficyny drukarskie

Nie  ulega wątpliwości,  że  Kraków  był  kolebką  polskiej myśli  pedagogicz-
nej  i  to  jeszcze  przed  pojawieniem  się  druku11. Refleksje  na  temat wychowa-
nia  znajdujemy  już w  komentarzach Pawła  z Worczyna do dzieł Arystotelesa. 
Pierwsze  jego komentarze pochodzą z  lat 1415−1416, ale szczególnie ważny 
był drugi komentarz do Etyki nikomachejskiej, ukończony w 1424 r.12 Pierwsze 
druki  o  treści  pedagogicznej  pojawiły  się  jednak  dopiero  na  początku  XVI  w. 
i zawdzięczamy je głównie cudzoziemskim humanistom, skupionym wokół kra-
kowskiej wszechnicy. Możemy zaryzykować twierdzeniem, że pierwsze polskie 
druki dotyczące wychowania i nauczania wyszły z drukarni Hieronima Wietora. 
Były  to prace angielskiego humanisty Leonarda Coxa. Licząc na przychylność 
władz  uniwersyteckich,  reklamując  jednocześnie  swoje  wykłady,  w  obecności 
„wielu  dostojnych  senatorów  i  mężów  celujących  we  wszystkich  dziedzinach 
nauk”, w 1518  r. wygłosił  on swoją pierwszą mowę pochwalną na cześć Aka-
demii, która w tym samym roku ukazała się drukiem. Dwa kolejne dzieła L. Cox 
wydał  również u Hieronima Wietora w 1526  r. Pierwsze z nich dotyczy kształ-
cenia chłopców  i oparte zostało na pedagogice M. F. Kwintyliana. Jest  to  fak-
tycznie list do Piotra Tomickiego, w którym zawarł uwagi na temat wychowania 
publicznego i nauczania języków klasycznych. Drugie dzieło poświęcone zostało 
studiom  humanistycznym  i  wydane  zostało  równolegle w  drukarni Wietorowej 
i  u M.  Szarffenberga13. Wybór  drukarni Wietorowej  przez  angielskiego  huma-
nistę wydaje się być uzasadniony. Jego drukarnia oparta była na najnowszych 
rozwiązaniach zachodnich, nieznanych dotychczas w Polsce, a on sam nazywał 
siebie chalcographus accuratissimus  – drukarz najstaranniejszy. Nic  też dziw-
nego,  że  jego  drukarnię  wybrał  także  Krzysztof  Hegendorf,  znany  w  Europie 
humanista niemiecki,  rektor Akademii  Lubrańskiego w Poznaniu. Swoje prace 
o charakterze podręcznikowym wydawał w Lipsku, Hanowerze i Norymberdze. 
W Polsce drukował tylko w Krakowie, głównie u Hieronima Wietora i sporadycz-
nie u M. Scharffenberga. To właśnie u Wietora ukazała się jego praca dotycząca 

11  J. Krukowski, J. Ryś, Wkład ośrodka krakowskiego w rozwój polskiej teorii i praktyki pedago
gicznej XV i XVI wieku, [w:] Z dziejów polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, red. W. Szulakiewicz, Toruń 
2009, s. 19−32.

12  Zob.  J.  Rebeta,  Komentarz Pawła z Worczyna do „Etyki nikomachejskiej” Arystotelesa 
z 1424 roku, „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki” 1970, t. LXI, Wrocław; A. Słomczyńska, Krakow
skie komentarze z XV wieku do „Ekonomiki” Arystotelesa, Wrocław 1978.

13  Methodus humaniorum studiorum; Bibliografia, K. Estreicher (dalej: Estreicher), t. XIV, s. 436.
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wychowania synów szlacheckich, chociaż pisana prawdopodobnie w Poznaniu, 
z myślą o tamtejszej Akademii14. Wietorowi zawdzięczamy także druk w 1532 r. 
prac Arystotelesa dotyczących kwestii wychowania, ze scholiami Michała Efezju-
sza, w tłumaczeniu Marcina Kromera15.

Marek Szarffenberg był pierwszym polskim drukarzem, który zainicjował wy-
danie Dystychów moralnych Pseudo-Katona. Była to jedna z najpopularniejszych 
lektur  szkolnych w  okresie  średniowiecza  i w  czasach  nowożytnych,  zawiera-
jąca w zwięzłej  formie podstawowe normy moralne16. W Polsce na przestrzeni 
XVI–XVII w. w różnych zbiorach dzieło to było wydawane aż 21 razy, z tego 16 
razy w Krakowie. Wydanie Szarffenberga z 1528 r. zawierało komentarz Erazma 
z Rotterdamu i apoftegmaty greckie i łacińskie. W 1535 r. Hieronim Wietor wydał 
dystychy w tłumaczeniu krakowskiego profesora Franciszka Mymerusa. Catho
nis Disticha moralia Erasmo Rotherdamo Latino castigatore, nouissime Poloni
co et Germanico idiomate exornata. Cathonowe wiersse obyczayne przez Eras. 
Rotherdama w łacinie opatrzone, nowo polska y Niemiecka mową okrassone. 
Wietor wydawał jeszcze dwukrotnie to dzieło w latach 1544 i 1554. W tej samej 
wersji dwukrotnie także drukował dzieło Wirzbięta (1570, 1575). W 1582 r. Dysty
chy wróciły do drukarni Szarffenbergów. Kolejny polski przekład był dziełem Se-
bastiana  Klonowica  i  ukazał  się  w  drukarni  Sebastiana  Sterneckiego  (1588), 
a następnie u Antoniego Wosińskiego  (1633), Wojciecha Siękielowicza  (1661) 
i Antoniego Goreckiego (1674). W międzyczasie Mikołaj Lob wydał kolejny prze-
kład polski, w opracowaniu Adama Włocławczyka (1610)17.

W  I  połowie  XVI  w.  nieznaczny  wkład  w  rozwój  literatury  pedagogicznej 
wniósł także Florian Ungler. Z jego oficyny w 1549 r. wyszła praca Piotra Illicino, 
włoskiego humanisty, profesora prawa w Krakowie, który proponował wprowadzić 
w Polsce obowiązek kształcenia i utworzenie zakładów kształcenia publicznego 
utrzymywanych przez państwo18. Inne jego dzieło, De malorum nostrorum causa, 
nie nosi ani miejsca, ani roku wydania. Być może wyszło także z drukarni Unglera, 
ale nie mamy pewności. Dotyczyło kwestii reformy Akademii Krakowskiej poprzez 
unowocześnienie programów i metod nauczania oraz podniesienie rangi społecz-
nej profesorów19.

Połowa wieku XVI to szczytowy rozwój polskiego humanizmu, a co za tym idzie 
szybki wzrost liczby druków krakowskich, w tym także o treści pedagogicznej. Trud-
no wskazać drukarnię specjalizującą się w literaturze pedagogicznej. Z pewnością 

14  De educandis erudiendique pueris nobilibus, libellus. In usum novae Academiae Posnanien
sis conscriptus per Hristophorum Hegendorphinum, Estreicher, t. VIII, s. 76−78.

15  Aristotelis de juventa et senectute, vita et morte libellus, cum schollis Michaeli Ephesii, Mart 
Cromero interpretate, Estreicher, t. XVII, s. 212.

16  J. Ryś, Dystychy PseudoKatona w szkolnej literaturze moralizatorskiej okresu staropolskie
go, [w:] Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku: między tradycją a innowacją, red. I. Szybiak, 
A. Fijałkowski, J. Kamińska, przy współpracy K. Buczek, Warszawa 2010, s. 33–40.

17  Estreicher, t. XIV, s. 98−100.
18  Oratio de homine et disciplinis, Estreicher, t. XVIII, s. 559.
19  H. Barycz, Piotr Illicino, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. X, Wrocław 1962−1964, s. 153−154; 

tenże, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie Odrodzenia, Kraków 1935, s. 290−295.
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jako pierwszego należy wymienić Łazarza Andrysowicza, który, jak wspomniano, 
podjął próbę wydania jednego z najważniejszych dzieł pedagogicznych i społecz-
nych De Republica emendanda A. F. Modrzewskiego. Modrzewski nie doczekał 
się pełnego polskiego wydania swojej pracy. Dopiero po jego śmierci, w 1577 r. 
w Łosku w drukarni Jana Kiszki, krajczego koronnego, ukazały się pierwsze czte-
ry księgi, a w XVIII w. dzieło ukazało się w Polsce w całości20. Andrysowicz wy-
dał  także traktat pedagogiczny Andrzeja Recepty Gostyńskiego (1558), będący 
faktycznie  dysertacją magisterską  autora, w  której  przedstawił model  kształce-
nia synów szlacheckich, domagając się dla nich wszechstronnej wiedzy humani-
stycznej, a nie tylko kształcenia utylitarnego21.

Drukarnia Marka Szarffenberga i  jego dziedziców wypuściła  jeden z najpo-
pularniejszych  traktatów pedagogicznych w Europie, autorstwa Reinharda Lori-
chiusa. W Polsce znany  jest właśnie  tylko druk krakowski z 1558  r., natomiast 
wspomniane w  literaturze wcześniejsze wydanie wileńskie  jest dotychczas nie-
osiągalne i wątpliwe22. Drukarnię Szarffenberga wybrał na druk swojego głównego 
dzieła także Szymon Marycjusz Koziołek z Pilzna. Jego łacińska praca O szko
łach czyli akademiach ksiąg dwoje (1551) była jednym z największych dzieł pe-
dagogicznych polskiego odrodzenia, pierwszą historią wychowania, a  zarazem 
pierwszą  dydaktyką  szkoły  wyższej.  Natomiast  pierwsze  dzieło  pedagogiczne 
w języku polskim Ksyązki o wychowanyu Dzyeci barzo dobre, pożyteczne y po
trzebne, s których rodzicy ku wychowanyu dzyeci swych naukę dołożną wyczer
pać mogą, Erazma Glicznera Skrzetuskiego, było drukowane u Siebeneicherów 
w 1558 r. Skrzetuski był płodnym pisarzem, głównie religijnym. Drukował wiele za 
granicą, ale też u Andrysowicza i w Grodzisku u Melchiora Neringa23. Wybór dru-
karni Siebeneicherów przez Skrzetuskiego podyktowany był zapewne względami 
religijnymi, gdyż Mateusz Siebeneicher, który przejął drukarnię w 1557 r., zwią-
zany był z obozem różnowierczym. Z Siebeneicherami związany był także Bene-
dyk Herbest, reformator szkolnictwa w Krakowie i Lwowie, autor nowoczesnych 
podręczników  szkolnych.  Swoje  prace  drukował  początkowo  w  Norymberdze, 
a później w drukarni Piotrkowczyka. Ordynacja dla szkoły mariackiej Cracoviensis 
scholae apus S. Mariae templum. Institutio ukazała się w 1559 r. u Siebeneiche-
ra24. Zawarte w niej  rozwiązania uwzględniały najnowsze osiągnięcia dydaktyki 
europejskiej.

Popularnym  drukarzem  krakowskim  był  Maciej  Wirzbięta.  Wirzbięta  był 
głównym  drukarzem  Mikołaja  Reja.  Jedno  z  głównych  dzieł  parenetycznych 
Pana z Nagłowic, Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego, było  trzy-
krotnie  drukowane przez Wirzbiętę  (1558,  1560,  1585). Tu  też wyszło  drugie 
dzieło Reja o  treści pedagogicznej Zwierciadło  (1567, 1568). W 1566 r. Wirz-

20  Estreicher, t. XXII, s. 488–491.
21  Pro nobilium, Primorum, Principumque liberis, magnarum Disciplina artium perpoliendis, Ora

tio, Estreicher, t. XVII, s. 289.
22  Reinhard, Lorichius, Kxięgi, o wychowaniu y o czwiczeniu każdego przełożonego, nie tylko 

panu ale y poddanemu każdemu ku czytaniu barzo pożyteczne, Estreicher, t. XXI, s. 410.
23  Estreicher, t. XVII, s. 166−170.
24  Tamże, t. XVIII, s. 118−125.
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bięta wydał  też dzieło Łukasza Górnickiego Dworzanin polski, z wyłącznością 
na wydania przez 10 lat25. Mamy tu ciekawy przypadek, kiedy z jednej drukar-
ni wychodzą dzieła reprezentujące dwa różne kierunki w polskiej pedagogice. 
Rey propagował  ideał  sielskiego,  spokojnego bytowania, w zgodzie z naturą, 
Górnicki podjął próbę spopularyzowania ideału szlachcica dwornego, wykształ-
conego  i  zaangażowanego w sprawy państwa. Wiadomo,  że szlachta wybra-
ła  Rejowego  „poczciwego”  człowieka,  a  koncepcja  Górnickiego  przeszła  bez 
echa. Z usług Wirzbięty korzystał także inny różnowierczy pedagog, Piotr Stato-
rius. Tutaj wydał jeden ze swoich podręczników Polonicae Gramatices Institutio 
(1568). Natomiast interesująca nas ordynacja szkolna, Gymnasii Pinczoviensis 
Institutio, ukazała się bez miejsca i roku wydania. Można przypuszczać, że wy-
szła z drukarni Daniela Łęczyckiego w Pińczowie, ale też nie można wykluczyć 
Krakowa i drukarni Wirzbięty.

W Krakowie drukował także swoje prace Józef Wereszczyński, opat siecie-
chowski, a od 1581 r. biskup kijowski. Mimo odległości od Krakowa, nie wybrał 
żadnej innej drukarni, ale pozostał wierny Andrzejowi Piotrkowczykowi, któremu 
zlecał  druki  swoich  dzieł  tak  religijnych,  jak  i  pedagogicznych.  Pod  koniec  ży-
cia  założył  własną  drukarnię w Nowym Wereszczynie Chwastowie  (Fastowie), 
która  rozpoczęła działalność w  roku 1597. Pierwszym dziełem pedagogicznym 
Wereszczyńskiego był  traktat Regula to jest nauka, albo postępek dobrego ży
cia króla, wydany u Piotrkowczyka w 1587 r. W roku następnym miało miejsce 
wznowienie  tego  dzieła  w wersji  łacińskiej,  przygotowanej  przez  S.  Klonowica 
(Regula id est Instituti). Głównym dziełem Wereszczyńskiego, o charakterze pe-
dagogiczno-politycznym, była słynna Publika…, w której przedstawił propozycje 
utworzenia szkoły rycerskiej na Ukrainie, w celu obrony kresów przed najazdami 
turecko-tatarskimi26.

Nieustalony  jest  wydawca  jednego  z  największych  poematów  parenetycz-
nych XVI w., Victoria deorum. In qua continetur Veri Herois Educatio Sebastiana 
Klonowica. Druk tego monumentalnego dzieła, liczącego 20 000 wierszy, zapo-
czątkowany  został w Krakowie w 1587  r. w  oficynie Aleksego Rodeckiego.  Ze 
względu na panującą zarazę, rozruchy religijne i problemy prawne Rodeckiego, 
druk przerwano. Po  licznych poprawkach dzieło ukazało się w 1595 r., ale bez 
miejsca wydania. Być może była to drukarnia Sebastiana Sternackiego, u którego 
w 1588 r. Klonowic drukował swój Worek Judaszów27.

Wspomnieć jeszcze należy o niewielkim dziele Jana Beliny Gruszczyńskiego, 
dotyczącym wychowania dworskiego28. Traktat napisany wierszem, jest w znacz-
nej części autorstwa brata Jana Beliny, który służył na dworze węgierskim. Dzieło 

25  Tamże, t. XVII, s. 252.
26  Publika Xiędza Wereszczyńskiego z Wereszczyna z łaski Bożey biskupa kiiowskiego a Opata 

Sieciechowskiego: Ich M. Rzeczyposp: na Seymiki przez list objaśniona, tak ze strony fundowania 
Szkoły rycerskiey synom koronnym na Vkrainie, iako też Krzyżaków według reguły Malteńskiey w są
siedztwie z pogany y Moskwą na wszystkim Zadnieprzu, dla snadniejszego ochronienia koronnego, 
od niebezpieczeństwa wszelakiego, Kraków 1594.

27  Estreicher, t. XIX, s. 304–308.
28  Powinności dobrego towarzystwa Jan Gruszczyńskiego z Lipna, Kraków 1581, Estreicher, 

t. XVII, s. 427.
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daje znakomite porównanie wychowania i obyczajowości dworskiej w Polsce i za 
granicą. Ukazało się w małej krakowskiej drukarni Jana Garwolczyka.

XVII-wieczne krakowskie druki pedagogiczne otwiera dzieło Jana Januszow-
skiego Censor obyczaiów niektórych potocznych do naprawy potrzebnych, które 
wydrukował we własnej drukarni w 1607 r. Dzieło zawiera surową krytykę przywar 
ówczesnego społeczeństwa i propozycje jego naprawy. W treści zbieżne z innym 
utworem, Poprawa niektórych obyczaiów potocznych, Wszelkiego stanu y kon
diciey ludziom wielce potrzebna przez iednego Szlachcica Satropolskiego kwoli 
dobru pospolitemu napisana y wydana, drukowane u Franciszka Cezarego dwu-
krotnie, w latach 1625 i 1628. Dzieło początkowo przypisywane Januszowskiemu, 
faktycznie jest autorstwa Szymona Starowolskiego, który często korzystał z usług 
Cezarego. Drukował również swoje prace w Gdańsku i w Wenecji.

Z  początków  XVII  w.  pochodzą  także  komentarze  Sebastiana  Petrycego 
z Pilzna do dzieł Arystotelesa. Pisane w formie Przydatków, stanowią jedno z naj-
cenniejszych dzieł pedagogiki polskiej XVII w. Drukowane były w drukarni Ma-
cieja  Jędrzejowczyka29.  Z  tej  samej  drukarni  wyszło  też ważne  dla  pedagogiki 
staropolskiej dzieło Kaspra Siemka, Civis bonus (1632), zawierające zbiór zasad 
moralnych i powinności wzorowego obywatela.

Z  oficyny Andrzeja  Piotrkowczyka wyszło  dzieło  poświęcone Stanisławowi 
Sokołowskiemu, kaznodziei Stefana Batorego, przygotowane przez Jakuba Ja-
nidłę30.  Znalazł  się w nim XVI-wieczny  traktat Sokołowskiego De ratione studii 
ad Nicolaum Volscium capitaneum Krzepicensem Anno Domini 1572 oratiuncula 
missa a Stanislao Socolovio philosophiae doctore. Traktat był zgodny z tradycyj-
nym nurtem polskiej pedagogiki, opowiadającej się za stanowym wykształceniem 
i wychowaniem31. Kończąc przegląd, skromnego skądinąd, dorobku drukarstwa 
krakowskiego  w  dziedzinie  pedagogiki  w  XVII  w.,  należy  jeszcze  wspomnieć 
o wydanym w drukarni sukcesorów Jakuba Kupisza dziele A. M. Fredry Przysło
wia mów potocznych albo Przestrogi Obyczajowe, Radne, Wojenne, wydanym 
w 1664 r. To jedno z najsłynniejszych dzieł  tego moralisty  i stratega, dotyczące 
wizji idealnego społeczeństwa, popularne w społeczeństwie staropolskim i w póź-
niejszych okresach.

Zakończenie

Dokonany przegląd  literatury pedagogicznej okresu staropolskiego pod ką-
tem miejsca jej wydania pozwala wysnuć jednoznaczne wnioski. W XVI w. domi-
nacja wydawnicza Krakowa była bezwzględna. Wynikało to z dwóch przyczyn, po 

29  Ethyka Arystotelesowa to jest iako się każdy ma na świecie rządzić z dokładem ksiąg dziewię
ciorga (1618), Estreicher, t. XXIV, s. 212.

30  Posthumus Stanislai Socolovii de ratione studii per M. Jacobum Janidloviem IUD et profeso
rem […] luce donatus, 1619.

31  T. Bieńkowski, Stanisława Sokołowskiego traktat o kształceniu młodzieży szlacheckiej, „Roz-
prawy z Dziejów Oświaty” 2000, t. XXXIX, s. 3−9; L. Grzebień. Stanisław Sokołowski, [w:] Polski Słow
nik Biograficzny, t. XL/2, z. 165, Warszawa−Kraków 2000, s. 183−188.
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pierwsze Kraków był silnym ośrodkiem naukowym, a po drugie tu koncentrowało 
się niemal całe polskie drukarstwo. Jak widać z dokonanego przeglądu, wszystkie 
dzieła pedagogiczne zaliczane do klasyki polskiej historii wychowania z XVI w. 
drukowane  były  w  Krakowie.  Do  nielicznych  wyjątków  zaliczyć  należy  dzieło 
Wawrzyńca Goślickiego De optimo senatore libri duo32  oraz Piotra Tomickiego 
list skierowany do królewicza Zygmunta, wydany we Frankfurcie nad Menem33. 
Te dwa przypadki potwierdzają jednak fakt, że już wtedy polscy autorzy korzystali 
z drukarń zagranicznych, aczkolwiek zjawisko to nasiliło się dopiero w następnym 
stuleciu34. Zaistniała sytuacja wynikała  także z  faktu,  że większość dzieł peda-
gogicznych powstała w kręgu Akademii Krakowskiej, na usługach której działali 
krakowscy drukarze. Przygotowywane prace drukowane były w miejscu swego 
powstania, co wiązało się także z brakiem poważnej konkurencji dla krakowskich 
typografów.

W XVII w. sytuacja zasadniczo się zmienia i dzieła pedagogiczne zaczynają 
się ukazywać także w innych ośrodkach naukowych. Jan Ostroróg napomnie-
nia dla synów wydaje w 1615  r. we Lwowie u W. Malachiowicza35, Aaron Oli-
zarowski, pomimo związków z Akademią Wileńską, swój traktat pedagogiczny 
drukuje w Gdańsku36, wielki  polihistor  gdański, Bartłomiej Keckermann  swoje 
główne dzieło drukuje w Hanowerze i równolegle w Londynie. Wszystkie niemal 
swoje prace drukuje w Niemczech37. Podobnie  też A. M. Fredro Monita politi
comoralia drukował w Gdańsku, Frankfurcie, Amsterdamie i Wiedniu38. Janua 
linquarum reserata J. A. Komeńskiego po raz pierwszy ukazała się w Lesznie, 
a za życia Komeńskiego wznawiana była ponad 100 razy w różnych miastach 
europejskich39.  To  samo  było  z  innymi  dziełami  Komeńskiego.  Sytuacja  taka 
była wynikiem zapoczątkowanego już w XVI w. procesu polaryzacji polskiej na-
uki, a co za  tym  idzie  także polskiego drukarstwa. Uczeni z Poznania, Gdań-
ska, Torunia, Wilna czy Zamościa mogli korzystać z drukarń w swoich miastach 
i często z nich korzystali, choć nie było to regułą powszechną. Niektórzy druko-
wali jeszcze w Krakowie, inni już za granicą, w Niemczech, Francji, Szwajcarii, 

32  Wenecja 1568, Bazylea 1593, Estreicher, t. XVII, s. 277.
33  Ad Serenissimum Principem Sigismundum Augustum Poloniae Regem etiam tum puerum 

insignis epistola, Frankfurt n. Menem 1577, Estreicher, t. XXXI, s. 218.
34  A. Kawecka-Gryczowa, Z dziejów polskiej książki…, s. 127.
35  Ilustrissimi et Exellentissimi Domini. Joannis Comitis ab Ostrorog, Palatini Pos. Senatoris Re

gni Poloniae Primarii. Ad filios admonitoria Epistola, Estreicher, t. XXIII, s. 507.
36  De politica hominum societate Libri tres auctore Aarone Alexandro Olizarovio Jurium Doctore 

et eorundem in alma Univ. Vilnen. Professore ordinario, Gdańsk 1651, sumpti Grzegorza Forstera, 
Estreicher, t. XXIII, s. 330.

37  System ethicae tribus libris adornatum in Gymnasio Dantiscano ad Bartholomaeo Kecker
manno Dantiscano, philosophiae ibidem professore, Hanower, London 1607, Hanower 1613; wcze-
śniej w 1608 r. w Hanowerze wydał Disputationes practicae nempe ethicae, oeconomicae, Estreicher, 
t. XIX, s. 216–223.

38  Wydania gdańskie pochodzą z lat 1664, 1668, 1669, Estreicher, t. XVI, s. 307−313.
39  Wydania dostępne w Polsce − 1631 Leszno i Gdańsk; 1632 w Lipsku; 1633 po czesku w Lesz-

nie; 1633 po polsku w Gdańsku; 1634, 1635 Gdańsk; 1638 Lipsk; 1638 Genewa; 1641 Gdańsk; 1643 
Amsterdam; 1643 Gdańsk; 1651 Lipsk; 1661 Amsterdam, z komentarzem w pięciu  językach; 1666 
wersja belgijska w Amsterdamie; 1667 Praga, Estreicher, t. XIX, s. 440–47.
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Holandii  i Anglii. Było  to wynikiem  troski  o  losy wydawanego dzieła. Z  jednej 
strony poszukiwano dobrej firmy, na wysokim poziomie drukarskim, a z drugiej 
europejskiego zasięgu dla publikacji, którego nie gwarantowały np. oficyny kra-
kowskie. Kraków stracił dotychczasową pozycję, a na czoło wysunęły się miasta 
pomorskie, szczególnie Gdańsk będący liczącym się ośrodkiem na mapie euro-
pejskiego drukarstwa.



MAGDALENA DĄBROWSKA*

Problematyka pedagogiczna w kręgu zainteresowań 
wydawców rosyjskich przełomu XVIII i XIX wieku 

(„okres nowikowowski” – „okres karamzinowski”)

Nikołaj Karamzin (1766–1826), poeta, prozaik, tłumacz, reformator rosyjskie-
go  języka  literackiego,  historyk,  wydawca  almanachów  i  czasopism,  poświęcił 
Nikołajowi Nowikowowi  (1744–1818),  publicyście, wydawcy gazet  i  czasopism, 
organizatorowi  rynku  wydawniczego  i  księgarskiego,  osobny  szkic  Zapiska 
o N. I. Nowikowie  (1818),  a  także  szeroko wypowiedział  się  o  nim w  artykule 
O sprzedaży książek i miłości do czytania w Rosji (1802). W obu pracach wyeks-
ponował wkład Nowikowa właśnie w  rozpowszechnianie w  państwie  rosyjskim 
słowa drukowanego i kultury czytelniczej. „Pan Nowikow był w Moskwie głównym 
propagatorem sprzedaży książek” – pisał Karamzin w drugiej z nich, jako dowód 
podając następujące liczby: „dwadzieścia pięć lat temu były w Moskwie dwa skle-
piki z książkami, które w ciągu roku nie sprzedawały ich nawet za dziesięć tysięcy 
rubli;  teraz  jest  ich dwadzieścia  i wszystkie razem zarabiają w roku ok. dwustu 
tysięcy rubli”1. Zasługi Nowikowa na tym się jednak nie kończą: „Wynająwszy dru-
karnię uniwersytecką, zwiększył jej potencjał techniczny do drukowania książek, 
zlecał  tłumaczenia, zakładał sklepiki z książkami w  innych miastach, wszelkimi 
sposobami starał się zachęcić społeczeństwo do czytelnictwa.  […] Sprzedawał 
książki niczym bogaty kupiec holenderski  czy angielski  sprzedaje  towary z ca-
łego świata […]. Wcześniej gazety moskiewskie rozchodziły się w nakładzie nie 
więcej niż sześciuset egzemplarzy: p. Nowikow wzbogacił ich zawartość […], wy-
dawał wreszcie  […] bezpłatnie  [czasopismo – M. D.] «Детское чтение»,  które 

*  Dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej,  Instytut Rusy-
cystyki, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 4.

1  Н. М. Карамзин, О книжной торговле и любви кo чтению в России, [w:] tenże, Записки 
старого московского жителя. Избранная проза, Москва 1988, s. 322 (tu i dalej przekład własny 
– M. D.).



Magdalena Dąbrowska74

spodobało się czytelnikom ze względu na […] różnorodność problematyki. Liczba 
prenumeratorów z roku na rok rosła  i w ciągu dziesięciu  lat osiągnęła 4000…”2. 
W ocenie Karamzina, nie jest to wciąż stan zadowalający, ale bez kroku wykona-
nego przez Nowikowa Rosja jeszcze bardziej odstawałaby od reszty Europy.

„Okres  nowikowowski”  w  dziejach  rosyjskiego  rynku  wydawniczego  –  czy 
też, według określenia Wasilija Kluczewskiego, „nowikowowskie dziesięciolecie”3 
– obejmuje lata 1779–1789. Rozpoczyna go przejęcie przez Nowikowa drukarni 
przy Uniwersytecie Moskiewskim, zamyka zaś wydawanie wspomnianego przez 
Karamzina czasopisma „Детское чтение для сердца и разума”; należy pamiętać 
jednak, że działalność Nowikowa na omawianym polu rozpoczęła się już pod ko-
niec lat sześćdziesiątych XVIII wieku, gdy przystąpił do wydawania czasopism sa-
tyrycznych („Трутень” 1769–1770, „Пустомеля” 1770, „Живописец” 1772–1773, 
„Кошелек” 1774), a w 1773  roku założył wraz z księgarzem K. Millerem Towa-
rzystwo Starające  się  o Drukowanie Książek,  zakończyła  się  zaś w  roku 1792, 
z chwilą aresztowania  i uwięzienia w  twierdzy Szlisselburskiej. W ciągu  tych  lat 
Nowikow zapisał się oprócz tego jako założyciel w 1784 roku Kompanii Typogra-
ficznej, zajmującej się nie  tylko drukiem, ale  i kolportażem książek, a  także wy-
dawca wielu – zróżnicowanych  tematycznie  i  skierowanych do  rozmaitych grup 
odbiorców – gazet  i  czasopism, poczynając od mistycznych czasopism masoń-
skich  (np.  „Утренний свет”  1777–1780,  razem z M. Chieraskowem),  przez ga-
zetę  „Московские  ведомости”  (1779–1789)  z  dodatkiem  literackim  „Городская 
и  деревенская  библиотека”  (1782–1786),  a  skończywszy  na  pismach  dla  ko-
biet („Модное Ежемесячное Издание, или Библиотека для дамского туалета” 
1779), przy czym są to tylko przykłady4. Jeśli więc włączyć do „okresu nowikowow-
skiego” także lata 1768–1779 i 1789–792, można przyjąć za W. Siemiennikowem, 
że  składa  się  on  z  dwóch  podokresów:  „petersburskiego”,  obejmującego  okres 
od roku 1766 do kwietnia 1779, oraz „moskiewskiego”, trwającego od maja 1779 
do  kwietnia  1792  roku5.  Czasopismo  „Детское  чтение  для  сердца  и  разума” 
(1785–1789),  pomyślane  jako  jeszcze  jeden  dodatek  do  gazety  „Московские 
ведомости”  i  stanowiące  –  obok  rozprawy  O wychowaniu i nauczaniu dzieci 
(1783) –  jeden z najbardziej wyrazistych przejawów zainteresowania Nowikowa 
problematyką pedagogiczną, stało się miejscem, w którym skrzyżowały się drogi 
Nowikowa i Nikołaja Karamzina; na jego łamach ukazała się pierwsza oryginalna 
opowieść Karamzina, Eugeniusz i Julia (1789). Określenie „okres karamzinowski” 

2  Tamże.
3  В.  О.  Ключевский,  Новиков и коренные, исторически сложившиеся причины, 

обусловившие его деятельность, [w:] В. И. Покровский, Николай Иванович Новиков: его жизнь 
и сочинения. Сборник историколитературных статей, Москва 2010, s. 199.

4  Zob. А. И. Кондратьев, Новиковские издания, [w:] Книга в России, ч. 1. Русская книга от 
начала письменности до 1800 года, ред. В. Я. Адарюков, А. А. Сидоров, Москва 2008, s. 287–
357.

5  В. Семенников, Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова и Типографической 
компании, Петербург 1921. Por.  tenże, Раннее издательское общество Н. И. Новикова (1773 
года). Оттиск из журнала „Русский библиофил”,  Санкт-Петербург  1912;  tenże,  Собрание 
старающееся о переводе иностранных книг, учрежденное Екатериной II. 1768–1783 гг. 
Историколитературное исследование, Санкт-Петербург 1913.
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– stosowane dotąd raczej w odniesieniu do dziejów literatury niż do szeroko ro-
zumianego rozwoju rynku wydawniczego („czy był w historii  literatury rosyjskiej 
okres  karamzinowski?”  –  pytał  Grigorij  Makogonienko,  udzielając  odpowiedzi 
twierdzącej6) – może odnosić się do lat 1789–1803 (jeżeli na plan pierwszy wysu-
wać działalność samego Karamzina) lub do lat 1789–1812 (przy uwzględnieniu 
działalności jego naśladowców), bądź nawet, zgodnie z sugestią Makogonienki, 
do całego drugiego dziesięciolecia XIX stulecia7. Warto pamiętać, że lata trzydzie-
ste XIX wieku zapiszą się w dziejach kultury rosyjskiej jako „okres smirdinowski”8, 
związany z działalnością wydawcy i księgarza Aleksandra Smirdina, pierwszego, 
który wprowadził  spójny  system honorariów autorskich,  zwiększył  na  nieznaną 
dotąd skalę nakłady książek przy jednoczesnym obniżeniu ich cen w sprzedaży 
detalicznej9.

Oto w jaki sposób podsumował znaczenie działalności Nowikowa, Karamzina 
i Smirdina Fadiej Bułharyn na łamach wydawanej przez siebie gazety „Северная 
пчела” w 1833 roku:

Nowikow w ciągu swojego życia podwoił skarbnicę naszego [tj. rosyjskiego – M. D.] piśmiennic-
twa i o cały wiek popchnął do przodu oświecenie10.

Karamzin […] pozostawił po sobie całą szkołę, […] uważającą go za swojego prekursora. Nowi-
kow zaś był pierwszym i ostatnim w swoim rodzaju11.

Smirdin nie jest oczywiście Nowikowem. Jest on tylko księgarzem, ale księgarzem niezwykłym, 
powodowanym gorącą miłością do […] Rosji12.

Przedmiotem  rozpatrzenia  staną  się  w  niniejszej  pracy  inicjatywy  wydaw-
nicze z okresów  „nowikowowskiego”  i  „karamzinowskiego” związane z szeroko 
rozumianą sferą wychowania i kształcenia. Ich przegląd dopełni omówienie wy-
stąpień teoretycznych na temat wychowania oraz wybranych kart z dziejów insty-
tucji oświatowych, ograniczonych, rzecz oczywista, do tych, które w jakiś sposób 
łączą się z rozpatrywanymi przedsięwzięciami wydawniczymi.

Wspomniana  rozprawa  O wychowaniu i nauczaniu dzieci stanowi  naj-
ważniejszą  pracę  teoretyczną  Nowikowa  z  dziedziny  pedagogiki.  „Wychowa-
nie dzieci zarówno dla państwa,  jak  i dla  […] rodziny  jest nadzwyczaj ważne” 
–  zaznacza Nowikow  na wstępie,  dodając,  że  „rozkwit  państwa,  pomyślność 
narodu zależą nieodłącznie od czystości obyczajów, a czystość obyczajów […] 

6  Г. Макогоненко, Был ли карамзинский период в истории русской литературы?, „Русская 
литература” 1960, № 4, s. 3–32.

7  Tamże.
8  Por.: В. Г. Белинский, Литературные мечтания, [w:] Собрание сочинений в трех томах, 

т. 1. Статьи и рецензии 1834–1841, ред. М. Я. Полякова, Москва 1948, s. 7–89.
9  Zob. m.in.  Т.  Гриц, В.  Тренин, М. Никитин, Словесность и коммерция. Книжная лавка 

А.Ф. Смирдина, ред. В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Москва 2001.
10  Ф. Булгарин, О общеполезном предприятии книгопродавца А Ф. Смирдина, „Северная 

пчела” 1833, № 299, s. 1184.
11  Tamże.
12  Ф. Булгарин, О общеполезном предприятии книгопродавца А. Ф. Смирдина, „Северная 

пчела” 1833, № 300, s. 1187.
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od  wychowania”13;  w  nim  mają  początek  „cnota,  zamiłowanie  do  porządku, 
poczucie  wartości”,  a  także  „patriotyzm  i  szlachetna  […]  duma  narodowa”14. 
Główną część  rozprawy zajmują  rozważania o  trzech  rodzajach wychowania, 
nastawionych  na  ciało  (rozwój  sprawności  fizycznej)  oraz  „rozum”  i  „serce”; 
zwraca uwagę w niej przejrzystość wykładu, w szczególności w częściach o „ro-
zumie” i „sercu”, pomyślanych jako kilkupunktowe spisy zasad: pierwszą z nich 
otwiera nakaz rozwijania naturalnej dziecięcej ciekawości świata, w drugiej za 
najważniejszą uznana zostaje zasada kierowania się dobrem. Całość uzupełnia-
ją rozważania o celach i składnikach procesu wychowania, zogniskowane wokół 
jednej  zasady głównej:  działania wychowawcze winny prowadzić do  stworze-
nia „szczęśliwego człowieka i pożytecznego obywatela”15. Przy przedstawianiu 
poszczególnych  kwestii  Nowikow  odwołuje  się  do  myślicieli  zachodnioeuro-
pejskich, wśród  których  szczególne miejsce  zajmuje  John Lock, wspomniany 
w przypisie do końcowej – programowej – części wstępu do rozprawy:

[…] smutne obserwacje tego, że wciąż […] niewłaściwe wykorzystanie czasu, nadmierna skłon-
ność do rozrywek przeszkadzają w wyrobieniu nawyku czytania  i wyborze pożytecznych zajęć  […] 
skłoniły nas do rozpropagowania za pośrednictwem […] „Wiadomości” tych zasad wychowania, bez 
których znajomości […] wszelkie przedsięwzięcia […] okazują się w większości bezowocne. Będziemy 
przy  tym powoływać się na najlepsze dzieła zagraniczne*  i  radzi będziemy,  jeśli wesprzemy drogę 
do oświecenia…

* Jedno z najważniejszych dzieł, mianowicie Anglika Locka rozważania o wychowaniu [tj. Myśli 
o wychowaniu – M. D.], już dawno zostały przetłumaczone na język rosyjski; ale czyż wielu je czyta?16

Miejscem  publikacji  rozprawy O wychowaniu i nauczaniu dzieci stały  się 
„dodatki” do gazety „Московские ведомости”, nazwanej tu skrótowo „Wiadomo-
ściami”. Na tych samych łamach zostały zamieszczone inne prace pedagogiczne 
Nowikowa: Rozważania o niektórych sposobach pobudzenia ciekawości w mło
dych ludziach oraz O wczesnym początku edukacji dzieci, stanowiące rozwinięcie 
tez zawartych w rozprawie O wychowaniu i nauczaniu dzieci, a  także O sokra
tejskim sposobie nauczania  i O wychowaniu estetycznym17. Zapowiedziany we 
wstępie do rozprawy O wychowaniu i nauczaniu dzieci zamiar rozpropagowania 
w Rosji „zasad wychowania” odnosi się wprawdzie bezpośrednio do zawartości 
gazety  „Московские  ведомости”,  ale  pośrednio  również  do  całej Nowikowow-
skiej działalności wydawniczej.

Z zestawienia W. Siemiennikowa wynika, że z Nowikowem łączy się wyda-
nie 944 pozycji, spośród których z okresu „petersburskiego” pochodzą 53, z „mo-
skiewskiego”  zaś  –  87518.  Jak wyliczył  L.  B.  Swietłow,  bazujący  na  bibliografii 

13  Н. И. Новиков, О воспитании и наставлении детей,  [w:] Антология педагогической 
мысли России XVIII века, ред. Г. Н. Волков, С. Ф. Егоров, А. Н. Копылов, Москва 1985, s. 289–290.

14  Tamże, s. 290.
15  Tamże, s. 295.
16  Tamże, s. 294.
17  Zob. Антология педагогической мысли…, s. 330–346.
18  В. Семенников, Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова…, s. 9–137. Pozosta-

łych 16 pozycji stanowią wydania nieoficjalne (tamże, s. 138–140).
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Siemiennikowa, miejscem druku większości tytułów – aż 558 – stała się drukarnia 
Uniwersytetu Moskiewskiego; na drugim miejscu znalazła się pod tym względem 
drukarnia Kompanii Typograficznej, w której światło dzienne ujrzało 267 z nich, 
trzecie zajęła drukarnia Łopuchina z 50 tytułami19. Z innego wyliczenia Swietłowa 
wynika,  że  zagadnień  pedagogicznych dotyczy  40  pozycji,  stanowiących 4,3% 
ogółu produkcji wydawniczej Nowikowa; najliczniejszą grupą okazała się literatu-
ra piękna (345 pozycji, czyli 36,6% ogółu), najmniej liczną – prace z zakresu nauk 
przyrodniczych i językoznawstwa (po 7 tytułów, czyli po 0,7%)20. O ile jednak do-
konanie precyzyjnego podziału wydawanych przez Nowikowa pozycji ze względu 
na miejsce druku nie nastręcza większych trudności, o tyle wyliczenie udziału po-
zycji „pedagogicznych” w całokształcie Nowikowowskich inicjatyw wydawniczych 
możliwe jest tylko w przybliżeniu. Co więcej, nie sposób jednoznacznie określić 
liczebność  jakiejkolwiek wyodrębnianej grupy  tematycznej: część pozycji wyka-
zuje bowiem przynależność do więcej niż jednej z nich, liczna – obejmująca aż 
39  tytułów –  jest  też grupa „varia”  („różności”), mieszcząca pozycje nieprzysta-
jące do żadnej z wymienionych wcześniej. Jak zatem zakwalifikować chociażby 
podręcznik do matematyki,  skoro w zestawieniu Swietłowa  jest zarówno grupa 
„podręczniki”, jak i grupa „matematyka”? Co zrobić z dziełami literackimi pisanymi 
z myślą o wychowaniu młodzieży? Jak potraktować prace o dziejach Rosji, które 
rzucają światło również na dzieje innych krajów, skoro przez Swietłowa historia 
powszechna i historia państwa rosyjskiego są wyraźnie rozgraniczane itd.? Przed 
pokusą „szufladkowania” tematycznego Nowikowowskiej produkcji wydawniczej21 
przestrzegał Iwan Martynow (również opierający się na zestawieniu W. Siemien-
nikowa, ale odnoszący się do niego z większym dystansem niż Swietłow, czego 
świadectwem jest bardziej oględne szacowanie przez niego wielkości produkcji 
Nowikowa jako przekraczającej 1000 tytułów): „należy pamiętać o swego rodzaju 
synkretyzmie nauki i literatury XVIII wieku, o wieloaspektowości, skomplikowanej 
kompozycji […] i wielorakim przeznaczeniu czytelniczym dzieł zaliczanych do tej 
czy  innej kategorii; dlatego każda próba precyzyjnej systematyzacji całej Nowi-
kowowskiej produkcji według jej tematyki niechybnie rozbije się w związku z nie-
kompletnością naszej wiedzy o tych książkach i różnorodnością ich zawartości”22. 
Martynow  doradza  więc  porzucenie  „dokładnych  wyliczeń  statystycznych”  na 
rzecz określenia „proporcji między głównymi grupami tematycznymi”, które to pro-
porcje w całokształcie produkcji wydawniczej Nowikowa prezentują się, jego zda-
niem, następująco:  „pierwsze miejsce  […] zajmuje  literatura piękna, oryginalna 
i przekładowa (około 50%); na dalszym plasują się dzieła teologiczne i masońskie 
(około 20%), jeszcze dalej prace z zakresu nauk społecznych i politycznych […], 
pedagogicznych, ekonomicznych…”23. Bez względu na to jednak, czy ograniczy-
my zainteresowania do rozpraw o tematyce pedagogicznej, czy też rozszerzymy 

19  Л. Б. Светлов, Издательская деятельность Н. И. Новикова, Ленинград 1946, s. 60.
20  Tamże, s. 61.
21  Por.  np.  klasyfikację  produkcji wydawniczej  Johanna  Jacoba Weitbrechta:  Г. А. Фафурин, 

К истории академической книжной торговли в России в эпоху Екатерины II. Деятельность 
Иоганна Вейтбрехта в СанктПетербурге, Санкт-Петербург 2010, s. 108–205.

22  И. Ф. Мартынов, Книгоиздатель Николай Новиков, Москва 1981, s. 72.
23  Tamże.
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je na dzieła literackie o wymowie wychowawczej oraz podręczniki, słowniki i inne 
pozycje wspierające  proces  kształcenia,  niezmienny  pozostaje  fakt,  że  najwię-
cej  spośród nich ukazało  się w  „moskiewskim”  okresie  działalności Nowikowa, 
zwłaszcza w 1788 roku.

Wśród klasyków europejskiej myśli pedagogicznej, którzy znaleźli się w polu 
widzenia Nowikowa, ważne miejsce przypadło  Janowi Amosowi Komeńskiemu 
i  Johnowi  Locke’owi. W  tym  samym  roku  –  1788  –  ukazały  się Świat w obra
zach Komeńskiego24 oraz traktat O wychowaniu Locke’a25, przy czym oba dzieła 
po raz drugi na gruncie rosyjskim. Komeński i Locke należą do myślicieli, którzy 
wprowadzili europejską – w tym rosyjską – pedagogikę na nowe tory rozwojowe: 
pierwszy „wprowadzał do szkoły życie i świat współczesny, wiedzę o przyrodzie 
i […] społeczeństwie, naukę myślenia i działania praktycznego”26, drugi przekonał 
o „możności kształtowania duszy i umysłu dziecka przez jego otoczenie”, umysł 
człowieka jest bowiem w chwili narodzin „«czystą tablicą», którą dopiero zapełnia 
doświadczenie”27.

Literatura piękna stanowiła przedmiot szczególnej troski Nowikowa jako wy-
dawcy. W gazecie „Московские ведомости” w 1784 roku utyskiwał on na brak 
odpowiedniej literatury dla młodego czytelnika, widoczny zresztą nie tylko dla nie-
go, ale także dla samych rodziców:

Rozumni rodzice  i wszystkie osoby troszczące się o wychowanie dzieci przyznają, że pośród 
różnych niedogodności w procesie wychowania  jedną z głównych  jest w naszym kraju  [tj. w Rosji 
– M. D.] to, że dzieci nie mają co czytać. Muszą czytać takie książki, które albo są dla nich całkowi-
cie niezrozumiałe, albo dostarczają  im takich wiadomości, na których otrzymanie  jest dla nich zbyt 
wcześnie. Z  tego powodu zamierzamy przeznaczyć Dodatki do  „Wiadomości” na  lekturę dla dzieci 
i zamieszczać w nich utwory historyczne, z zakresu historii naturalnej, moralizatorskie i różne inne, 
które – napisane stylem odpowiednim dla dzieci – stanowiłyby […] zajęcie pożyteczne i jednocześnie 
przyjemne28.

Sąd  ten w  niemal  niezmienionej  postaci  Nowikow  powtórzy  w  1785  roku, 
w przedmowie programowej do pierwszego numeru czasopisma „Детское чтение 
для сердца и разума”:

Dotychczas w naszym języku ojczystym nie było niczego, co służyłoby wyłącznie jako lektura dla 
dzieci. Dlaczego dzieci uczące się francuskiego czy niemieckiego mogły cieszyć się czytaniem ksią-
żek francuskich i niemieckich, te natomiast, które […] nie znały tych języków, albo niczego nie czytały, 
albo były zmuszane do czytania rzeczy nieodpowiednich dla siebie…29

24  Иоанна Амоса Комения Видимый мир, на латинском, российском, немецком, италиан
ском и французском языках представленный, или Краткое введение…, изд. 2, Москва 1788.

25  О воспитании детей, г. Локка. Переведено с французского на российский язык Мо
сковского университета Профессором Николаем Поповским. 2 частu, Москва 1788.

26  B. Suchodolski, Komeński, Warszawa 1979, s. 15.
27  K. Mrozowska, Wstęp,  [w:] J. Locke, Myśli o wychowaniu, przekł. F. Wnorowski, Wrocław–

Kraków 1959, s. XXVI.
28  [Б.  п.],  Объявление о подписке к получению Московских Ведомостей на будущий 

1785 год, „Московские ведомости” 1784, № 92, 16 ноября, s. 822.
29  Б. п. [Н. И. Новиков], Благородному российскому юношеству, „Детское чтение для серд-

ца и разума” 1785, ч. 1, s. 1−2.
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Przegląd  dzieł  literackich,  których  wydanie  –  po  raz  pierwszy  czy  kolejny 
– czytelnicy rosyjscy zawdzięczali Nowikowowi, należy poprzedzić uwagą, że wa-
lorami wychowawczymi odznacza się większość z nich. Mówimy przecież o cza-
sach  Oświecenia,  z  powszechnym  dla  nich  przekonaniem  o  instrumentalnym 
charakterze  literatury  i  jej wyraźnym zorientowaniu dydaktycznym. Bo czyż nie 
odznacza się nimi powieść Jeana-Françoisa Marmontela Belizariusz (1765), po-
myślana jako „traktat dla władców” czy „kodeks moralności władców”, zalecająca 
im wychodzenie naprzeciw potrzebom różnych grup społecznych, kontrolowanie 
wysokości podatków, zwalczanie przejawów ludzkiej zachłanności itp., albo druga 
powieść tegoż pisarza, Inkasy, czyli zagłada państwa Peru (1777), dostarczająca 
przykłady dobrej i złej „organizacji społeczeństw”, czy wreszcie Marmontelowskie 
powiastki moralizatorskie, powstałe „dla pouczenia czytelników, w atrakcyjnej for-
mie, na sposób lekki  i żartobliwy”30. Belizariusz został wydany przez Nowikowa 
w roku 1785, Inkasy, czyli zagłada państwa Peru – w 1782, zbiór powiastek mo-
ralizatorskich – w 178731. Powieść o Belizariuszu oraz powiastki moralizatorskie 
ukazywały się przy tym po raz kolejny. Zainteresowanie prozą Marmontela stano-
wi kolejny punkt styczny między Nowikowem i Karamzinem, spod pióra którego 
wyszedł przekład drugiej serii powiastek pisarza francuskiego, wydany w latach 
1794–179832. Wśród utworów literackich przeznaczonych dla młodego czytelnika 
(bądź adaptowanych na jego potrzeby, co stanowiło w czasach Oświecenia czę-
stą praktykę) wysuwają się na plan pierwszy Podróże Guliwera (1726) Jonathana 
Swifta,  których  część  III Nowikow wydał w Petersburgu w 1773  roku  i  których 
części I–IV wydał – już w Moskwie – w 1780 roku (w obu przypadkach tłumaczem 
był  Jerofiej Kоrżawin)33,  oraz opublikowane w 1781  roku Przypadki Robinsona 
Crusoe (1719) Daniela Defoe, a właściwie jedna z ich przeróbek34, nosząca cha-
rakterystyczny – również typowy dla czasów Oświecenia – tytuł Nowy Robinson 

30  E. Rzadkowska, Francuskie wzorce polskich Oświeconych. Studium o recepcji J. F. Marmontela 
w XVIII w., Warszawa 1989, s. 69, 97–98, 108.

31  Инки, или разрушение Перуанской Империи. Соч. Мармонтеля. Пер. с франц. Марья 
Сушкова. 2 части,  Москва  1782; Велизар, сочинение Господина Мармонтеля, члена Фран
цузской Академии, переведен на Волге, Москва 1785; Нравоучительные сказки г. Мармонте
ля, члена Французской Академии. 3 части. Издание второе. Пер. Павел фон Визин, Москва 
1787. Zob.: M. Dąbrowska, JeanFrançois Marmontel i rosyjska proza sentymentalna drugiej połowy 
XVIII wieku, „Przegląd Rusycystyczny” 2005, nr 4, s. 21–34.

32  Новые Мармонтелевы повести, изданные Н. Карамзиным. Перевод с французского, 
ч. 1−2, Москва 1794–1798. Własne tłumaczenia powiastek zamieścił Karamzin także w wydawanych 
przez  siebie  czasopismach  „Московский  журнал”  i  „Вестник  Европы”.  Zob.  О.  Б.  Кафанова, 
Н. М. Карамзин – переводчик Мармонтеля, [w:] Проблемы метода и жанра, вып. 6, Томск 1979, 
s. 157–176.

33  Путешествий Гулливеровых книга третия… перевед. Ерофеем Коржавиным, 
Санкт-Петербург  1773; Путешествий Гулливеровых книга 1[−4]. Перевед. Ерофеем Коржа
виным, 2-е изд., [Москва] 1780. Zob. Ю. Д. Левин, Свифт Джонатан, [w:] Русскоевропейские 
литературные связи XVIII века. Энциклопедический словарь. Статьи,  ред. П. Е. Бухаркин, 
Санкт-Петербург 2008, s. 195–197; Ю. Д. Левин, Раннее восприятие творчества Джонатана 
Свифта, [w:] tenże, Восприятие английской литературы в России. Исследования и материа
лы, Ленинград 1990, s. 103–133.

34  Najbardziej znana wyszła spod pióra Joachima Heinricha Campego w 1780 roku.
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Crusoe…35. O sukcesie obu książek zadecydowała atrakcyjna fabuła, elementy 
baśniowe oraz, co akurat mogło zostać dostrzeżone raczej przez dojrzałego niż 
młodego  czytelnika,  pewien  uniwersalizm wymowy moralnej  i  filozoficznej;  na-
leży  pamiętać  oprócz  tego,  że Przypadkom Robinsona Crusoe utorowała  dro-
gę  do  młodego  odbiorcy  pochlebna  opinia  Jeana-Jacquesa  Rousseau,  który 
w powieści-traktacie pedagogicznym Emil, czyli o Wychowaniu  (1762)  napisał: 
„[…] ponieważ nie możemy obyć się bez książek, przeto  jest  jedna,  która  sta-
nowi […] najudatniejszą rozprawę o wychowaniu naturalnym; książka ta będzie 
pierwszą,  którą mój  Emil  przeczyta:  […]  to Robinson Crusoe”36. W  kontekście 
Przypadków Robinsona Crusoe należy wspomnieć o opublikowanej w czasopi-
śmie „Детское чтение для сердца и разума” w 1786 roku Pamiętnej opowieści 
o pewnym Szkocie, mieszkającym kilka lat na bezludnej wyspie37, przypominają-
cej szkockiego żeglarza Alexandra Selkirka (Selcraiga), którego losy – czteroletni 
pobyt na bezludnej wyspie – stały się  inspiracją przy  tworzeniu postaci Robin-
sona. Powieści o Robinsonie i Guliwerze znalazły się w kanonie lektur młodego 
Europejczyka.

Obecność w kręgu zainteresowań wydawniczych Nowikowa podręczników, 
słowników i innych pozycji wspierających proces dydaktyczny wiąże się w natu-
ralny sposób z przejęciem przez niego drukarni uniwersyteckiej. Zarys podstaw 
składni niemieckiej do wykorzystania na wykładach publicznych w Imperatorskim 
Uniwersytecie Moskiewskim (1780) I. G. Szwarca – oto jedna z publikacji, która 
związek z Uniwersytetem Moskiewskim ma „zapisany” w tytule. I dwa inne przy-
kłady, dodatkowo rzucające światło na strukturę organizacyjną uczelni: Nowy lek
sykon w językach niemieckim, francuskim, łacińskim, włoskim i rosyjskim, wydany 
przez Matwieja Gawriłowa, członka Seminarium Pedagogicznego założonego 
przy Imperatorskim Uniwersytecie Moskiewskim oraz Podstawy prawa wekslowe
go do wykorzystania na Wydziale Prawnym Uniwersytetu Moskiewskiego (oba ty-
tuły z 1781 roku). Duża część wydawanych przez Nowikowa podręczników wyszła 
spod pióra Dmitrija Aniczkowa, wykładowcy logiki, matematyki i filozofii; zajmował 
się on ponadto tłumaczeniem podręczników zagranicznych i opracowaniem wypi-
sów tekstów naukowych. Oprócz prac z zakresu nauk matematycznych (algebra, 
geometria,  trygonometria  itp.)  w  spisie Nowikowowskiej  produkcji  wydawniczej 
znajdują się prace z zakresu geografii, historii, poetyki, retoryki, gramatyki języ-
ka rosyjskiego oraz języków obcych (starożytnych i nowożytnych), wydawnictwa 
typu encyklopedycznego; całkiem  liczną grupę stanowią publikacje edukacyjne 
dla najmłodszych, w tym elementarze38.

35  Новый Робинзон Крузе, или Похождения славного Аглинского мореходца. Перевод с 
немецкого, Москва 1781. Zob. Ю. Д. Левин, Дефо Даниэль,  [w:] Русскоевропейские литера
турные связи…, s. 75–76; М. П. Алексеев, „Робинзон Крузо” в русских переводaх, [w:] Междуна
родные связи русской литературы. Сборник статей, ред. М. П. Алексеев, Москва–Ленинград 
1963, s. 86–100.

36  J.-J. Rousseau, Emil, czyli O wychowaniu, przeł. W. Husarski, t. 1, Wrocław 1955, s. 225.
37  [Б. п.], Достопамятная повесть о некотором Шотландце, жившем несколько лет на 

пустом острове, „Детское чтение для сердца и разума” 1786, ч. 7, s. 116–121.
38  Por. wykazy asortymentu księgarskiego, np. : [Б. п.], [В Университетской книжной лавке, 
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Po  kilka  wydań  miały  na  przełomie  XVIII  i  XIX  stulecia  nie  tylko  książki, 
ale  także  czasopisma. Aż  trzech  doczekało  się  „Детское  чтение  для  сердца 
и разума”,  jak wiadomo, po  raz pierwszy wydane w  latach 1785–789  (w dwu-
dziestu częściach, po cztery w każdym roku): drugie wydanie wychodziło w  la-
tach 1799–1804, trzecie zaś (chociaż oznaczone jako drugie, z Moskwą i Orłem 
jako miejscem publikacji) pochodzi z 1819 roku39. Pod kierunkiem Nowikowa wy-
chodziło ono  tylko przez pierwsze dwa  lata. Później na plan pierwszy wysunęli 
się w pracach nad nim Nikołaj Karamzin  i Aleksander Pietrow; w ostatnim roku 
– w związku z wyjazdem Karamzina za granicę – całość przygotowań spoczęła 
na Pietrowie40. Właśnie zgrupowanie osób żywo zainteresowanych problematyką 
pedagogiczną należy do głównych zasług Nowikowa jako założyciela czasopisma 
„Детское чтение для сердца и разума”41.

Program czasopisma  „Детское чтение для сердца и разума” Nikołaj No-
wikow wyłożył w skierowanej do „szlachetnej  rosyjskiej młodzieży” przedmowie 
do numeru pierwszego,  rozpoczynając  ją od wyjaśnienia powodów  jego wyda-
wania i zapowiadając zawartość42. Jak wiadomo, u podstaw założenia pisma legł 
zamiar zapełnienia luki na rosyjskim rynku wydawniczym, niechętnym dotąd mło-
demu czytelnikowi. Podsunięte lektury miały za zadanie, z jednej strony, kształto-
wać sferę emocjonalną i moralną, z drugiej wzbogacać rozum wiedzą z różnych 
dziedzin; zgodnie z hasłami Oświecenia,  lektura miała być  jednocześnie  „przy-
jemna” i „pożyteczna”. W przedmowie daje o sobie znać rys postawy, który okre-
śli ton całego pisma, a mianowicie „przyjacielskie i zarazem poważne podejście 
do dziecięcych czytelników”43.

Najważniejszym wyróżnikiem pisma „Детское чтение для сердца и разума” 
miała stać się zapowiadana przez Nowikowa w przedmowie i odnotowana przez 
Karamzina w artykule O sprzedaży książek i miłości do czytania w Rosji różno-

состоящей у нового каменного Никольского мосту, в доме под № 144, продаются следующие 
книги…], „Прибавление к Московским Ведомостям” 1784, № 101, 18 декабря, s. nlb.

39  Ostatnie wydanie nie stanowiło przy tym mechanicznego powtórzenia wydania pierwszego. 
Różnice między nimi dotyczą trzech kwestii: numeracji stron i kolejności następowania po sobie po-
szczególnych tekstów, a także mott biblijnych do początkowych pięciu części pisma (Prz 1,7; Mt 5,11; 
Mt 5,42; Mt 6,13; Mt 7,1–2), obecnych w wydaniu pierwszym i pominiętych w trzecim.

40  Zmiana redaktorów pociągnęła za sobą zmiany w strukturze pisma. O ile jego założyciel wyraź-
nie preferował wypełnianie poszczególnych części dużą liczbą tekstów, skromnych objętościowo i róż-
norodnych pod względem gatunkowym, o tyle jego kontynuatorzy stawiali na pozycje obszerniejsze, 
których, siłą rzeczy, mieściło się w danej części znacznie mniej: dla przykładu, w części I (z 1785 roku) 
znalazło się ponad trzydzieści utworów, gdy tymczasem w częściach IX–XII z 1787 roku było ich po kil-
ka. Różnorodność powróciła do pisma w częściach XV–XVI (z 1788 roku). Odmienności w kompozycji 
początkowych i późniejszych części skłoniły N. A. Biekietową do sformułowania następującego wnio-
sku: „czasopismo rozpada się na dwie połowy, których nie da się rozpatrywać razem, są one bowiem 
tak różne, że sprawiają wrażenie dwóch różnych pism” (zob. Н. А. Бекетова, Очерк русской детской 
журналистики, [w:] Материалы по истории русской детской литературы (1750–1855), ред. 
А. К. Покровская и Н. В. Чехов, вып. 1, Москва 1927, s. 93.

41  Por. Н. В. Чехов, Очерки истории русской детской литературы (1750–1855), [w:] Ма
териалы по истории…, s. 35.

42  Б. п. [Н. И. Новиков], Благородному российскому…, s. 3–8.
43  Н. А. Бекетова, Очерк русской детской…, s. 93.
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rodność zamieszczanych tekstów, zarówno formalna, jak i tematyczna. Na jego 
zawartość składają się bajki, zagadki  i sentencje, powiastki  i opowieści, często 
– w całości  lub we fragmentach – przybierające postać  listów, zestawień pytań 
i odpowiedzi czy zapisów rozmów. Zróżnicowanie treściowe przejawia się na dwa 
sposoby, również zasygnalizowane w przedmowie: „utwory moralizatorskie” miały 
sąsiadować w nim z „pracami z zakresu fizyki, historii naturalnej, geografii i pew-
nych innych nauk, których […] znajomość jest potrzebna”44. Przykładem części, 
w której przeważają pozycje z drugiej grupy, jest część piąta, wypełniona mate-
riałami o świecie przyrody: ziemi, słońcu, księżycu, wodzie, górach, zaćmieniach 
słońca i  trzęsieniach ziemi, zwierzętach itp. Teksty o wymowie moralizatorskiej, 
pozwalające odtworzyć Nowikowowski system wartości, zdominowały cztery po-
czątkowe części pisma. Przy propagowaniu poszczególnych „cnót”, wśród których 
naczelne miejsce zajęły przestrzeganie zasad religijnych, przywiązanie do rodzi-
ców, wierność w przyjaźni, umiar i silna wola, wydawca rzadko posługuje się for-
mą traktatu teoretycznego, sięgając w tym celu po łatwo przemawiające do „serca 
i rozumu” przykłady. Tym rzadkim przypadkiem jest mowa do „miłych czytelników” 
O naśladowaniu rodziców, zawierająca następujący – wyraziście sformułowany 
w zakończeniu – przekaz:

Wasze własne uczucia i dobre wychowanie […] szybko pokażą wam, co w waszych rodzicach 
jest warte naśladowania i co jest jego niewarte45.

Zdaniem Nowikowa, naśladowanie  rodziców  jest naturalnym zachowaniem 
młodego człowieka, a miłość do nich stanowi dziecięcą powinność, nie zwalnia to 
wszakże młodych ludzi ze zdroworozsądkowego spojrzenia na rodziców i odstą-
pienia od powielania ich złych cech i zachowań46. Nawet tu jednak – aby wzmoc-
nić siłę przekazu – pojawiają się przykłady:

Być może ktoś z was ma porywczego ojca, który za każde przewinienie gniewa się, krzyczy 
i wymyśla. Zapytajcie sami siebie, czy dobrze jest […] go naśladować?47

Wzmocnić siłę oddziaływania wychowawczego mają  też argumenty natury 
religijnej:

Krótko mówiąc, przedkładajcie ponad wszystko przykazania boże i swoje własne sumienie48.

44  Б. п. [Н. И. Новиков], Благородному российскому…, s. 5.
45  [Б.  п.], О подражании родителям,  „Детское  чтение  для  сердца  и  разума”  1785,  ч.  3, 

s. 17–18.
46  Por.:  „Mając  na  uwadze  to,  jak wielki  jest wpływ  towarzystwa  i  jak  skłonni  jesteśmy wszy-

scy, a szczególnie dzieci, do naśladownictwa, pozwolę sobie zwrócić uwagę rodziców na jedną rzecz, 
a mianowicie na to, że ten, kto chce, aby jego syn miał szacunek dla niego i dla jego rozkazów, musi 
sam odnosić się z wielkim poważaniem do swego syna. […] Nie powinniście robić przy nim nic takiego, 
czego nie chcecie, aby naśladował. Jeśli zdarzy się wam przypadkowo popełnić coś, co jemu poczyta-
libyście za błąd, to z pewnością zasłoni się on waszym błędem…” (L. Locke, Myśli…, s. 61–62). O ile 
w czasopiśmie  rosyjskim problem złego przykładu, który dają  rodzice, zostaje przedstawiony z per-
spektywy dzieci, o tyle w rozprawie Locke’a pokazany jest on od strony rodziców.

47  [Б. п.], О подражании…, s. 16–17.
48  Tamże, s. 19.
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Nie tylko nie przeczy wymowie tego traktatu, ale pod pewnymi względami 
podkreśla ją Rozmowa o posłuszeństwie, w jakim dzieci powinny pozostawać 
względem rodziców, oparta na schemacie rozmowy dorosłych z grupą dzieci: 
by przekonać czytelników do posłuszeństwa rodzicom, przedstawiona zostaje 
najpierw historia chłopca, który samowolnie wsiadł na  łódkę  i byłby – po wy-
padnięciu z niej do wody – utonął, gdyby nie pomoc służącego, następnie zaś 
opowiadanie o Dobronrawie  i Złomyśle  (nadawanie postaciom  imion znaczą-
cych  stanowi  w  czasach Oświecenia  stałą  praktykę)49.  Umiaru  uczą  opowie-
ści: Wstrzemięźliwość,  pomyślana  jako  zapis  rozmowy  ojca  z  synem50,  oraz 
Umiarkowanie i nieumiarkowanie, rozpoczynająca się od wykładu teoretyczne-
go, a w części właściwej wypełniona przykładami postępowania według obu za-
sad51. Oto treść pierwszej z nich: na pytanie syna, co to jest wstrzemięźliwość, 
ojciec opowiada dzieje chłopca karmionego przez nianię samymi słodyczami; 
pozbawiony ich, zaczął dla zdobycia na nie pieniędzy kraść i aby uniknąć kary, 
schował się na statku i zginął na nim w czasie katastrofy morskiej; nauka przy-
niosła  pożądany  skutek:  syn,  wcześniej  płaczem  domagający  się  spełnienia 
zachcianek, zmienił się. Potrzebę rozróżniania przyjaciół prawdziwych i fałszy-
wych sygnalizuje opowieść Przyjaźń, oparta na często stosowanym w literatu-
rze  oświeceniowej  motywie  wędrówki  dla  zdobycia mądrości  życiowej52.  Siły 
woli uczy opowieść Tylko początek jest trudny, przedstawiająca historię małego 
Fiodora, który nie  lubił porannych pobudek do chwili, gdy przekonał się,  jakie 
dają one korzyści (dobry humor, większa chęć do nauki itd.)53. Na wyrazistych 
przykładach  opiera  się  szereg  innych  utworów: Najlepszy podarunek, wpaja-
jący  przekonanie  o własnej wartości,  czy Dwaj robotnicy,  uczący  rozumnych 
wyborów życiowych54. Na osobne odnotowanie zasługuje opowieść Obraz życia 
ludzkiego, porównująca życie do łąki, raz ocienionej, raz rozświetlonej promie-
niami słońca:

Życie nasze podobne jest do […] łąki. Gdy jesteśmy pobożni i cnotliwi, […] żyjemy w pomyślno-
ści, niczym oświetleni promieniami słonecznymi. Jednak pomyślność ta nie trwa nieprzerwanie. Nagle 
napływa na nas obłok nieszczęścia i nieoczekiwanie pokrywa nas cień…55

Ograniczenie  czy  wręcz  porzucenie  tonu mentorskiego,  suchego  i  bezna-
miętnego, na rzecz barwnego materiału egzemplifikacyjnego  jako doskonalszej 
metody oddziaływania wychowawczego pozostaje w zgodzie z wytycznymi czo-
łowych europejskich pedagogów; „ze wszystkich  […] sposobów, których należy 

49  [Б. п.], Разговор о повиновении, какое дети должны оказывать своим родителям, „Дет-
ское чтение для сердца и разума” 1785, ч. 4, s. 88–114.

50  [Б. п.], Воздержность, „Детское чтение для сердца и разума” 1785, ч. 1, s. 224–229.
51  [Б. п.], Умеренность и неумеренность, „Детское чтение для сердца и разума” 1785, ч. 2, 

s. 51–53.
52  [Б. п.], Дружба, „Детское чтение для сердца и разума” 1785, ч. 3, s. 3–9.
53  [Б. п.], Начало только трудно, „Детское чтение для сердца и разума” 1785, ч. 2, s. 88–90.
54  [Б. п.], Самой лучший подарок, „Детское чтение для сердца и разума” 1785, ч. 2, s. 216; 

[Б. п.], Два работника, „Детское чтение для сердца и разума” 1785, ч. 2, s. 217–218.
55  [Б. п.], Образ человеческой жизни, „Детское чтение для сердца и разума” 1785, ч. 2, s. 72.
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używać przy pouczaniu dzieci  i kształtowaniu  ich obyczajów, najprostszym  […] 
i najskuteczniejszym  jest stawianie  im przed oczy przykładów  tego, co chcecie, 
by czyniły lub unikały” – pisał Locke w Myślach o wychowaniu56, a jest to tylko przy-
kład, bo podobne poglądy głosił chociażby Rousseau w Emilu, czyli o wychowaniu.

Dla Karamzina czasopismo  „Детское чтение для сердца и разума” stało 
się miejscem zamieszczenia własnych prób pisarskich:  przeważały wśród nich 
przekłady, w tym powiastek Stéphanie Félicité de Genlis, wychowawczyni dzieci 
księcia Ludwika Filipa Orleańskiego, moralistki surowszej od Marmontela, oraz 
utworów Christiana Felixa Weissego, wydawcy poczytnego czasopisma „Der Kin-
derfreud”57, ale znalazła się także, jak wiadomo, oryginalna opowieść Eugeniusz 
i Julia58. Podobnie można przedstawić ostatnie czasopismo Karamzina – „Вестник 
Европы”, w którym wydawca zamieścił tłumaczenia (w tym utworów Genlis)59, ale 
i swojego Rycerza naszych czasów, pomyślanego  jako opowieść o wczesnych 
etapach życia człowieka60. Współpraca z pismem „Детское чтение для сердца 
и  разума”  stała  się  jednym z  ostatnich  ogniw drogi  twórczej Karamzina  przed 
jego podróżą zagraniczną w latach 1789–1790. Po powrocie do kraju jego zain-
teresowanie problematyką pedagogiczną nie zanikło  (na Zachodzie zetknął się 
przecież  z  instytucjami oświatowymi,  do  których należała  szkoła dla dziewcząt 
w Zurychu,  opisana  przez  niego w Listach podróżnika rosyjskiego,  publikowa-
nych we fragmentach w piśmie „Московский журнал” w latach 1791–1792), choć 
w założonym w 1802 roku periodyku „Вестник Европы” zajęła ona miejsce dale-
kie od pierwszoplanowego.

Właśnie  publikacje  na  temat  instytucji  oświatowych  –  różnego  szczebla 
i typu, zarówno w państwie rosyjskim, jak i za granicą – zwracają szczególną uwa-
gę w czasopiśmie „Вестник Европы” w „karamzinowskim” okresie jego wydawa-
nia61. Na realia rosyjskie rzuca światło zamieszczona w nim w 1803 roku Mowa… 
radcy kolegialnego Karazina…62, wygłoszona w związku z uzyskaniem zgody na 
utworzenie w Charkowie uniwersytetu i skierowana do miejscowych ziemian. Uni-
wersytet Charkowski zaczął działalność na mocy ukazu carskiego z 29 stycznia 
1804  roku,  zawdzięczając  powstanie  właśnie  Wasilijowi  Karazinowi,  znanemu 
matematykowi i działaczowi oświatowemu, oraz zamożnym mieszkańcom miasta, 

56  J. Locke, Myśli…, s. 73.
57  Zob. О. Б. Кафанова, Библиография переводов Н. М. Карамзина (1783–1800 гг.), „XVIII 

век”, сб. 16, ред. А. М. Панченко, Ленинград 1989, s. 319–337.
58  Н.  М.  Карамзин, Евгений и Юлия. Русская истинная повесть,  „Детское  чтение  для 

сердца и разума” 1789, ч. 18, s. 177–191.
59  О. Б. Кафанова, Библиография переводов Н. М. Карамзина в „Вестнике Европы” (1802–

1803 гг.), „XVIII век”, сб. 17, ред. А. М. Панченко, Санкт-Петербург 1991, s. 249–283.
60  [Н. М. Карамзин], Рыцарь нашего времени, „Вестник Европы” 1802, ч. 4, № 13 (июль), 

s. 35–51; ч. 5, № 18 (сентябрь), s. 111–125; 1803, ч. 10, № 14 (июль), s. 121–142.
61  Z Karamzinem pismo było związane w latach 1802–1803. W następnych latach kierowaniem 

zajmowali się Pankratij Sumarokow, Wasilij Żukowski, Władimir Izmajłow i Michaił Kaczenowski. Rezy-
gnacja Karamzina wiązała się z przystąpieniem przez niego do prac nad Historią państwa rosyjskiego.

62  Речь, говоренная в собрании Харьковского Дворянства Депутатом его, Коллежским 
Советником Карамзиным, испросившим Высочайшее cоизволение на основание в городе 
Харькове Университета, „Вестник Европы” 1803, ч. 10, № 16 (август), s. 235–243.
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którzy za jego namową wyłożyli na ten cel znaczące kwoty63. Dla porównania war-
to przypomnieć, że Uniwersytet Moskiewski został utworzony w 1755 roku przez 
carycę Elżbietę Pietrowną dzięki  pomysłowi Michaiła  Łomonosowa  i  staraniom 
Iwana Szuwałowa64. W swojej mowie Karazin roztoczył przed słuchaczami wizję 
nowej – wspanialszej niż dotychczas – guberni charkowskiej (a pośrednio całej 
Ukrainy): po założeniu uniwersytetu jej wyróżnikiem będą już nie tylko przyjazny 
klimat  i żyzna ziemia, ale i zastępy wykształconych ludzi – lekarzy, nauczycieli, 
naukowców; Ukraina stanie się „ośrodkiem oświecenia”, promieniującym na całe 
Imperium Rosyjskie i nawet Europę, podobnie jak niegdyś Ateny promieniowały 
przykładem na całą Grecję, a nawet Helladę65. Pośrednio mowa wyraża pochwałę 
władcy, bez zgody którego założenie uniwersytetu nie byłoby możliwe. Z myślą 
o pochwale cara  rosyjskiego powstawała zresztą większość  tekstów poświęco-
nych rodzimym instytucjom oświatowym66, jak – dla przykładu – „list z T***” O no
wych szlachetnych szkołach zakładanych w Rosji:

Ledwie  tylko ALEKSANDER  I wyraził  życzenie  […]  rozwijać  oświecenie w Rosji  […],  już we 
wszystkich głównych miastach […] powstają […] szkoły67,

chociaż niewolne są od niej  również –  to znowu przykłady – relacja z otwarcia 
szkoły  dla  cudzoziemców  w Moskwie  (O szkole, założonej dla cudzoziemców 
w Moskwie przy nowym kościele luterańskim)68  czy  opis  uniwersytetu  w  nie-
mieckiej Getyndze, przesłany do redakcji przez jednego ze studiujących na nim 
młodych Rosjan69 (O Uniwersytecie w Getyndze…)70. Druga z publikacji, odzna-
czająca  się  niewątpliwymi  walorami  poznawczymi,  rzuca  światło  na  topografię 
Getyngi  i  jej dzieje, najważniejsze wydarzenia z historii  uniwersytetu oraz  jego 
stan  obecny  (struktura,  skład  profesorski,  statut;  funkcjonowanie  biblioteki,  ob-
serwatorium astronomicznego, ogrodu botanicznego  itp.). Oddzielną grupę sta-
nowią w piśmie  „Вестник Европы”  teksty o Uniwersytecie Moskiewskim:  jeden 
z nich dotyczy organizowanych przez niego wykładów otwartych z historii, przy-
rodoznawstwa, fizyki doświadczalnej i ekonomii, którym „w […] ciszy i z uwagą” 
przysłuchują się „…damy, szlachetnie urodzeni młodzieńcy, duchowni, kupcy…” 

63  Zob. m.in. «Я смело могу стать пред судом потомков…» (Карамзинский сборник). По
свящается 200летию Харьковского национального университета им. В. Н. Карамзина, ред. 
Е. Узбек, Харьков 2004.

64  Zob. А. Ю. Андреев, Организация Московского университета,  [w:]  tenże, Российские 
университеты XVIIIпервой половины XIX века в контексте университетской истории Евро
пы, Москва 2009, s. 249–285.

65  Речь, говоренная в собрании…, s. 241.
66  Por. J. T. Flynn, The University Reform of Tsar Alexander I 1802–1835, Washington 1988.
67  N. N., О новых благородных училищах, заводимых в России. Письмo из Т***, „Вестник 

Европы” 1803, ч. 2, № 8 (апрель), s. 358.
68  [Гейдеке], О школе, учрежденной для иностранцев в Москве при Новой Лютеранской 

церкви, „Вестник Европы” 1803, ч. 12, № 21–22 (ноябрь), s. 54–58.
69  Por. А. Ю. Андреев, Вершина „модернизации”: Геттинген, [w:] Российские университе

ты…, s. 233–249.
70  [В. И. Фрейганг], О Геттингенском Университете. (Сочинениe одного из молодых Рос

сиян, которые ныне там учатся), „Вестник Европы” 1803, ч. 12, № 23–24 (декабрь), s. 166–207.
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(O publicznym wykładaniu nauk w Uniwersytecie Moskiewskim)71, inny ma za te-
mat kształcenie nauczycieli, szczególnie potrzebnych w warunkach rozbudowy-
wania  sieci  szkolnej  (O najlepszym sposobie posiadania w Rosji odpowiedniej 
liczby nauczycieli)72.

Z  perspektywy  czasu przedsięwzięcia wydawnicze Nowikowa  i Karamzina 
– zarówno w zakresie produkcji książkowej, jak i czasopiśmiennictwa – jawią się 
jako jedne z czołowych wydarzeń kulturalnych w Rosji przełomu XVIII i XIX wie-
ku. Studia nad nimi mogą być prowadzone z dwóch perspektyw: po pierwsze, są 
one  samodzielnym  przedmiotem  badań  bibliologicznych  i  prasoznawczych,  po 
drugie, stanowią źródło do studiów z różnych dziedzin wiedzy, w tym z zakresu 
nauk pedagogicznych.  Innymi słowy, świadczą one o  ilościowym i  jakościowym 
rozwoju produkcji wydawniczej w Rosji tych czasów oraz odzwierciedlają proces 
rozpowszechniania się w  tym kraju zachodnioeuropejskiej myśli pedagogicznej 
i kształtowania się koncepcji rodzimych, powstawanie literatury dziecięcej, wresz-
cie rozwój instytucji oświatowych. Działalność Nikołaja Nowikowa i Nikołaja Ka-
ramzina znalazły uznanie ludzi ich czasów. „Przed Nowikowem mało było książek 
do czytania dla wszystkich, były one rzadkością” – wspominał po latach Michaił 
Dmitrijew i dodawał, że za jego sprawą Przypadki Robinsona Crusoe znalazły się 
„w każdej wiejskiej bibliotece”, a „Детское чтение для сердца и разума” – cza-
sopismo wydawane z udziałem Karamzina – stanowiło „bodaj czy nie najlepsze 
[…] ze wszystkiego, co zostało wydane w Rosji dla dzieci”73.

71  [Н. М. Карамзин], О публичном преподавании Наук в Московском университете, „Вест-
ник Европы” 1803, ч. 12, № 23–24 (декабрь), s. 261–268 (cytaty ze s. 263–264).

72  Ц. Ц. [Н. М. Карамзин], О верном способе иметь в России довольно учителей, „Вестник 
Европы” 1803, ч. 8, № 8 (апрель), s. 317–326.

73  М.  А.  Дмитриев,  Мелочи из запаса моей памяти,  [w:]  tenże,  Московские элегии. 
Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти, Москва 1985, s. 173, 176, 178.
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Łódzkie inicjatywy wydawnicze w opinii prasy lokalnej 
na przełomie XIX i XX wieku

W niniejszym opracowaniu  chciałbym  zastanowić  się  nad  problemem  sto-
sunku łódzkiej prasy codziennej wydawanej na przełomie XIX i XX wieku wobec 
miejscowych inicjatyw wydawniczych o charakterze edukacyjno-pedagogicznym, 
zwłaszcza zaś podręczników i pomocy szkolnych. Punktem wyjścia do niniejszych 
rozważań niech będą dwie przeciwstawne opinie funkcjonujące w obiegu nauko-
wym.  I  tak oto Janina Jaworska, we wstępie do swojego artykułu dotyczącego 
łódzkich wydawnictw  podręcznikowych,  pisała:  „w  ośrodkach  prowincjonalnych 
podręczniki  szkolne  należą  na  ogół  do  poważniejszych  pozycji  wydawniczych, 
w  Łodzi  osiągnęły  jedno  z miejsc  centralnych,  do  czego  przyczyniła  się  inten-
sywna działalność firmy Ludwika Fiszera”1. Z drugiej strony Jadwiga Konieczna 
w pracy o kulturze książki w  „polskim Manchesterze”  zwraca uwagę,  że – wy-
jąwszy może publicystykę  „Rozwoju”  i  to  też  tylko w wybranych okresach cza-
su –  recenzje  i  omówienia publikacji  edukacyjno-pedagogicznych wydawanych 
w mieście nie stanowiły bynajmniej istotnego elementu zawartości działów kultu-
ralnych miejscowych dzienników2. Zestawienie obu tych opinii prowadzi do wnio-
sku, że z jakichś powodów działalność wydawnicza prowadzona na terenie Łodzi 
nie znajdywała na łamach miejscowej prasy odzwierciedlenia adekwatnego do jej 
rzeczywistego, kulturotwórczego znaczenia i to nawet przy oczywistym założeniu, 
że prasa codzienna, w odróżnieniu od fachowej, z natury rzeczy nie przywiązuje 
raczej do wydawnictw szkolnych czy edukacyjnych najwyższej uwagi3.

*  Dr. 
1  J.  Jaworska, Łódzkie wydawnictwa podręcznikowe (Do 1918 roku),  „Roczniki  Biblioteczne” 

1970, z. 1−2, s. 329.
2  J.  Konieczna,  Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej (1820−1918),  Łódź  2005, 

s. 277−288, 295, 303−304, 309−310.
3  W tym miejscu warto jednak zauważyć, że w warunkach zaboru rosyjskiego przełomu wieków, 

w obliczu braku innych instytucji narodowych, polskiej prasie codziennej Królestwa dane było odgry-
wać o wiele większą rolę kulturalną, niż wynikałoby to z jej przeznaczenia. Zob. np. : H. Tumolska, 
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W niniejszym artykule  nie  zamierzam ani  polemizować  z  przedstawionymi 
wyżej tezami, ani powielać ich. Moja intencją jest raczej sformułowanie kilku uwag 
na marginesie ustaleń historiografii, pozwalających – mam nadzieję – rozwikłać 
choćby częściowo zasygnalizowany we wstępie intrygujący problem. W pierwszej 
kolejności prześledźmy zatem pokrótce panoramę rynku wydawnictw edukacyj-
nych w Łodzi przełomu wieków oraz ukazującej się podówczas polskiej prasy co-
dziennej. Wspomniana już Janina Jaworska podkreślała, iż miasto było w owych 
czasach poważnym ośrodkiem wydawniczym w zakresie pomocy szkolnych. We-
dług  jej ustaleń, same  tylko podręczniki szkolne stanowiły w  tym czasie 13,7% 
łódzkiej produkcji wydawniczej, co stanowiło ewenement w skali Królestwa. W de-
cydującym stopniu przyczyniła  się do  tego firma L. Fiszera,  która na 400 pod-
ręczników opublikowanych w Łodzi do roku 1918 wydała aż 78% z nich. Oprócz 
Fiszera działalność wydawniczą na mniejszą skalę prowadziły  też  inne  łódzkie 
księgarnie i domy wydawnicze – m.in. Roberta Schatke, Rychlińskiego i Wegne-
ra czy też Łódzkie Wydawnictwo Dzieł Pedagogicznych i Szkolnych4. Autorka ta 
podkreślała  również,  że wydawane w Łodzi podręczniki,  obejmujące wszystkie 
niemal dziedziny wiedzy, cechował wysoki poziom, a niektórzy z ich twórców, jak 
np. Bolesław Wocalewski – autor 34 podręczników, osiągnęli w przygotowywaniu 
tego typu dzieł najwyższy kunszt, co przekładało się na ich wysokie nakłady i sze-
rokie uznanie5.

Ludwik Fiszer (syn) w swych Wspomnieniach starego księgarza pisał, że be-
letrystyka oraz podręczniki szkolne stanowiły podstawowy asortyment księgarni 
kierowanej przez jego ojca, a także większości księgarni prowincjonalnych. Ob-
rót pomocami naukowymi, zwłaszcza – co zrozumiałe – w początkach września, 
stanowił niewątpliwie główny punkt budżetu firmy po stronie dochodów w skali 
całego roku: „począwszy od 1 września wewnętrzny wygląd księgarni ulegał za-
sadniczej zmianie. Z kontuarów usuwane były wszystkie książki, pisma, materia-
ły piśmienne itp. Cały personel w godzinach popołudniowych zmobilizowany był 
do sprzedaży frontowej książek szkolnych. Obroty przez pierwsze dwa tygodnie 
przekraczały dziennie 2 tysiące rubli”. Dla porównania, zdaniem tego pamiętnika-
rza, świąteczno-noworoczne „obroty w grudniu były bardzo duże, lecz nie dorów-
nywały obrotom w sezonie szkolnym”6.

Olbrzymia – jak wynika z przytoczonych informacji – skala rynku wydawnictw 
edukacyjnych w Łodzi sugerowałaby wysokie zainteresowanie lokalnej prasy tym 
zjawiskiem7, zwłaszcza zaś ukazującymi się w mieście pozycjami. Przemawiać 

Rola prasy prowincjonalnej w kształtowaniu świadomości narodowej po powstaniu styczniowym, 
[w:] Rola książki w integracji ziem polskich w XIX wieku, Bydgoszcz 2000, s. 43−73; M. Czapska, 
B. Szabat, Prasa kielecka na przełomie XIX i XX wieku jako źródło do dziejów szkolnictwa i oświaty, 
[w:] Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do dziejów edukacji, red. I. Michalska, 
G. Michalski, Łódź 2010, s. 41−56.

4  J. Jaworska, Łódzkie…, s. 346−347.
5  Tamże, s. 347−348.
6  L. Fiszer, Wspomnienia starego księgarza, Warszawa 1962, s. 10−12.
7  O zainteresowaniu łódzkiej prasy przełomu wieków problemami oświaty zob.: P. Kędzia, Szkol

nictwo elementarne miasta Łodzi w dobie zaboru rosyjskiego. Analiza i refleksja na przykładzie łódz
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za  takim domysłem mógłby choćby sam casus Łodzi przełomu wieków, miasta 
pozbawionego  tradycji  kulturalnych, w  którym każda  szeroko  rozumiana  inicja-
tywa, w tym edukacyjna, powinna być traktowana  jako przejaw wznoszenia się 
przez reymontowską Ziemię obiecaną na wyższy poziom rozwoju. Każdy odczyt, 
koncert czy wystawa urastały w grodzie bawełny do rangi wydarzenia godnego 
szczegółowego odnotowania w miejscowej prasie, często okraszanego uwagami 
na temat niskiego poziomu wyrobienia kulturalnego mieszkańców miasta oraz ich 
równie niskiej skłonności do uczestnictwa w kulturze. Lokalny rynek wydawniczy 
interesował z pewnością obserwatorów z epoki, co zdaje się uzasadniać choćby 
głośna praca Stefana Gorskiego Łódź spółczesna z 1904 roku, gdzie zamieścił on 
następujący opis: „ruch piśmienniczy w Łodzi daje zaledwie słabe oznaki życia. 
Jednostki o szerszych porywach nie osiedlają się w mieście materializmu, dymów 
i  kominów. Kilka  lepszych  lub  gorszych  podręczników  szkolnych,  kilka  broszur 
religijnych i niewiele, nazbyt mało książek większych – oto cała bibliografia ruchu 
wydawniczego w  polskim Manchesterze”8. Wszelka  zmiana  takiego  stanu  rze-
czy powinna wydawać się godna odnotowania, zwłaszcza że ten sam autor przy-
chylnie pisał o łódzkich oficynach działających na rynku wydawniczym: „w tonie 
poważniejszym ruch wydawniczy reprezentuje firma Ludwika Fiszera, a ostatnio 
– młoda, ruchliwa księgarnia pp. Rychlińskiego i Wegnera”9.

Informacji  o  lokalnych  inicjatywach  wydawniczych  odnaleźć można  na  ła-
mach miejscowych  dzienników  –  „Rozwoju”  (od  1897  r.)  i  „Gońca  Łódzkiego”, 
zastąpionego w roku 1906 przez „Kurier Łódzki”10 – stosunkowo niewiele. Mimo 
to zdaje się nie ulegać wątpliwości, że już w okresie przed rewolucją 1905 roku 
edukacyjną działalność wydawniczą firmy Fiszera oceniano z niekłamaną życz-
liwością.  Gdy  w  roku  1898  księgarnia  ta  opublikowała  dwa  podręczniki  autor-
stwa  łodzianina Włodzimierza Kokowskiego,  redakcja  „Rozwoju” poświęciła  ich 
omówieniu obszerny artykuł Łódź wydawnicza11. Choć już w pierwszych słowach 
zakomunikowano, że ukazanie się w mieście Krótkiej etymologii języka polskie
go oraz Krótkiej składni języka polskiego, na dodatek w opracowaniu obywatela 
„polskiego Manchesteru”, stanowiło dla redakcji dziennika „nader przyjemną wia-
domość”,  to  nie  do  końca  słuszna wydaje mi  się  sugestia  Jadwigi Koniecznej, 
że „łódzki” charakter tych publikacji był jedyną przyczyną zwrócenia na nie uwagi 

kich periodyków, [w:] Czasopiśmiennictwo XIX…, s. 25−39; N. Stolińska-Pobralska, Zainteresowanie 
kwestią oświaty i wychowania młodzieży na łamach dziennika „Rozwój” w latach 1918−1939, [w:] Cza
sopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji,  red.  I. Michalska, 
G. Michalski, Łódź 2010, s. 53−63.

8  S. Gorski, Łódź spółczesna. Obrazki i szkice publicystyczne, Łódź 1904, s. 69.
9  Tamże, s. 70.
10  Informacje  ogólne  o  łódzkiej  prasie  przełomu XIX  i  XX wieku  zawierają m.in.  następujące 

opracowania: W. Kaszubina, Czasopiśmiennictwo łódzkie w latach 1863−1914. Próba zarysu, „Rocz-
nik Biblioteki Narodowej” 1970, t. VI, s. 207−242; J. Jaworska, Prasa, [w:] Łódź. Dzieje miasta, red. 
R. Rosin, t. 1: Do roku 1918, red. B. Baranowski, J. Fijałek, wyd. 2, Warszawa−Łódź 1988, s. 546−555. 
O poszczególnych  tytułach:  taż,  „Goniec Łódzki” (1898−1906) wobec rosyjskiej cenzury,  „Roczniki 
Biblioteczne” 1966, t. X, s. 363−392; J. Chańko, Gazeta „Rozwój” (1897−1915). Studium źródłoznaw
cze, Łódź 1982. Zob. też: W. Kaszubina, Bibliografia prasy łódzkiej 1863−1944, Warszawa 1967.

11  Łódź wydawnicza, „Rozwój” z dn. 25 września (7 października) 1898, nr 230.
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przez redakcję „Rozwoju”. W mojej ocenie za nie mniej istotny należy uznać fakt, 
że tematem tych podręczników był właśnie język polski, a także to, że – przynaj-
mniej w opinii dziennika – były to wydawnictwa utrzymane na wysokim poziomie. 
Pisano: „zastanowiwszy się bowiem głębiej nad pytaniem: jaki cel ma nauka gra-
matyki w szkole, dojść musimy do wniosku, że celem tym nie są bynajmniej ani 
studia nad  językiem, ani badanie źródłowe, ani  filozoficzne dociekania – bo  to 
wszystko stanowi przedmiot kursu uniwersyteckiego albo samodzielnych studiów 
– ale po prostu nauczenie ucznia dobrze mówić i poprawnie pisać”. Kokowski miał 
się z  tego zadania wywiązać perfekcyjnie. Przekonywano, że  „krótka objętość, 
zwięzłe, jasne i dobitne definicje; przytoczenie wszystkich ważniejszych prawideł, 
objaśnionych  umiejętnie  dobranymi  przykładami;  nader  trafny  i  systematyczny 
podział na części i rozdziały – wszystko to stanowi taką całość, taką gramatykę, 
która przeciętnemu uczniowi, raczej przeciętnemu człowiekowi na całe życie wy-
starczy”12. Nie gorszą  jakość prezentować miała druga publikacja Kokowskiego 
– „te same zalety, które cechują Etymologię, znajdziemy i w Składni. I tu mamy 
krótkie i zwięzłe definicje, ale wszystkich składniowych prawideł; rozbioru logicz-
nego autor uczy bardzo logicznie”13.

Powyższy  artykuł  uznać możemy  za  oznakę  uzasadnionej  dumy Redakcji 
„Rozwoju” z powodu wysokiej  jakości publikacji wydawnictwa Ludwika Fiszera. 
Podobne  uznanie  wobec  działalności  tej  firmy  prezentował  też  konkurencyjny 
„Goniec Łódzki”. Gdy w roku 1900 zmarł założyciel księgarni, dziennik zamieścił 
obszerny,  nieomawiany  dotąd bliżej w  literaturze  nekrolog  zmarłego.  Jak  pisa-
no,  „była  to  osobistość  znana  i  ceniona w  całym mieście  dla  swego  równego, 
spokojnego charakteru i niezmordowanej pracy na polu księgarstwa. […] Wieść 
o jego zgonie, żałobnym echem rozeszła się po całym mieście, wzbudzając żal, 
że zgasł człowiek, który na polu księgarstwa mógł jeszcze wiele zdziałać dobre-
go”. W czym tkwiły najważniejsze zasługi Fiszera? Jak przekonywano, „zmarły był 
wielce czynny jako wydawca. Jemu to młodzież zawdzięcza cały szereg wydaw-
nictw dla jej wieku przeznaczonych, on też zaczął wydawnictwo wielkiego atlasu 
historii naturalnej, który obecnie wychodzi jeszcze w zeszytach”14.

Rewolucja  1905  roku  była  niewątpliwie  punktem  zwrotnym  w  historii  ryn-
ku  podręczników  szkolnych  w  Królestwie.  Zgoda  na  otwieranie  polskich  szkół 
oraz powołanie do życia  kilkuset polskich  stowarzyszeń czy  innych organizacji 
społecznych  zajmujących  się  szeroko  rozumianą  edukacją,  z Polską Macierzą 
Szkolną na czele, znacząco zwiększyło krąg odbiorców pomocy szkolnych oraz 
stworzyło warunki do ich wydawania na szeroką skalę. Cytowany już Ludwik Fi-
szer, podówczas odgrywający już poważną rolę w firmie swego ojca, wspominał 
ten zwrot z mieszanymi raczej uczuciami. Pisał, że „wydawcy stanęli w obliczu 
nowego zadania: trzeba było wydawać polskie podręczniki szkolne. Dominującą 
rolę odegrała wówczas firma M. Arcta, która zresztą już przed rewolucją zajmo-
wała się wydawaniem podręczników polskich, ale również i  inne, nawet drobne 

12  Tamże.
13  Tamże.
14  Kronika bieżąca, „Goniec Łódzki” z dn. 23 listopada (6 grudnia) 1900, nr 280.
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księgarnie warszawskie zaczęły wydawać książki szkolne. Poziom pedagogiczny 
tych książek był bardzo niski. Przeważnie tłumaczono na polski znane i najbardziej 
rozpowszechnione podręczniki rosyjskie. Księgarnia nasza w Łodzi również rozpo-
częła produkcję tych książek na dość dużą skalę”15. Fiszer nie skomentował jakości 
wydawnictw szkolnych, które ukazywały się podówczas pod auspicjami jego firmy, 
przytaczając w zamian dokładną  i bardzo dla  tej firmy przychylną opinię Heleny 
Duninównej. Można jednak domniemywać, że termin „produkcja”, użyty przez tego 
bibliofila w odniesieniu do działalności swej firmy, miał nieco ironiczny wydźwięk.

Z  drugiej  strony  Janina  Jaworska  nie miała wątpliwości,  że  po  1905  roku 
„księgarnia  L.  Fiszera  przeżyła  […]  punkt  szczytowy  swej  działalności wydaw-
niczej. Jej nakładem ukazywały się podręczniki w języku polskim do wszystkich 
przedmiotów  wykładanych  w  szkołach,  […]  a  także  wznowienia  podręczników 
do nauki  języka polskiego K. Kędzierskiego, W. Kokowskiego,  których nakłady 
dochodziły niekiedy do 12, a nawet 15 tys. egz. Zaopatrywano nimi nie tylko szko-
ły łódzkie, lecz także większość szkół całego Królestwa Polskiego, a firmę L. Fi-
szera  –  jako  producenta  pomocy  szkolnych  –  zaliczano  do  najpoważniejszych 
wydawców w kraju”16.

Mimo pojawienia  się na  rynku wielu podręczników  i  pomocy szkolnych  in-
teligenci,  którzy  podjęli  się  pracy w  szkole  polskiej, miewali  niemałe  trudności 
z wyborem odpowiednich  pozycji. Aleksander Mogilnicki,  łódzki  adwokat,  który 
wówczas  również  przez  pewien  czas  uczył  historii  w  gimnazjum,  wspominał, 
że „podręczników polskich na ogół nie było, te, które chciano sprowadzić z zabo-
ru austriackiego, nie zyskały przeważnie aprobaty władz. Dotyczyło to zwłaszcza 
historii, poruszającej często tematy dla Rosji przykre. Wybrałem podręcznik Wip-
pera17, nie dlatego, że był dobry, ale że istniał w oryginale rosyjskim i przekładzie 
polskim”18. Relacja ta dobitnie pokazuje, że dylematy, przed jakimi stawali w owym 
czasie nauczyciele, znacznie przekraczały wybór odpowiedniego wydawcy.

Dla naszych rozważań znamienne będzie jednak, że w okresie porewolucyj-
nym ujawniło się też zróżnicowanie stosunku łódzkiej prasy do ukazujących się 
podówczas wydawnictw edukacyjnych. Jadwiga Konieczna wskazywała, że kilka-
naście informacji na temat nowo ukazujących się, również w Łodzi, podręczników 
pojawiło się na łamach „Rozwoju” już na wiosnę 1906 roku, choć bardzo rzadko 
zawierały one zdania wartościujące. W późniejszym okresie informacje tego typu 
właściwie zanikły, co – jak zauważyła autorka – może dziwić zwłaszcza w kontek-
ście dalszej ekspansji firmy Ludwika Fiszera19.

W  anonsach  tych  uderza  przede  wszystkim  brak  odnotowywanej  wcze-
śniej dumy z powodu opublikowania w Łodzi kolejnych książek. Nie pisano już 

15  L. Fiszer, Wspomnienia…, s. 17−18.
16  J. Jaworska. Ruch wydawniczy, [w:] Łódź. Dzieje miasta, red. R. Rosin, t. 1: Do roku 1918, 

red. B. Baranowski, J. Fijałek, wyd. 2, Warszawa−Łódź 1988, s. 559.
17  Podręcznik  Roberta  Vippera  Historia nowożytna w zarysie  ukazał  się  w  polskiej  wersji 

w 1907 r. nakładem M. Arcta. Inny podręcznik tego autora, Historia wieków średnich, również został 
przetłumaczony na polski i wydany w 1906 r. przez warszawską księgarnię T. Paprockiego.

18  A. Mogilnicki, Wspomnienia, Warszawa 2008, s. 90.
19  J. Konieczna, Kultura…, s. 287−288.
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o „przyjemności przekazania czytelnikom miłej informacji”, lecz po prostu w su-
chym  tonie  komunikowano  na  przykład:  „nakładem Ludwika  Fiszera  (Warsza-
wa−Łódź) wyszła w tłoczni F. M. Kulisza Geografia początkowa w opracowaniu 
Stanisława I. Książka ta na 56 stronicach druku zawiera wiele rysunków, a w koń-
cu posiada mapę dwóch półkuli  i mapę Europy. W oprawie książka ta kosztuje 
40 kop.”20

W zdecydowanie innym tonie utrzymana była recenzja książki Strzecha ro
dzinna, autorstwa wspomnianego już Bolesława Wocalewskiego. Bliższe jej przyj-
rzenie  się  zdaje  się wskazywać klucz,  jaki  stosowała w owym czasie  redakcja 
„Rozwoju” w ocenie łódzkich publikacji. Jak pisano, recenzowana książka były to 
„właściwie wypisy, tj. zbiór wyjątków z rozmaitych pisarzy”. Jak dodawano „z 281 
regułek umieszczonych w książce, blisko 100 stanowią wiersze i bajki; 60 poświę-
cono historii naturalnej, 21 geografii, 16 historii polskiej, a reszta treści rozmaitej, 
ma na celu kształcenie mowy, umysłu lub charakteru. Bajeczek nie za wiele, 17, 
ale bardzo udane, jędrne”. Podkreślano znaczenie wychowawcze publikacji: „au-
tor przeprowadza pewne idee, które dla dzieci są bardzo ważne, np. panowanie 
nad sobą, grzeczność, usłużność, pracowitość, współczucie, słabość itp. W całej 
książce,  jako myśl przewodnia, daje się zauważyć obrona słabego przed moc-
nym, zgodna praca, tendencja abstynencji”. Wymieniwszy pewne wady publikacji, 
stwierdzano, że „książka ta wyróżnia się pomiędzy innymi zarówno starannością 
układu, jak i doborem czytanek, wierszyków i bajeczek, przeto śmiało do użytku 
w szkołach dla dzieci w trzecim roku nauki polecić ją możemy. Znajdzie się w niej 
wiele powiastek, rozwijających umysł i kształcących charakter dzieci, zaznajamia-
jących je z przyrodą otaczającą, z geografią i historią Polski”21. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę omówioną powyżej  recenzję podręczników Kokowskiego wydanych 
przez Fiszera i zestawimy ją z powyższą, dojdziemy do potwierdzającego nasze 
wcześniejsze przypuszczenia wniosku,  że obie  te  publikacje  doczekały  się  tak 
starannego omówienia nie tyle z powodu ich lokalnego charakteru, co z powodu 
swojej wysokiej  jakości. Gdy warunek ten nie był spełniony, ukazujący się pod-
ręcznik mógł w najlepszym razie liczyć na kronikarską wzmiankę, jak chociażby 
Zbiór zadań geometrycznych Rybkina, którego jedyną godną odnotowania przez 
„Rozwój” zaletą było to, iż ukazał się w Łodzi, a przetłumaczyli go z rosyjskiego 
uczniowie miejscowej szkoły handlowej22.

Na tle stosunku „Rozwoju” do lokalnych wydawnictw edukacyjnych intrygu-
jąca wydaje się analiza pierwszych roczników „Kuriera Łódzkiego”, dziennika do-
tychczas uważanego niekiedy nawet błędnie za niezachowany23,  i niebędącego 
dotąd przedmiotem wnikliwych badań historyków. „Kurier”, nazywany być może 
nieco na wyrost przez Zenona Kmiecika „najpoważniejszym pismem regionalnym 
w  Królestwie  Polskim”24,  był  jak  wiadomo  kontynuatorem  „Gońca  Łódzkiego”, 

20  Z bibliografii, „Rozwój” z dn. 21 lutego 1906, nr 41.
21  S. M., Z bibliografii, „Rozwój” z dn. 18 lipca 1907, nr 157.
22  Z bibliografii, „Rozwój” z dn. 21 lutego 1908, nr 21.
23  J. Konieczna, Kultura…, s. 305.
24  Z. Kmiecik, Prasa polska w rewolucji 1905−1907, Warszawa 1980, s. 243.
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dziennika o charakterze literackim w zdecydowanie niższym stopniu niż „Rozwój”. 
Nowa gazeta zachowała tę cechę, poświęcając o wiele mniej miejsca nowościom 
wydawniczym niż jej konkurentka. Mimo to niezmiernie dziwi brak jakichkolwiek 
niemal wzmianek o łódzkich wydawnictwach edukacyjnych w okresie ukazywania 
się gazety. Wrażenie zaskoczenia pogłębia fakt, że swoiste milczenie w dziedzi-
nie literatury szkolnej na łamach tej gazety szło w parze z jej żywym, częstokroć 
artykułowanym zainteresowaniem sprawami edukacji, a zwłaszcza promowaniem 
jej nowoczesnych, postępowych form.

Warto  zwrócić  uwagę  na  artykuł Zbiory szkolne,  opublikowany  przez  „Ku-
rier”  24 października 1907  roku. Stwierdziwszy  z początku,  że  „szkoły  polskie, 
szczególniej  niższe,  nie  rozwijają  się  należycie,  nie  stoją  na  tym poziomie,  na 
jakim stanąć powinny”, powoływano się na odezwę Stowarzyszenia Nauczycieli 
i Nauczycielek Ludowych Królestwa Polskiego, w której stwierdzano, że „szkoła 
polska wówczas  tylko spełni należycie swe szczytne,  lecz  trudne zadanie, gdy 
zostanie  zaopatrzona  w  odpowiednie  pomoce  naukowe,  podręczniki  szkolne 
i  biblioteki,  z  których mogliby  korzystać  nauczyciele  i  uczniowie”.  Dla  redakcji 
łódzkiego  dziennika  deklaracja  ta  stała  się  asumptem do  sformułowania  apelu 
o wyposażenie polskich szkół w odpowiednie laboratoria i biblioteki. Dla naszych 
rozważań istotne będzie jednak, że pisząc na temat tego, co powinno znaleźć się 
w wyposażeniu szkolnych bibliotek, wymieniono z  tytułów kilka książek,  żadna 
z nich nie była jednak dziełem łódzkich wydawnictw: „przy zakładaniu zbiorów ko-
niecznie trzeba nabyć popularne podręczniki, jak np. Tajemnice przyrody Heilper-
na, Z dziedziny przyrody i przemysłu Brzezińskiego i podług nich przygotowywać 
wszelkie możliwe wzory”25.

Przyjrzyjmy  się  bliżej  obu  zalecanym podręcznikom. Książka Mieczysława 
Brzezińskiego  Z dziedziny przyrody i przemysłu  pochodziła  z  renomowanego 
warszawskiego wydawnictwa M. Arcta. W roku 1892 ukazało się  jej drugie wy-
danie26, co oznacza, że w roku opublikowania omawianego wyżej artykułu sta-
nowiła już dzieło sprawdzone, cieszące się odpowiednim uznaniem. Podręcznik 
Maksymiliana Heilperna Tajemnice przyrody, którego pierwsze wydanie ukazało 
się w 1891  roku27 nakładem T. Paprockiego,  także stanowił  sprawdzoną  i  czę-
sto wznawianą pomoc  szkolną. Wynika  z  tego,  że dla  „Kuriera”  zdecydowanie 
ważniejsza od miejsca wydania danego dzieła o tematyce edukacyjnej była jego 
jakość, a – przynajmniej w dziedzinie przyrody –  łódzkie publikacje uznano po 
prostu za mniej godne polecenia od tych wychodzących pod szyldem warszaw-
skiego wydawnictwa.

O zażyłości, jaka łączyła redakcję „Kuriera” z wydawnictwami warszawskimi, 
może  świadczyć  dwuczęściowy  artykuł  z  1908  roku  dotyczący  literatury  kupo-
wanej  dzieciom w postaci  świątecznych prezentów. Antoni Książek  podkreślał, 
że wskazanie dobrej literatury, która mogłaby trafić do rąk dzieci z okazji „gwiazdki”, 

25  S. M. S-ki, Zbiory szkolne, „Kurier Łódzki” z dn. 24 października 1907, nr 331.
26  M. Brzeziński, Z dziedziny przyrody i przemysłu: pogadanki z młodymi przyjaciółmi, wyd. 2, 

Warszawa 1892.
27  M. Heilpern, Tajemnice przyrody, Warszawa 1891.
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nie było wcale łatwe: „brak przede wszystkim autorów, którzy chcieliby poświęcić 
swój talent i swą sławę dla dobra tych „najmłodszych”, o których jednakże literaci 
i dziennikarze piszą wiele, w czambuł potępiając rodziców za błędne wychowa-
nie dzieci”. W opinii  redaktora „Kuriera”  innym istotnym problemem był również 
„brak zrozumienia celów i zadań beletrystki dziecięcej u pp. księgarzy”. Książek 
krytykował wydawców, oskarżając ich o myślenie wyłącznie w kategoriach zysku, 
bez uwzględniania  interesów najmłodszych czytelników.  „Idee bowiem są  idee, 
a interes – interesem! Nikomu zaś nawet na myśl nie przyjdzie łączyć te dwie na 
pozór różne rzeczy ze sobą” – przekonywał28.

I tym razem w katalogu łódzkich wydawnictw nie znaleziono nic, co byłoby 
godne zaoferowania. W sukurs znów przyszła Warszawa, a konkretnie wielka ofi-
cyna Gebethnera i Wolffa, która zdaniem Książka „w dziale tym doszła do pew-
nej doskonałości tak pod względem doboru treści jakoż i umiejętności nadawania 
książkom wytwornej  szaty zewnętrznej”29. Godne polecenia miały być  również 
pozycje wydawnicze przygotowane przez oficynę Arcta, w odróżnieniu od  lite-
rackich głównie propozycji Gebethnera i Wolffa, posiadających już stricte peda-
gogiczny charakter. Antoni Książek nie miał przy  tym wątpliwości, że „w ogóle 
księgarnia M. Arcta wyspecjalizowała się w ciągu lat w kierunku wydawnictw dla 
młodzieży i wydawnictw popularyzujących wiedzę. A każdy rok przysparza obu 
tym działom nowe,  coraz  to  lepsze wydawnictwa. Ubogich  rodziców zachęca-
my do kupowania właśnie wydawnictw gwiazdkowych księgarni M. Arcta, gdzie 
znajdą niezmiernie bogaty wybór książek tanich, a wartościowych, zwłaszcza dla 
dzieci mniejszych”30.

Dziś powiedzielibyśmy, że powyższa deklaracja stanowiła w istocie reklamę, 
bynajmniej zresztą nie zawoalowaną. Świadczy też ona o bardzo bliskich związ-
kach łódzkiego „Kuriera” z wydawnictwami warszawskimi – Gebethnera i Wolffa, 
z którego oferty pochodziła większość dzieł  literatury pięknej polecanych przez 
ów dziennik oraz właśnie Michała Arcta, którego podręczniki i inne pozycje edu-
kacyjne wyraźnie były promowane w nielicznych tekstach o interesującej nas te-
matyce, jakie ukazały się na kartach łódzkiego dziennika.

Stwierdzić wypada jednak, że interpretacja taka stanowiłaby pewne uprosz-
czenie.  Literatura  dla  dzieci  i młodzieży wydawana  przez Gebethnera  i Wolffa 
oraz Arcta była też najczęściej zalecana łódzkim odbiorcom w okresie przedświą-
tecznym przez „Rozwój”31, szczególnie bliskie związki „Kuriera” z tymi akurat wy-
dawnictwami  nie  były więc  na  rynku  łódzkim  czymś  zaskakującym. Ciekawym 
kluczem  interpretacyjnym,  pozwalającym  jak  ufam  lepiej  zrozumieć  specyfikę 
problemu,  wydaje  się  zresztą  odwołanie  do  oblicza  społeczno-ideowego  każ-
dego  z  omawianych  przez  nas  dzienników.  „Rozwój”,  wydawany  i  redagowa-
ny przez Wiktora Czajewskiego,  upatrywał  swoją misję  przede wszystkim  jako 
aktywizowanie kultury polskiej w wielkoprzemysłowym mieście, zdominowanym 
przynajmniej  do ostatniej  dekady XIX wieku przez  ludność niemiecką  i  żydow-

28  A. Książek, Wydawnictwa gwiazdkowe dla dzieci i młodzieży, „Kurier Łódzki” z dn. 22 grudnia 
1908, nr 584.

29  Tamże.
30  A. Książek, Wydawnictwa…, cz. II, „Kurier Łódzki” z dn. 28 grudnia 1908, nr 586.
31  J. Konieczna, Kultura…, s. 293−294.
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ską. Dokonywana przez ten dziennik ocena lokalnej produkcji wydawniczej, w tym 
również o tematyce edukacyjno-pedagogicznej, skierowana powinna być zatem 
przede wszystkim na rozważanie tego, czy ukazujące się w mieście pozycje słu-
żą realizacji tego celu. Ten właśnie powód – oprócz niezłego zapewne poziomu 
omawianych pozycji wydawniczych – mógł zdecydować o tym, że spośród łódz-
kich wydawnictw  tak obszernych omówień na  łamach  „Rozwoju” doczekały się 
podręczniki do nauki języka polskiego autorstwa Kokowskiego oraz Strzecha ro
dzinna Wocalewskiego. Jak pisał Jan Chańko, „dziennik W. Czajewskiego uczest-
niczył  czynnie w  propagowaniu miłości  ojczyzny, w  Łodzi miał w  tym  zakresie 
szczególnie szerokie pole do popisu”32. Sprawa językowa,  literatura oraz dzieje 
ojczyste odgrywały oczywiście kluczowe miejsce w tym programie; „Rozwój” pro-
wadził  świadomą  i  permanentną akcję  „propagowania  jak  najszerszego użycia 
języka  polskiego”. Dziennik  kładł  szczególny  nacisk  na  sprawy  kultury  polskiej 
i popularyzowanie dziejów ojczystych33. Każda więc utrzymana na odpowiednim 
poziomie publikacja edukacyjna odnosząca się do  tych zagadnień, na dodatek 
wydana w Łodzi, musiała zyskiwać aprobatę redakcji.

Zgoła  inne podejście do  tematu prezentował  „Goniec Łódzki”,  a następnie 
„Kurier”. Dla dzienników tych sprawa języka polskiego oczywiście również nale-
żała do dziedziny  imponderabiliów, a w walce o rozwój kultury polskiej w Łodzi 
posiadały one zasługi w żadnym stopniu nie mniejsze niż Wiktor Czajewski i jego 
gazeta. Nadanie narodowego charakteru oświacie stanowić miało jednak dla re-
dakcji wspomnianych pism nie tyle zasadniczy cel, co raczej warunek konieczny 
znacznie szerzej zakrojonego zadania, jakim miała być demokratyzacja edukacji. 
W pierwszej kolejności chodziło oczywiście o udostępnienie jej jak najszerszym 
kręgom społeczeństwa – nie było dziełem przypadku, że najważniejsza z odezw, 
jaka ukazała się na łamach „Gońca” w okresie rewolucji 1905 roku, nie dotyczyła 
bynajmniej polityki, ale walki z analfabetyzmem. Pisano w niej: „przerażająca moc 
analfabetów wśród mas  ludowych  – wytwór  wiekowego  ucisku  oraz  celowego 
a systematycznego usuwania ich od światła – wkłada na barki obecnego pokole-
nia inteligencji naszej wielki a święty obowiązek możliwie szybkiego zapełnienia 
olbrzymiej tej luki. Bynajmniej nie uważamy za możliwe rozwiązanie kwestii anal-
fabetyzmu za pomocą  inicjatywy  i  sił  prywatnych,  choćby na najszerszej orga-
nizacji opartych. Żądamy i żądać będziemy – wraz ze wszystkimi postępowymi 
partiami  politycznymi  –  powszechnego,  przymusowego,  bezpłatnego  państwo-
wego nauczania elementarnego. Ale nim odnowione życie społeczne – po zwy-
ciężeniu szalejącej obecnie anarchii – w nowe formy się wyleje i zorganizowane 
zostanie na nowych zasadach, […] nim będzie można wrócić do systematycznej 
pracy  społecznej  –  uważamy  sobie  za  święty  obowiązek  wypowiedzieć  walkę 
analfabetyzmowi. Stańmy się godnymi  tych czasów, w  jakich żyjemy, spełnijmy 
ten wielki obowiązek, jaki na nas wobec oświaty i kultury mas szerokich spoczy-
wa. Wypowiedzmy walkę, potężną walkę analfabetyzmowi!”34

32  J. Chańko, Gazeta „Rozwój” (1897−1915). Studium źródłoznawcze, Łódź 1980, mpis w Pra-
cowni Dydaktyki Historii UŁ, s. 243.

33  Tamże, s. 244−248.
34  Odezwa do inteligencji naszego miasta, „Goniec Łódzki” z dn. 6 grudnia 1905, nr 298-a.
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Likwidacja analfabetyzmu wymagała oczywiście masowej produkcji podręcz-
ników  i pomocy szkolnych. W opinii  „Gońca”  i  „Kuriera” dokonać miała się ona 
jednak nie w szkole opartej na tradycyjnych zasadach, lecz w szkole nowocze-
snej, stosującej najnowsze zdobycze nauk pedagogicznych zarówno w dziedzinie 
samego procesu przekazywania wiedzy,  jak  i  jej  organizacji. Wyrazem  rewolu-
cyjnych  zmian,  których  dokonanie  postulowano w  tym  drugim  przypadku,  były 
choćby pojawiające się na  łamach tych dzienników apele o zaprowadzenie ko-
edukacji35. Znamienne, że już w 1898 r. na łamach „Gońca” pisano, że „progra-
my nauk należy zrewidować, wyrzucić zbędny balast pamięciowy, a wybrać  to, 
co  prawdziwie  umysł  rozwija  i  kształci”36. W maju  1908  roku,  gdy  rewolucyjny 
nastrój dopiero co opadł, „Kurier” opublikował obszerny artykuł omawiający fran-
cuski system szkolnictwa, będący – co podkreślił dziennik – wytworem „najbar-
dziej demokratycznego rządu w Europie”. W artykule podkreślano, że na sukces 
francuskiego  szkolnictwa  składał  się  cały  pakiet  rozwiązań  prawnych,  obejmu-
jący przymus szkolny, bezpłatność pobierania nauki we wszystkich publicznych 
szkołach początkowych, nowoczesność programów szkolnych oraz bezwzględ-
nie  cywilny  charakter  edukacji.  Tradycyjny  kanon  przedmiotów miał  służyć  nie 
tylko przekazywaniu wiedzy, ale i praktycznych informacji przydatnych tak w życiu 
prywatnym, jak i publicznym. Stąd znajdywało się tam „kilka wiadomości praktycz-
nych z nauki prawa i ekonomii politycznej”, a kurs nauk przyrodniczych połączony 
miał być z omówieniem „ich zastosowania do rolnictwa, higieny, do przemysłu”. 
Całość uzupełniała praktyczna nauka używania rozmaitych narzędzi rzemieślni-
czych, robót ręcznych czy rysunku. Całość programu nauczania postępowych pu-
blicznych szkół francuskich uzupełniała gimnastyka37.

Nie ulega wątpliwości, że odwołanie się do przykładu Francji miało w istocie 
pokazać czytelnikom typ szkoły, o którego zaprowadzeniu w Królestwie marzy-
ła redakcja dziennika. Przypuszczać należy, że na rynku wydawniczym niewiele 
było podręczników i pomocy szkolnych o tak wysokiej jakości, by mogły – również 
z przyczyn ideologicznych – sprawdzić się w promowanych przez „Gońca” i „Ku-
rier Łódzki” polskich placówkach edukacyjnych o postępowym programie eduka-
cyjnym i wychowawczym (a takie również powstawały w tym czasie w Królestwie, 
choć na o wiele mniejszą skalę niż np. szkoły Polskiej Macierzy Szkolnej). Stąd 
wynikać może skłonność tych gazet do polecania swym czytelnikom dostępnych 
na  rynku podręczników  i pomocy szkolnych charakteryzujących się najwyższą, 
uznawaną przez szeroki ogół jakością. A takie wychodziły w tym czasie nakładem 
warszawskiego wydawnictwa Michała Arcta,  a  nie  – mimo  niewątpliwych  zalet 
przynajmniej  części  z  opublikowanych  pod  auspicjami  tych  wydawców  pozycji 
– bądź co bądź nastawionej w pierwszym rzędzie na zysk księgarni Ludwika Fi-
szera czy też wprost utrzymującego się z wydawania swych książek Bolesława 
Wocalewskiego.

35  Zob.: W sprawie koedukacji, „Goniec Łódzki” z 7 (20) lipca 1905, nr 189-a; Koedukacja we 
Francji, „Goniec Łódzki” z 1 grudnia 1905, nr 293-a.

36  Przyczyny degeneracji młodego pokolenia, „Goniec Łódzki” z (25 sierpnia) 6 września 1898, 
nr 168.

37  Nauczanie początkowe i zawodowe, „Kurier Łódzki” z 23 Maja 1908, nr 236.
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Łódzkimi inicjatywami wydawniczymi o wysokim poziomie, zyskującymi uzna-
nie miejscowej prasy w stopniu zdecydowanie większym niż podręczniki i pomoce 
szkolne, były z pewnością tanie książki i broszury popularyzujące wiedzę wśród 
szerokich mas społeczeństwa, zwłaszcza zaś klasy robotniczej. Wymienić moż-
na wśród nich „Nową Bibliotekę Samokształcenia” wydawaną przez A. Straucha, 
„Robotniczą  Bibliotekę  Higieniczną”  ukazującą  się  nakładem miejscowego  To-
warzystwa Higienicznego czy też wreszcie inne publikacje wychodzące w Łodzi 
nakładem Towarzystwa Krzewienia Oświaty bądź Polskiej Macierzy Szkolnej38. 
Zwłaszcza  „Robotnicza  Biblioteka  Higieniczna”,  której  poszczególne  zeszyty 
opracowywali miejscowi lekarze-społecznicy, była blisko związana z „Rozwojem”, 
„Gońcem” czy „Kurierem”, na łamach których ci sami autorzy również przez wiele 
lat pisywali artykuły na temat wiedzy medycznej i higieny.

Konkludując niniejsze rozważania, wypada stwierdzić, że łódzkie inicjatywy 
polegające na wydawaniu podręczników i pomocy szkolnych zyskiwały pozytyw-
ny  oddźwięk  na  łamach  miejscowej  prasy.  Dzienniki  „polskiego  Manchesteru” 
nie  stosowały  jednak  taryfy  ulgowej wobec  łódzkich wydawców,  przedkładając 
przydatność  rozmaitych  dzieł  do  propagowania  wyznawanych  przez  nie  wizji 
szkolnictwa  i  edukacji  nad  relacje  z  twórcami  miejscowych  wydawnictw.  Stąd 
informacje na  ich  temat pojawiały się  rzadko, obejmowały  jednak pochwały na 
temat uznanych, popularnych nie tylko w samej Łodzi i wydawanych w tysiącach 
egzemplarzy39 wydawnictw, takich jak podręczniki Kokowskiego do nauki polskie-
go, Strzecha rodzinna Wocalewskiego czy Atlas historii naturalnej ukazujący się 
nakładem Ludwika Fiszera. W ostatecznym rozrachunku, poza nielicznymi wyjąt-
kami, w tym wymienionymi wyżej, prowincjonalne produkcje wydawnicze rodem 
z Łodzi musiały – nawet w opinii miejscowych gazet – przegrywać  jakościowo 
z  renomowanymi wydawnictwami ze stolicy.  Inną kwestią,  którą pozwolę sobie 
pozostawić otwartą, jest pytanie, czy osąd ów nie był nazbyt surowy.

38  W. L. Karwacki, Łódź w latach rewolucji 1905−1907, Łódź 1975, s. 311.
39  J. Jaworska, Łódzkie…, s. 332−334, 348.





NELLA STOLIŃSKA-POBRALSKA*

Publikacje edukacyjne wydawnictwa Ludwika Fiszera 
do I wojny światowej

Bez historii księgarstwa historia kultury byłaby niepełna, 
bez działalności energicznych, ambitnych, światłych księgarzywydawców
nie podobna wyobrazić sobie ruchu wydawniczego1.

Przez  wieki  Łódź  była  maleńkim  rolniczym  miasteczkiem,  zapleczem  dla 
okolicznych  rolników.  Tutaj  odbywały  się  targi,  jarmarki,  tu  pracowali  nieliczni 
rzemieślnicy. Dopiero koniec XIX wieku stał się początkiem niespotykanej gdzie 
indziej dynamiki rozwoju miasta. Monokultura przemysłowa (głównie włókiennic-
two) sprawiła, że o Łodzi końca XIX wieku zwykło się mówić „polski Manchester”.

Łódź  w  okresie  Królestwa  Polskiego  obok  dynamicznie  rozwijającego  się 
przemysłu  posiadała  interesującą  strukturę  demograficzną.  Według  spisu  po-
wszechnego z 1864 r. na 38,1 tys. stałych mieszkańców – 14,775 tys. (38,7%) 
to  ludność  narodowości  polskiej,  15,810  tys.  (41,5%)  to  ludność  niemiecka, 
7,480 tys. (19,6%) stanowili Żydzi, pozostała część (0,2%) to obywatele innych 
wyznań i narodowości (m.in. Rosjanie, Francuzi, a nawet Hiszpanie).

Należy tutaj dodać, że to samo źródło określa 75% ludności miasta jako anal-
fabetów2. Zasadne więc będzie zauważyć,  iż potrzeby czytelnicze ówczesnych 
mieszkańców miasta musiały być mocno ograniczone.

Podobnie kształtowały się potrzeby kulturalne. 3/4 mieszkańców Łodzi to ro-
botnicy  fabryk ówczesnych potentatów włókienniczych: Meyera, Poznańskiego, 
Scheiblera. 16-godzinny dzień ich pracy wyznaczał swoiste zainteresowania kul-
turalne. Wizyty w okolicznych szynkwasach  i piwiarniach stanowiły najczęstszą 
rozrywkę. Dlatego zapewne pierwszy odnotowany w Łodzi w 1844 roku występ 

*  Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Historii Wychowania i Pedeuto-
logii, 91-148 Łódź, ul. Pomorska 46/48.

1  J. Mlekicka, Jakub Mortkowicz – księgarz i wydawca, Wrocław 1974, s. 7.
2  W. Puś, Dzieje Łodzi przemysłowej, Łódź 1987, s. 70.
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zespołu teatralnego I. Marzantowicza zorganizowano w zajeździe na Starym Mie-
ście, a odnosząca wielkie sukcesy krakowska trupa teatralna Józefa Fajfra, która 
odwiedziła Łódź dwukrotnie w 1858  roku, miejscem swoich występów uczyniła 
ogródek piwiarni przy ulicy Dzielnej (dziś Narutowicza)3.

By  móc  rozwijać  potrzeby  czytelniczo-kulturalne  łodzian,  należało  więc 
przede wszystkim rozpocząć walkę z analfabetyzmem. A instytucji edukacyjnych 
w XIX-wiecznej Łodzi było niewiele. W 1863 roku istniało 9 elementarnych szkół 
rządowych,  jedna 4-klasowa szkoła powiatowa  realna  i kilka szkół prywatnych. 
Wprawdzie w 1883 roku zanotowano w mieście już 16 szkół ludowych, ale ciągle 
dla ok. 1000 dzieci z danego rocznika nie było w nich miejsca4.

Powyższe rozważania mogą prowadzić do wniosku, że miasto Łódź w Króle-
stwie Polskim było szczególnie trudnym rynkiem księgarskim.

Niewielkie potrzeby intelektualne mieszkańców wynikały nie tylko z przesła-
nek  formalnych − braku umiejętności czytania  i pisania, przeszkodą były  także 
powody ekonomiczne. Bieda, a co za tym idzie niski poziom życia, znacznie ogra-
niczały zapotrzebowanie na ambitniejsze książki nawet tych obywateli, którzy po-
trafiliby je przeczytać.

Jednak  w  tym  wielonarodowym  mieście,  pozbawionym  tradycji  kultural-
nych, firma księgarsko-wydawnicza Ludwika Fiszera położyła szczególne zasłu-
gi na niwie rozbudzania i upowszechniania potrzeb edukacyjnych mieszkańców, 
by z czasem stać się znaczącą instytucją oddziałującą na gusty czytelników na 
terenie całego Królestwa Polskiego.

Założyciel firmy Ludwik Fiszer senior urodził się 12 lutego 1844 roku w Łodzi.
Rodzina Fiszerów – ojciec Adam i matka Henrietta przybyli do Łodzi na po-

czątku lat 40. XIX wieku ze Strasburga. W 1851 roku kupili dom przy ul. Piotrkow-
skiej 47 i tym samym osiedlili się w Łodzi na stałe.

We wczesnym dzieciństwie Ludwika zmarł ojciec  rodziny Adam,  i  chłopiec 
szybko musiał się usamodzielnić. Po ukończeniu w Łodzi 4-klasowej niemiecko-
-rosyjskiej szkoły, w wieku 12 lat wyjechał do Warszawy i tam rozpoczął 4-letnią 
praktykę księgarską w szanowanej firmie Michała Glucksberga. Po jej ukończeniu 
otrzymał tytuł czeladnika i stanowisko pomocnika księgarza. Praktykę księgarską 
kontynuował jeszcze przez kilka lat w Warszawie w innej znakomitej firmie księ-
garskiej – Sennewaldów. Równocześnie uczył się w szkole wieczorowej i ukoń-
czył kursy buchalterskie. Około roku 1882 powrócił do Łodzi i w niedługim czasie 
nabył  od  dawnego  kolegi  ze  szkolnej  ławy Cezarego Richtera  księgarnię  przy 
ulicy Piotrkowskiej 175.

Tak rozpoczęła działalność firma księgarsko-wydawnicza, która przez 50 lat 
swego istnienia była jedną z największych księgarń w Królestwie Polskim, a w Ło-
dzi stała się największą i najlepiej zorganizowaną firmą wydawniczą.

Przedsiębiorstwo  księgarsko-wydawnicze,  którego  prawnym  właścicielem 
w kwietniu 1882 roku stał się Ludwik Fiszer, mieściło się pierwotnie przy ul Piotr-

3  M. Z. Wojalski, Kieszonkowa kronika dziejów Łodzi, Łódź 1998, s. 18.
4  E. Podgórska, Szkolnictwo elementarne w Łodzi w latach 1808−1914, Łódź 1966, s. 92 i nast.
5  Księgarnia Cezara Richtera, założona w 1872 roku, była pierwszą w Łodzi  tego  typu firmą, 

która od roku 1879 oprócz działalności sortymentowej rozpoczęła także działalność wydawniczą.
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kowskiej 17. Dwa lata później księgarnię przeniesiono do lokalu przy ul. Zawadz-
kiej 1 (dziś ul. Próchnika), by w roku 1896 umieścić ją ponownie, tym razem już 
na stałe, w obszernym lokum przy ul. Piotrkowskiej 486.

Na początku działalności księgarnia prowadziła głównie sprzedaż  literatury 
beletrystycznej w języku polskim i obcojęzycznej. Jednak by mogła utrzymać się 
na miejscowym rynku, musiała włączyć do swej oferty także sprzedaż artykułów 
szkolnych i materiałów biurowych.

Księgarnia w tamtym czasie stała się także swoistym ośrodkiem kulturotwór-
czym i edukacyjnym zarazem, prowadziła bowiem wypożyczalnię książek w kilku 
językach: polskim, niemieckim, angielskim, francuskimi i rosyjskim. Była to forma 
popularyzacji czytelnictwa z jednoczesną możliwością oddziaływania na czytelni-
cze gusta.

Ludwik Fiszer miał świadomość znaczenia propagowania czytelnictwa także 
wśród mniej zamożnej części mieszkańców miasta, a możliwość wypożyczania 
książek znacznie przybliżała biedniejszym mieszkańcom kontakt z literaturą.

Starał się także wśród mieszkańców miasta rozpowszechniać potrzebę czy-
tania  czasopism,  bowiem  księgarnia  oferowała  mieszkańcom  Łodzi  regularną 
prenumeratę prasy. Kulturotwórczą  ideę kontynuował, podejmując próbę edycji 
przez  rok  (1899−1900)  pierwszego w  Łodzi  czasopisma  kulturalno-literackiego 
„Ognisko Rodzinne”. W zamyśle miało być to pismo popularne, przeznaczone dla 
tzw. klasy pracującej − łódzkich robotników. Pismo wyróżniała niezwykle staranna 
szata edytorska (strona graficzna, a także treści), również niska cena (15 kopie-
jek) miała sprzyjać zainteresowaniu nim mniej zamożnych. Jednakże trudno było 
zachęcić łodzian do jego nabywania − pismo wychodziło w ilości zaledwie 400 eg-
zemplarzy i przynosiło stały deficyt7.

Księgarnia Fiszera, obok działalności sortymentowej, przejęła od poprzednie-
go właściciela, Cezarego Rychtera, także wydawnictwo. W 1889 roku nakładem 
oficyny wydawniczej  „Ludwik  Fiszer”  ukazały  się  tłumaczenia Najpiękniejszych 
baśni H. Ch. Andersena oraz wydanego w 1899 r. Dziennika ucznia E. de Amici-
sa. Były to książki skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Obok wymienionych, 
staraniem wydawnictwa ukazały się jeszcze: Skarb Sonory L. Bellemareʼa, Syn 
marnotrawny i Prawda zawsze zwycięża F. Hoffmana oraz Mali Robinsoni Wiel
kiej Kartuzy J. Tauliera.

Obok książek dla dzieci rozpoczęto także druk podręczników szkolnych.
W latach 1889−1900 w księgarni wydano łącznie ponad 40 tytułów, podczas 

gdy nakład książek beletrystycznych wynosił ok. 3 tysięcy, to podręczników szkol-
nych dwa razy więcej (ok. 6 tysięcy)8.

Ludwik Fiszer senior zmarł w roku 1900 w wieku 56 lat. Zostawił dobrze pro-
sperującą księgarnię swoim spadkobiercom − żonie Melanii i małoletnim jeszcze 

6  Księgarnia przeżyła jeszcze jedną przeprowadzkę, w 1918 roku spadkobiercy Ludwika Fiszera 
przenieśli firmę do domu rodzinnego przy ulicy Piotrkowskiej 47.

7  Śmierć L. Fiszera seniora zakończyła edycję pisma. Spadkobiercy odsprzedali tytuł nauczy-
cielowi o nazwisku Thomas, który wraz ze swym bratem wydawał pismo jeszcze przez ok. dwa lata. 
W 1902 roku tytuł nabył Wiktor Czajewski, właściciel i redaktor łódzkiego czasopisma „Rozwój”.

8  J. Jaworska, Początki księgarstwa w Łodzi, „Roczniki Biblioteczne” 1969, nr 13, s. 124−125.
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wtedy sześciorgu dzieciom, w tym Ludwikowi juniorowi i Kazimierzowi − później-
szym księgarzom i kontynuatorom ojcowskiego dzieła9.

Melania Fiszerowa, osoba bardzo przedsiębiorcza, oddała zarządzanie firmą 
swemu bratu Pawłowi Miksie, który był długoletnim pracownikiem  i uczniem  jej 
męża, choć sama jako właścicielka szybko stała się pełnowartościowym partne-
rem brata. Podejmowała ważne decyzje w sprawach nie  tylko handlowych, ale 
również pracowniczych. Brała czynny udział w prowadzeniu księgarni i dobieraniu 
wydawnictw, wpływając tym znacząco na jej charakter10.

Firma otworzyła sieć filii w podłódzkich miejscowościach, m.in. w Aleksan-
drowie i Wieluniu, również w Warszawie przy ul Długiej 20, później przy Bielań-
skiej 9711.

Księgarnia pod zarządem energicznej Melanii  rozwinęła  szereg  form dzia-
łalności. Przedmiotem handlu były wydawnictwa własne, ale także wydawnictwa 
firm, które księgarnia  reprezentowała, m.in: Książnica Atlas  (Lwów), E. Wende 
i s-ka (Warszawa), Wydawnictwo Polskie (Poznań), Zakład Narodowy im. Osso-
lińskich (Lwów).

Księgarnia rozszerzyła prenumeratę czasopism, które sprowadzano głównie 
z Lipska, a które cieszyły się ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta. 
Przykładem niech będą pisma „Sonntagszeitung” czy „Die Woche”, które sprowa-
dzano raz w tygodniu w ilościach 500−800 egzemplarzy12.

W księgarni można było kupić, obok książek w języku polskim, także wydaw-
nictwa w językach francuskim, rosyjskim i niemieckim.

Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne, księgarnia posiadała w swojej 
ofercie także nuty, które nabywali bogaci mieszkańcy miasta, w domach których 
koncertowano, z modnymi wówczas tańcami salonowymi takich kompozytorów, 
jak F. Lehar, O Strauss, J. Fucik i  in. Przede wszystkim jednak wydawnictwa te 
nabywały łódzkie zespoły rozrywkowe i towarzystwa muzyczne. Jak przystało na 
dobrą księgarnię, w ofercie był katalog nut oraz partytury druków muzycznych.

Nakładem księgarni ukazywała się również beletrystyka dla dorosłych orygi-
nalna i tłumaczona, książki dla dzieci i młodzieży, poezje, publikacje pedagogicz-
ne, popularnonaukowe, medyczne i słownikowe.

Około 1911 r. w ofercie księgarni Fiszera było 4276 tytułów z 24 grup tema-
tycznych13.

9  Po  śmierci  matki,  księgarnię  przejął  w  1922  r.  najmłodszy  syn  Kazimierz  Oskar  Fiszer 
(1895−1943),  który  przed  jej  objęciem  przeszedł  solidne  przygotowanie  w  warszawskiej  księgarni 
swego starszego brata Ludwika.

10  Melania Fiszer bardzo dbała o swój personel. Osobiście każdego dnia przywoziła pracowni-
kom podwieczorek.

Do chlubnych tradycji należało obdarowywanie pracowników premią z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia w wysokości 1-miesięcznej pensji wraz z prezentem w postaci twardo oprawionej książki, zaś 
w czasie wzmożonego ruchu przed rozpoczęciem roku szkolnego pracownikom wypłacano podwójną 
pensję.

11  Warszawską  filię  Melania  Fiszer  zlikwidowała  w  1911  roku,  by  jej  syn  Ludwik Adam  junior 
(1890−1962), po starannym przygotowaniu do zawodu najpierw na praktyce w rodzinnej firmie, potem 
za granicą, mógł kupić w Warszawie księgarnię „E. Wende i s-ka”, zaś swoje udziały odsprzedał rodzinie.

12  J. Krakowiak, Od Fiszera do „Pegaza”, Łódź 2005, s. 14.
13  Tamże, s. 27.
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Jednak nie literatura piękna okazała się specjalnością firmy. Księgarnia Ludwi-
ka Fiszera stała się słynna z edytowania wydawnictw podręcznikowych. Melania 
zrealizowała marzenie swego męża, bowiem księgarnia stała się najpoważniejszą 
firmą wydawniczą w Łodzi w tym zakresie.

Jeszcze za życia Ludwik Fiszer senior rozpoczął wydawanie podręczników 
do nauki języka niemieckiego w opracowaniu Augusta Kuhna i Henryka Zirklera, 
jak np. wydany w 1889  r. Deutsches Lesebuch mit Übungen zum Übersetzen, 
z  tytułem  dodatkowym  w  języku  rosyjskim Niemieckaja kniga dla cztienija so 
statijami dla pieriewoda. Niebawem nawiązał kontakt z  łódzkimi nauczycielami: 
Władysławem Kokowskim i Kazimierzem Kędzierskim, którzy rozpoczęli opraco-
wywać podręczniki do nauki języka polskiego.

W 1898 r. ukazały się dwa pierwsze podręczniki dla uczniów klas starszych 
− Władysława Kokowskiego Krótka etymologia języka polskiego i Krótka składnia 
języka polskiego łącznie z zasadami użycia znaków pisarskich, a dwa lata później 
podręcznik dla szkół elementarnych Kazimierza Kędzierskiego Mój elementarz, 
cz. I i II.

Publikacje Władysława Kokowskiego stały się tematem obszernego artykułu 
pt. Łódź wydawnicza, zamieszczonego w lokalnym piśmie „Rozwój”, które z dumą 
odnotowało, że autorem publikacji  jest obywatel  „polskiego Manchesteru”,  trak-
tując  ten  fakt  jako  „nader przyjemną wiadomość”. Dwa podręczniki Kokowskie-
go poddano wnikliwej recenzji, w której podkreślano ich zalety: „krótka objętość, 
zwięzłe, jasne i dobitne definicje; przytoczenie wszystkich ważniejszych prawideł, 
objaśnionych  umiejętnie  dobranymi  przykładami;  nader  trafny  i  systematyczny 
podział na części i rozdziały − wszystko to stanowi taką gramatykę, która prze-
ciętnemu uczniowi raczej przeciętnemu człowiekowi na całe życie wystarczy” − 
tak pisano o Etymologii, podobnie o Składni, która zawiera „wszelkie składniowe 
prawidła”, a „rozbioru logicznego autor uczy bardzo logicznie”. Artykuł podkreślał 
także ogólnie wysoki poziom publikacji wydawnictwa Ludwika Fiszera14.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że popularność tych podręczników wyzna-
czała liczba wydań. Na przestrzeni lat 1898−1913 Składnia miała 6 wydań, a Ety
mologia aż 11.

Po przedwczesnej  śmierci  założyciela  księgarni, wydawanie podręczników 
szkolnych kontynuował, przy akceptacji wdowy,  jej nowy zarządca Paweł Miks. 
Powoli podręczniki zaczęły zajmować czołowe miejsce pośród pozycji wydawni-
czych księgarni. Stało się to możliwe szczególnie po 1905 roku, za sprawą ma-
nifestu  carskiego z 14 października,  który  zezwolił  na zakładanie w Królestwie 
Polskim szkół prywatnych z polskim językiem wykładowym, oraz na wprowadze-
nie języka polskiego do szkół już istniejących. Sytuacja ta otworzyła nowe możli-
wości na rynku wydawniczym, bowiem oprócz już istniejących, zaczęto otwierać 
nowe placówki oświatowe, z możliwością nauczania w języku polskim. Również 
zmiany w programach szkolnych spowodowały rozszerzenie zakresu tematycz-
nego podręczników, a co za tym idzie potrzebę publikacji nowych podręczników 
do wszystkich przedmiotów i zwiększanie ich nakładów.

14  „Rozwój” 1898, nr 230, s. 3.
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Intensywna działalność wydawnicza odpowiadała aktualnemu zapotrzebowa-
niu społecznemu, toteż z czasem księgarnia Ludwika Fiszera stała się najbardziej 
znaczącą firmą w Łodzi w zakresie wydawnictw podręcznikowych, a jej zarządca 
Paweł Miks wyrósł na najpoważniejszego producenta pomocy szkolnych w kraju.

Po  1900  roku  wielokrotnie  wznawiano  publikowane  wcześniej  podręczniki 
do  nauki  języka  niemieckiego  i w  języku  niemieckim,  zaspokajając w  ten  spo-
sób  potrzeby  niemieckiej  części  łódzkiej  społeczności  Znalazł  się  wśród  nich 
m.in. podręcznik do nauki  j. niemieckiego pt. Lehrgang der deutschen Sprache 
Waldemara Osterloffa, który siedmiokrotnie wydawano w nakładzie 2−10 tys. eg-
zemplarzy. Były drukowane także cieszące się dużym powodzeniem dwie książki 
autorstwa Alberta Ledera: Deutsches Lesebuch für mehrklassige Schulen i Deu
tsche Grammatik15.

Podręczników do nauki  języka rosyjskiego w zasadzie firma L. Fiszera nie 
wydawała, bowiem zapotrzebowanie rosyjskiej części łódzkiej społeczności z po-
wodzeniem wypełniały podręczniki wydawane na terenie Cesarstwa Rosyjskiego. 
Oficyna wydawnicza L. Fiszera wypuściła jedynie podręcznik opracowany przez 
J. M. Watsztejna Prakticzeskaja russkaja gramatyka oraz wydany w 1913 r. słow-
nik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski autorstwa J. Bohuszewicza.

Gdy zaś chodzi o podręczniki do nauki języków obcych, to m.in. staraniem 
wydawnictwa w 1906 r. wznowiono wydany wcześniej podręcznik Premières lec
tures et premièrem lecons de choses autorstwa Antoniego Mroczka oraz podręcz-
nik dla szkół gimnazjalnych Rossmanna  i Schmidta przeznaczony dla polskich 
uczniów. Również wydane w 1910 roku słowniki polsko-francuski i francusko-pol-
ski w opracowaniu Piotra Dahlmana cieszyły się na rynku dużym powodzeniem.

Ciekawostką mogą być tzw. samouczki, na które było spore zapotrzebowanie 
społeczne, a które były bardzo przydatne do nauki języków obcych. Wydawnictwo 
wyszło naprzeciw społecznym potrzebom, bowiem nakładem L. Fiszera takie wy-
dawnictwa ukazały się pod tytułami: Polak we Francji (1906), Polak w Niemczech 
(1913) i Polak we Włoszech (1914).

Jednakże podstawą ugruntowanej pozycji oficyny wydawniczej L. Fiszer były 
wielokrotnie drukowane i wznawiane podręczniki do nauki języka polskiego.

Do  wspomnianych  wcześniej  dwóch  publikacji  Władysława  Kokowskiego 
należy dodać wydany w 1900  r.  podręcznik  dla  szkół  polskich Mój elementarz 
autorstwa Kazimierza Kędzierskiego. Publikacja cieszyła się dużą popularnością, 
tak że trzecie wydanie zostało rozszerzone i w 1905 r. ukazało się pod zmienio-
nym tytułem Elementarz i książka do czytania16. O popularności tych wydawnictw 
niech świadczy fakt, że ich nakłady sięgały 12, a niekiedy i 15 tys. egzemplarzy17.

Materiałami uzupełniającymi i wspierającymi proces nauki języka polskiego 
− szczególnie w zakresie doskonalenia czytania, było wydane w 1901 r. Abecadło 
ruchome, pod postacią ruchomych  literek do układania wyrazów  i całych zdań, 
zaś Kurs kaligrafii polskiej, wydany dwukrotnie w roku 1906 i 1910, wspomagał 
trudną naukę pięknego pisania.

15  J. Jaworska, Łódzkie wydawnictwa…, s. 337.
16  Tamże, s. 336.
17  Tamże, s. 332.
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Pomocną, ale też rozszerzającą funkcję w procesie nauki  języka polskiego 
na poziomie  elementarnym pełniły Wypisy polskie o domu i świecie  autorstwa 
wspomnianego już K. Kędzierskiego. Materiały te miały siedem wydań od 1906 
do 1917  roku w nakładzie  5−7  tys.  egzemplarzy. Publikacja  zawierała  głównie 
opowiadania i wiersze rozszerzające wiedzę dziecka o treści z zakresu geografii, 
historii, przyrody, ale za ich pomocą dziecko doskonaliło i utrwalało także popraw-
ną pisownię i wymowę.

Materiałami uzupełniającymi do podręczników dla klas starszych autorstwa 
W. Kokowskiego były Słownik ortograficzny języka polskiego wydany po raz pierw-
szy w 1903 r. oraz Teoria literatury z 1904 r. i Ćwiczenia gramatyczne z 1905 r.

Ponieważ  oficyna  wydawnicza  L.  Fiszera  drukowała  podręczniki  dla  pol-
skich szkół do wszystkich przedmiotów, nie możemy w tym miejscu ich pominąć, 
zwłaszcza że wykaz ich jest imponujący.

Wśród  podręczników  z  zakresu matematyki  najczęściej  wydawano Zbiory 
zadań arytmetycznych  Romualda  Ciesielskiego. W  latach  1906−1918  ukazało 
się ich 5 wydań po 2 tys. egzemplarzy każde. W 1907 roku wydano Zbiór zadań 
algebraicznych w zakresie programu gimnazjalnego  w  opracowaniu  Tadeusza 
Jastrzębca. Drukowano także zbiory zadań innych autorów, jak: Zygmunta Rząd-
kowskiego (1905), Bonifacego Wróblewskiego (1908) czy Antoniego Okraszew-
skiego (1906 i 1917).

Do  grupy  podręczników matematycznych  zaliczyć  należy  również Algebrę 
elementarną Michała Feldbluma, wydaną w 1906 i 1907 roku, a także materiał po-
mocniczy w postaci Tablic logarytmicznych i trygonometrycznych Oskara Schlo-
milcha.

Podręczniki do nauki przyrody, geografii czy zoologii charakteryzował wysoki 
poziom edytorski. Najwcześniejszą publikacją z  tego zakresu  jest wydany  jesz-
cze po rosyjsku w 1893 r. podręcznik J. S. Stejngauera Pierwyje uroki gieografii. 
Do 1914 roku wyszło kilka wydań tego podręcznika.

W 1905 roku  już po polsku ukazała się nakładem wydawnictwa Geografia 
początkowa tajemniczego autora Stanisława J. Fakt ten odnotowała łódzka ga-
zeta „Rozwój”, na łamach której czytamy: „nakładem Ludwika Fiszera (Warsza-
wa−Łódź) wyszła w tłoczni F. M. Kulisza Geografia początkowa w opracowaniu 
Stanisława. Książka ta na 56 stronicach druku zawiera wiele rysunków, a w koń-
cu posiada mapę dwóch półkuli  i mapę Europy. W oprawie książka ta kosztuje 
40 kop”18.

W 1906 roku wydano podręcznik do nauki przyrody autorstwa E. Skotnickiej 
pt. Kurs elementarny zoologii, botaniki, mineralogii, oraz Początki geografii K. Kę-
dzierskiego. Pozycja ta do 1917 roku miała 4 wydania.

W 1907 roku ukazała się Geografia powszechna Alfreda Fuchsa.
Gdy zaś chodzi o pozycje z dziedziny zoologii, to niezwykle starannie w latach 

1899−1900 wydano dwie publikacje z tego zakresu w opracowaniu C. H. Schu-
berta: Historię naturalną, która składała się z dwóch części: pierwsza to Zwierzęta 
ssące, zaś druga to Gady, oraz Historię naturalną ptaków19.

18  „Rozwój” 1906, nr 141, s. 2.
19  „Rozwój” 1907, nr 245, s. 3−4.
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Publikacje z zakresu historii stanowią dość skromny dorobek wydawnictwa. 
Fakt ten ma swoje uzasadnienie w trudnej ówcześnie sytuacji politycznej. Historia 
Polski jako przedmiot była niemożliwa do realizacji w polskich szkołach na tere-
nie zaboru rosyjskiego, a same podręczniki do historii powszechnej przechodziły 
ostrą kontrolę carskiej cenzury, stąd nie było autorów, którzy chcieliby podjąć to 
trudne zadanie.

Po  1905  roku  nakładem  księgarni  ukazały  się  jedynie Dzieje powszechne 
autorstwa W. Osterloffa i Józefa Szustera, wznawiane do 1914 r. aż 7 razy. W tym 
samym 1914 roku wydawnictwo wydało podręcznik przeznaczony dla młodszych 
dzieci Historię Polski, której autorem był S. Grobliński20.

Edukacyjny charakter miały także wydawnictwa adresowane do rzeszy łódz-
kich  robotników w  formie  tanich książek  i broszurek. Publikacje  te,  jako szcze-
gólnego  rodzaju  inicjatywy wydawnicze, pełniły wyjątkowe zadanie,  a było nim 
popularyzowanie  wiedzy  wśród  szerokich  mas  społeczeństwa  miasta,  szcze-
gólnie wśród klasy pracującej. Przykładem mogą tu być tzw. biblioteczki samo-
kształceniowe, w  ramach których specjaliści  (lekarze, ekonomiści, społecznicy) 
redagowali poszczególne zeszyty, które stawały się krótkim poradnikiem z oma-
wianego zakresu.

Wydawnictwo L. Fiszera włączyło się  także w  ten nurt, bowiem w  ramach 
tzw.  „Biblioteczki  Społeczno-Ekonomicznej”  nakładem  oficyny  ukazała  się 
w 1911 r. broszura autorstwa Karola Forstera pt. Franklin jako przykład oszczę
dzania, Sheridan jako przykład marnotrawstwa, która miała za zadanie zaintere-
sować łódzkich robotników ideą systematycznego gromadzenia pieniędzy21.

I wojna światowa i trwająca wraz z nią cztery lata okupacja miasta (a co za 
tym idzie brak zapotrzebowania na podręczniki i pomoce szkolne) przerwały nie-
zwykle intensywną produkcję Oficyny Wydawniczej L. Fiszera. Jednak mimo za-
łamania firma przetrwała i tuż po wojnie reaktywowała swoją działalność. Przez 
kolejną dekadę znów należała do najlepszych i najprężniejszych oficyn księgar-
sko-wydawniczych w mieście.

„Oficyna Wydawnicza Ludwik Fiszer” od początku swego istnienia do I wojny 
światowej wpisała się zasłużenie w walkę Polaków o narodowy charakter oświaty. 
Sprawa propagowania w jak najszerszym zakresie posługiwania się językiem pol-
skim, popularyzowania dziejów ojczystych była dla wydawnictwa celem ważnym 
i uświadamianym. Dowodem mogą być wydawnictwa beletrystyczne adresowane 
do młodego i zarazem dojrzałego czytelnika o tematyce historycznej, jak również 
publikacje  o  podobnym  charakterze  udostępniane  czytelnikowi  w  prowadzonej 
Wypożyczalni.

Fiszerowie  jako przedstawiciele  łódzkiej  inteligencji odpowiedzieli aktywnie 
na odezwę, która ukazała się na łamach „Gońca Łódzkiego” w 1905 roku, w cza-
sie  rewolucyjnych  działań  na  terenie miasta.  Czytamy  w  niej:  „…przerażająca 
moc analfabetów wśród mas ludowych, wytwór wiekowego ucisku […] wkłada na 
barki obecnego pokolenia inteligencji naszej wielki a święty obowiązek możliwie 

20  J. Jaworska, Łódzkie wydawnictwa…, s. 343.
21  Tamże, s. 70.
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szybkiego zapełnienia olbrzymiej tej luki. […] Żądamy i żądać będziemy – wraz ze 
wszystkimi postępowymi partiami – powszechnego, przymusowego, bezpłatnego 
państwowego nauczania elementarnego. A nim odnowione życie społeczne – po 
zwyciężeniu szalejącej obecnie anarchii − w nowej formie się wyleje […], uważa-
my sobie za święty obowiązek wypowiedzieć walkę analfabetyzmowi. Stańmy się 
godnymi tych czasów, w jakich żyjemy, spełnijmy ten wielki obowiązek, jaki na nas 
wobec oświaty i kultury mas szerokich spoczywa. Wypowiedzmy walkę, potężną 
walkę analfabetyzmowi”22.

Fiszerowie byli w pełni świadomi, iż likwidacja analfabetyzmu w mieście, ale 
także na terenie Królestwa Polskiego, wiąże się z masową produkcją podręczni-
ków szkolnych. Swoją działalnością wydawniczą włączyli się aktywnie w ten pro-
ces, dość powiedzieć, że od 1882 do 1918 roku firma Ludwika Fiszera wydała 
ok. 400 tytułów (książek i broszur), zaś podręczniki szkolne stanowiły ponad 70% 
jej  całego  dorobku wydawniczego  i  13% wszystkich  druków  łódzkich.  Z  uwagi 
więc na swój charakter firma, szczególnie po 1905 roku, realizowała konsekwent-
nie swoje zadanie, zyskując uznanie miejscowej prasy w zakresie wysokiego po-
ziomu i staranności edytorskiej wydawanych podręczników23.

Niski poziom wyrobienia kulturalnego oraz niska skłonność do uczestnictwa 
w kulturze robotników łódzkich były także wyzwaniem dla Oficyny Ludwika Fiszera.

Wydawnictwo  podejmowało  próby  i  starania  wpływania  na  kształt  potrzeb 
czytelniczych  społeczności  miasta  poprzez  działalność  o  charakterze  kultural-
nym. Interesująca w tym względzie była wspomniana już inicjatywa podjęta przez 
Ludwika Fiszera  seniora w 1899  r. wydania  łódzkiego  czasopisma  literackiego 
„Ognisko Rodzinne”.

W  pierwszym numerze  pismo  niejako  określiło  profil  adresata,  do  którego 
szczególnie chciało dotrzeć: „Lekarze, adwokaci, inżynierowie wydają pisma spe-
cjalistyczne dla swej sfery,  lud wiejski ma swe pisma,  ludzie wykształceni mają 
swoje pisma […] pisane tak, by zrozumieć mogli, co się dzieje nowego w polityce, 
literaturze lub sztuce, ale poza tymi ludźmi jest zwłaszcza w Łodzi i jej okolicach 
cała masa  klasy  pracującej,  która  nie może  czytać  pism  innych,  bo  są  pisane 
mniej przystępnie i za dużo kosztują, a rwie się całą duszą do poznania wiedzy. 
Dla nich to, dla tych pracujących rozpoczynamy dziś nasze wydawnictwo”24.

Mimo  iż pismo na rynku ukazywało się zaledwie rok, charakteryzowało się 
niezwykłą  starannością  edytorską,  podkreślano  również  jego przystępny  język. 
Ważne miejsce zajmowała w nim literatura piękna − proza i poezja. Na jego ła-
mach zamieszczano wiersze, powieści i nowele autorów łódzkich (A. Gliszczyń-
skiego, A. Mogielnickiego  i A. Warty),  ale  też  wielkich  i  uznanych  poetów,  jak 
Maria Konopnicka, Juliusz Słowacki, a nawet Aleksander Puszkin. Pismo wpraw-
dzie L. Fiszer wydawał zaledwie rok (do momentu swojej śmierci), jednak inicja-

22  Odezwa do inteligencji naszego miasta, „Goniec Łódzki” 1905, nr 298.
23  J. Konieczna dowodzi, iż recenzje i omówienia publikacji edukacyjno-pedagogicznych na ła-

mach łódzkiej prasy tamtego okresu ukazywały się stosunkowo rzadko, tym bardziej należy docenić 
i zauważyć zainteresowanie prasy wydawnictwami L. Fiszera oraz ich niezwykle przychylny ton, por. 
J. Konieczna, Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej (1820−1918), Łódź 2005, s. 277−288.

24  „Rozwój” 1905, nr 147, s. 2.
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tywa ta zdołała wpisać się znacząco w próby rozwijania potrzeb i zainteresowań 
czytelniczych łódzkich robotników.

Warto również podkreślić, jako cenną inicjatywę firmy, propozycję stałej pre-
numeraty czasopism, którą Księgarnia Fiszera adresowała szczególnie do łódz-
kiej  inteligencji.  Była  to  forma  wprowadzenia  stałego  nawyku  czytelniczego 
i przyzwyczajenia mieszkańców do systematyczności w czytaniu oraz dostępie 
do najbardziej aktualnej informacji z kraju i ze świata.

W  lokalu  Księgarni  od  początku  jej  istnienia mieściła  się  wspomniana  już 
Wypożyczalnia, jako propozycja kontaktu z książką dla mniej zamożnych miesz-
kańców miasta. Z tej formy czytelnictwa korzystało z każdym rokiem coraz więcej 
czytelników. Książki wypożyczały osoby prywatne, m.in.: lekarze, adwokaci, prze-
mysłowcy, ale  także  instytucje −  typu stowarzyszenia o charakterze kulturalno-
-oświatowym oraz biblioteki szkolne.

Już w 1890 roku L. Fiszer wydał Katalog czytelni polskiej, francuskiej i an
gielskiej znajdującej się przy księgarni i składzie nut, zaś w 1909 roku wydano 
Katalog ruskich i niemieckich knig. Tym samym Księgarnia  zadbała o  reklamę 
i przybliżenie mieszkańcom oferty czytelniczej wypożyczalni nie  tylko w  języku 
polskim, ale też publikacji obcojęzycznych. Warto dodać, że podstawowy zasób 
księgozbioru stanowiła beletrystyka adresowana do dzieci i młodzieży.

W  1910  roku  w  jednym  z  artykułów  w  czasopiśmie  „Rozwój”  czytamy: 
„Wypożyczalnia  książek w  5-ciu  językach  Księgarni  Ludwika  Fiszera  przy  uli-
cy Piotrkowskiej 48 została ogromnie powiększona. Zawiera wszelkie nowości 
beletrystyczne w języku polskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim i angielskim. 
Przeszło 10 000 tomów”25.

W artykule tym także podano zasady korzystania z wypożyczalni: abonament 
miesięczny na jedną książkę wynosił 1 rubel wraz z miesięczną opłatą 0,40 rb, na 
2 książki 2 ruble i 0,75 rb opłaty, na 3 książki 2 ruble i opłata 1 rb, na 6 książek zaś 
abonament 4 ruble i opłata 1,60 rb. Wypożyczalnia działała w zasadzie przez cały 
okres aktywności  oficyny, wpisując  się  tym samym pięknie w ciąg edukacyjnej 
aktywności wydawnictwa na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Wszystkie  wymienione  tu  obszary  aktywności  firmy  „Oficyna Wydawnicza 
Ludwik  Fiszer”  świadczą  niezbicie  o  patriotyzmie  oraz  wysokim  stopniu  zaan-
gażowania właścicieli Wydawnictwa na  rzecz  rozwijania wrażliwości  kulturalnej 
mieszkańców miasta Łodzi, a szczególnie, z uwagi na profil swojej działalności, 
rozbudzania  potrzeby  czytelnictwa  w  języku  polskim. Aktywność  wydawnictwa 
w procesie edycji podręczników i pomocy szkolnych wspierała przez lata trudny 
proces  alfabetyzacji  75%  nieznających  dotąd  liter mieszkańców miasta.  Samo 
zaś wydawnictwo przez cały omawiany okres istnienia, oprócz prężnej działalno-
ści handlowej, pełniło rolę swoistego animatora życia kulturalnego, wnosząc zna-
czący wkład w  rozwijanie  intelektualnych  i edukacyjnych potrzeb mieszkańców 
„polskiego Manchesteru”.

25  „Rozwój” 1910, nr 42, s. 8.
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Działalność firmy księgarsko-wydawniczej  
Ludwika Fiszera na rzecz oświaty i szkolnictwa w Łodzi 

w latach 1882–1932

Początki ruchu wydawniczego w Łodzi sięgają lat 60. XIX w. i wiążą się – jak 
wiele dziedzin ówczesnego życia łodzian – z rozwojem przemysłu włókiennicze-
go1. W  tym okresie drukowano  tu wyłącznie publikacje niemieckie  i  rosyjskie, 
przeznaczone na użytek  instytucji  i przedsiębiorstw przemysłowo-handlowych 
(druki  urzędowe,  statuty,  sprawozdania,  regulaminy  fabryczne,  katalogi wyro-
bów, instrukcje obsługi, księgi handlowe) oraz druki użytkowe, takie jak: afisze, 
ogłoszenia  i  zaproszenia,  czyli  wydawnictwa  określane mianem dokumentów 
życia społecznego2. Pierwsze druki dla potrzeb Łodzi powielano w drukarniach 
Warszawy, Lipska i Drezna, z czasem ich realizację przejęły firmy lokalne3.

*  Dr,  Uniwersytet  Łódzki,  Wydział  Nauk  o  Wychowaniu,  Katedra  Pedagogiki  Przedszkolnej 
i Wczesnoszkolnej, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48.

1  J. Sowiński, Polskie drukarstwo, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988, s. 139–141.
2  Według bibliografii łódzkiej produkcji wydawniczej, do 1918 r. wydawnictwa te stanowiły naj-

większą  grupę  druków  –  700  pozycji  (45%).  Drugie  pod  względem  liczebności  były  wydawnictwa 
naukowe i popularne – 492 (22%), trzecie miejsce zajęły wydawnictwa religijne – 149 (15%), kolej-
ne: podręczniki szkolne – 131 (13%) i ostatnią: kalendarze – 50 (5%). Por. J. Jaworska, Bibliografia 
łódzkiej produkcji wydawniczej (do 1918 r.), Łódź 1975, s. 14; J. Strzałkowski, Drukarnie i księgarnie 
w Łodzi do 1944 roku, Łódź 1994, s. 26–28.

3  Wśród nich priorytetowe miejsce, od 1860 r., zajęła drukarnia J. Petersilgego. Zob. J. Jawor-
ska, Zakłady drukarskolitograficzne J. Petersilgego w Łodzi (1860–1915),  „Roczniki  Biblioteczne” 
1972, z. 1–2, s. 521–532.
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Po  upływie  dwu  następnych  dekad  łódzkie  drukarstwo  nabrało  pewnego 
tempa, ciągłości  i  stabilizacji4. Wydawnictwa przeznaczone dla szerszych od-
biorców, jak: kalendarze, podręczniki szkolne, książki oraz broszury popularne, 
naukowe i beletrystyczne, na łódzkim rynku wydawniczym zaczęły funkcjonować 
dzięki staraniom zawodowych wydawców, głównie księgarzy5. W roku 1898, któ-
ry według ustaleń Janiny Jaworskiej był dla łódzkiego księgarstwa omawianego 
okresu rokiem najkorzystniejszym, działało jednocześnie 20 większych i mniej-
szych księgarni, a 5 z nich zaliczano do rzędu księgarni nakładowych6.

U progu XX w. księgarstwo w Łodzi przeżywało kryzys, wiele cenionych firm 
sprzedano  lub  zlikwidowano7.  Nowe  firmy  księgarskie  pojawiły  się w mieście 
w pierwszych latach kolejnego stulecia, ale poza nielicznymi – z powodu dużej 
konkurencji ze strony księgarń warszawskich – działały krótko8.

Łódzcy właściciele pierwszych księgarń lokowali je przy głównej arterii mia-
sta – ulicy Piotrkowskiej (stanowiącej centrum handlowe), w okolicach Nowego 
Rynku (obecnie: Plac Wolności) i ul. Dzielnej (obecnie: Narutowicza) oraz przy 
ul. Nowomiejskiej i Cegielnianej (obecnie: Więckowskiego). Wśród tychże insty-
tucji, największą i najlepiej zorganizowaną była księgarnia należąca do Ludwika 
Fiszera (Fischera)9.

4  Liczba drukarni systematycznie wzrastała  i w 1881 r. było w Łodzi 9 zakładów graficznych, 
w 1892 r. – 15, a na pocz. XX w. działały 23 zakłady graficzno-litograficzne i 10 małych drukarni.

5  Najstarszą łódzką księgarnię założył w 1848 r. J. Gutstadt, a następnie J. Arndt i G. Berlach. 
Były to wyłącznie księgarnie sortymentowe. W 1872 r. księgarnię w Łodzi założył Cezar Richter, który, 
obok sprzedaży książek, rozpoczął w 1879 r. działalność wydawniczą. Zob. J. Jaworska, Ruch wy
dawniczy, [w:] Łódź. Dzieje miasta, t. I: Do 1918 r., red. B. Baranowski, J. Fijałek, Warszawa–Łódź 
1980, s. 555.

6  J. Jaworska, Początki księgarstwa w Łodzi, „Roczniki Biblioteczne” 1969, nr 13, s. 132.
7  Tamże, s. 134.
8  Aby ratować swój byt, obok skromnego sortymentu, księgarnie prowadziły sprzedaż materia-

łów biurowych, artykułów szkolnych, zabawek, galanterii i wyrobów tytoniowych, przekształcając się 
stopniowo w sklepy z artykułami codziennej potrzeby, pozostając „księgarniami” wyłącznie z nazwy. 
Jeden z ówczesnych publicystów tak opisywał łódzkie księgarstwo: „Księgarnie wiodą żywot dość su-
chotniczy, pośredniczą w prenumerowaniu czasopism, sprzedają podręczniki szkolne, […] zasobniejsi 
kupcy starają się mieć na składzie wszystkie „nowości”, zwłaszcza powieściowe, bo te największym 
jeszcze cieszą się powodzeniem. Któż w Łodzi na serio zajmuje się filozofią? Na kogo czekają różne 
dzieła historyczne,  językoznawcze, krytyczno-literackie?” Zob. S. Gorski, Łódź spółczesna. Obrazki 
i szkice publicystyczne, Łódź 1904, s. 69–70. Zob. też: S. M., Jak powstał i co zdziałał nasz związek, 
„Jednodniówka. Księgarz Polski, Łódź 1-go września 1909 roku”, s. 2–4.

9  J.  Jaworska,  Początki księgarstwa…,  s.  123,  128;  taż,  Zakłady drukarskolitograficzne…, 
s. 528–529. W końcu XIX w. działało w Łodzi 5 księgarni nakładowych, które wydały łącznie 90 wolu-
minów książek i broszur, z czego niemal połowa (48%) przypadała na firmę L. Fiszera, 25% wynosił 
nakład księgarni C. Richtera, 18% – L. Zonera, 5% – R. Schatke i 4% – K. Kolińskiej).
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Właściciele firmy

Prawnym właścicielem księgarni i wydawnictwa przy ul. Piotrowskiej 17 w Ło-
dzi Ludwik Fiszer10 został w kwietniu 1882 r.11 Miał 38 lat i był żonaty z siedemna-
stoletnią wówczas Melanią Henriettą z domu Miks. Księgarnię odkupił od Cezarego 
Richtera, który, jako księgarz „pierwszy w Łodzi spróbował swych sił na polu wy-
dawniczym”12.  Po  dwóch  latach  L.  Fiszer  przeniósł  księgarnię  do  innego  lokalu, 
mieszczącego się przy ul. Zawadzkiej 1 (dziś: Próchnika), natomiast w 1896 r. – po-
nownie na ul. Piotrkowską, do obszernego lokum, tym razem pod numerem 4813.

Sukcesy  na  polu  wydawniczym  i  rozwój  działalności  sortymentowej,  ale 
przede  wszystkim  względy  ekonomiczne  były  przyczyną  powołania  do  życia, 
w 1898 r., filii łódzkiej księgarni, którą L. Fiszer umieścił w Warszawie, początkowo 
przy ul. Długiej 20, a następnie przy ul. Bielańskiej 914. Oddział ten spełniał funkcję 
przedstawicielstwa łódzkiej centrali, prowadził sprzedaż hurtową wydawnictw łódz-
kich, realizował zamówienia na wydawnictwa warszawskie i przyjmował dostawy 
z zagranicy. Warto nadmienić, że wszelkie przesyłki zagraniczne dla wszystkich 
księgarń Królestwa Polskiego kierowano bezpośrednio do Warszawy, gdzie podle-
gały najpierw odprawie celnej (obsługiwała ją firma spedycyjna), a potem kontroli 
cenzorskiej przy ul. Miodowej  (Warszawskij Komitiet po Diełam Inostrannoj Pie-
czati)15. Rewizja odbywała się w obecności przedstawiciela odbiorcy16.

10  Ludwik Fiszer (12 II 1844–15 XII 1900) urodził się w Łodzi, pochodził z rodziny, która przybyła 
do miasta z alzackiego Strasburga. Ukończył w Łodzi czteroklasową szkołę Niemiecko-Rosyjską, na-
stępnie wyjechał do Warszawy i rozpoczął praktykę księgarską w dobrze prosperującej firmie Michała 
Glücksberga. W tym czasie ukończył też szkołę wieczorową i kursy buchalteryjne. Po czterech latach 
został czeladnikiem – pomocnikiem księgarskim. Wrócił do Łodzi i rozpoczął pracę, najpierw w sklepie 
z tytoniem, a następnie jako księgarz i właściciel firmy księgarsko-wydawniczej. Z żoną Melanią miał 
6 dzieci: Melanię Emilię, Emilię Huldę, Ludwika Adama, Stefanię Frydę, Alicję Janinę  i Kazimierza 
Oskara. Większość członków rodziny zatrudniona była w firmie. Zob. Słownik pracowników książki 
polskiej, hasło „Ludwik Fiszer” – opr. J. Jaworska, Warszawa–Łódź 1972, s. 225–226; J. Strzałkowski, 
Drukarnie i księgarnie…, s. 50; J. Krakowiak, Od Fiszera do „Pegaza”, Łódź 2005, s. 8.

11  L. Fiszer, Wspomnienia starego księgarza, Warszawa 1959, s. 5; J. Strzałkowski, Drukarnie 
i księgarnie…, s. 50; J. Krakowiak, Od Fiszera…, s. 7–8.

12  J. Jaworska, Początki księgarstwa…, s. 120.
13  Führer durch Lodz, Łódź 1893, s. 42; Führer durch Lodz, Łódź 1898, s. 42; Słownik pracow

ników…, s. 225;
14  J. Strzałkowski, Drukarnie i księgarnie…; Słownik pracowników…; J. Krakowiak, Od Fisze

ra…, s. 8. Syn Ludwika Fiszera – Ludwik Fiszer (junior), jako czas powstania filii warszawskiej podaje 
rok 1895. Por. L. Fiszer, Wspomnienia…, s. 15.

15  L. Fiszer, Wspomnienia…, s. 13; J. Kostecki, Publikacje importowane na rynku księgarskim 
zaboru rosyjskiego w latach 1865–1904. Z problemów geografii kontaktów, [w:] Książka i prasa w sys
temie komunikacji społecznej. Przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy, red. M. Juda, Lublin 2002, 
s. 51–57. Warszawski Komitet Cenzury powołano w 1869 r., współpracował z inspektorami nadzoru 
drukarń, litografii, księgarni i zakładów pomocniczych. Zob. J. Sowiński, Polskie…, s. 116.

16  Na przełomie XIX/XX w., po zakończeniu rządów warszawskiego generał-gubernatora Hurki, 
nastąpiło złagodzenie sytuacji politycznej w Królestwie Polskim. Z  tego względu, ale również z po-
wodu wzrastającej liczby łódzkich wydawnictw recenzowanych w Warszawie, w połowie 1897 r. wła-
dze carskie przydzieliły Łodzi oddzielnego cenzora. Zob. J. Jaworska, Cenzura carska w Łodzi przed 
pierwszą wojną światową, „Roczniki Biblioteczne” 1973, z. 1/2, s. 121–156. Warto również nadmienić, 
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Jednak inicjatywy L. Fiszera w zakresie popularyzacji książki nie trwały dłu-
go, zmarł 5 grudnia 1900 r., po osiemnastu zaledwie latach działalności.

Od  dnia  10  lipca  1900  r.  łódzką  firmę  księgarsko-wydawniczą  „Ludwik  Fi-
szer” prowadziła wdowa Melania Fiszer, natomiast kierownictwo na kolejne dwie 
dekady (do 1920 r.) objął w firmie długoletni pracownik księgarni i zarazem brat 
właścicielki – Paweł Miks (Mix)17. Rozwijał dotychczasową działalność instytucji, 
zwłaszcza w wymiarze edytorskim. Według J. Jaworskiej, księgarnia L. Fiszera 
– wprawdzie największa w Łodzi – za życia założyciela funkcjonowała bez pod-
budowy naukowo-bibliograficznej i bez „wielkomiejskiego rozmachu”, zaś pod kie-
runkiem P. Miksa znalazła się w gronie najbardziej liczących się firm księgarskich 
w Królestwie Polskim18. W 1906 r. zatrudniano 22 pracowników (9 osób zajmo-
wało się ekspedycją  frontową). Dbano  również o własną  łódzką wypożyczalnię 
książek, w 1910 r. było w niej 10 tys. woluminów.

Filię warszawską M. Fiszer zlikwidowała w 1911 r., gdyż syn Fiszerów – Lu-
dwik Adam Fiszer  (junior)19,  po  odbyciu  praktyki  księgarskiej  (w  księgarni  ro-
dzinnej oraz za granicą) nabył w Warszawie księgarnię pod nazwą: „E. Wende 
i Sp.” Odsprzedał wówczas rodzinie swoje udziały w firmie ojca i przeniósł się 
do Warszawy.

Warto w tym miejscu przytoczyć wspomnienia jednego z księgarzy, odbywają-
cego czteroletnią praktykę w łódzkiej księgarni Fiszerów – Henryka Nikodemskie-
go. Tak charakteryzował on atmosferę w miejscu pracy i kontakty z M. Fiszerową: 
„Panowały  tam  iście  patriarchalne  zwyczaje,  przypominające  żywcem  stosunki 
w firmie Mincla z Lalki Prusa. Każdego bowiem popołudnia zajeżdżał przed księ-
garnię powóz, w którym pani Fiszerowa, wdowa po Ludwiku i główna właścicielka, 
przywoziła dla wszystkich pracowników podwieczorek, wzorem p. Minclowej. Na 
święta Bożego Narodzenia każdy z pracowników otrzymywał gratyfikację w wyso-
kości jednomiesięcznej pensji plus wartościową książkę w oprawie, w okresie zaś 
wzmożonego ruchu, przed rozpoczęciem roku szkolnego, pensja była podwójna. 
Ponadto weszło  już w stały zwyczaj, że w porze  jesiennej obdarzano każdego 
pracownika 50 kg owoców pochodzących z ogrodów firmy. W pierwszych latach 

że do 1905 r., w związku z cenzurą, księgarnie zobowiązano do prowadzenia ksiąg inwentarzowych 
z wykazem posiadanych pozycji książkowych. Inspektor łódzkich księgarni – Lisiewicz, jak wspominał 
L. Fiszer jr, „przychodził do księgarni codziennie, szperał po półkach i sprawdzał, czy każda książka 
ma swój numer, który sprawdzał z książką inwentarzową. […] Nie wierzył, żebyśmy nie sprzedawali 
książek zabronionych. Pomimo to jednak nie udało mu się nigdy wykryć cokolwiek bądź nielegalnego. 
Był to na ogół porządny człowiek i na szczęście bibliofil. Bardzo go interesowały dobrze wydane książ-
ki i starodruki, które mu podsuwano w czasie rewizji”. Zob. L. Fiszer, Wspomnienia…, s. 24.

17  Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁ), Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (AWP), s. a. 1: Spra-
wy księgarskie 1916–1935, k. 179; Czterdziestolecie, „Przegląd Księgarski” 1923, nr 4, s. 44.

18  J. Jaworska, Początki księgarstwa…, s. 125.
19  Ludwik Adam Fiszer (1890–1962) od 1906 r. odbywał praktykę w firmie ojca Ludwika Fiszera. 

W latach 1909–1910 przebywał na praktyce księgarskiej w Lipsku, Paryżu i Londynie. We wrześniu 
1909  r., z  inicjatywy grona  łódzkich księgarzy wydał  jednodniówkę pt.  „Księgarz Polski”, nawołując 
do założenia pisma o profilu księgarskim, które, pod redakcją A. Heflicha, powstało rok później. Zob. 
„Jednodniówka. Księgarz Polski, Łódź 1-go września 1909 roku” (na stronie 24 napis: Nakładem i sta
raniem księgarni Ludwika Fiszera w Łodzi); L. Fiszer, Wspomnienia…, s. 23; M. Mlekicka, Wydawcy 
książek w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 1987, s. 193.
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po  I  wojnie  światowej  gratyfikację  świąteczną  uzupełniano  jeszcze  kuponem 
z czystej wełny na garnitur”20.

W 1918 r. spadkobiercy L. Fiszera zmienili adres firmy po raz ostatni, lokując 
księgarnię i wypożyczalnię książek przy ul. Piotrkowskiej 47, we własnym domu 
rodzinnym21. Główny skład hurtowy mieścił się przy ul. Zielonej 2  i Południowej 
26, w specjalnie wybudowanych magazynach.

Od lutego 1921 r., po śmierci matki, rodzinną księgarnią zarządzał najmłod-
szy syn L. Fiszera – Kazimierz Oskar Fiszer22, firmę prowadził pod tą samą nazwą. 
Zanim jednak objął w niej przewodnictwo, udał się do brata Ludwika do Warszawy, 
oświadczając mu – jak ten wspominał, „[…] że posiada za mało wiedzy fachowej, 
ażeby samodzielnie prowadzić księgarnię łódzką, i pragnąłby poznać w księgarni 
Wendego chociażby elementarne zasady prowadzenia przedsiębiorstwa. Począt-
kowo pracował u mnie w charakterze kierownika wydziału hurtowego, a po kil-
kunastu miesiącach zrobiłem go swoim zastępcą – i na tym stanowisku pozostał 
w Warszawie przez cały 1919 rok”23.

Umiejętności praktyczne K. Fiszera pozwoliły mu, z dużym powodzeniem, kon-
tynuować dzieło rodziców. Przez dalsze 11 lat księgarnia Fiszerów należała do naj-
popularniejszych w mieście. Kazimierz  rozwijał  działalność wydawniczą,  a wiele 
przedsięwzięć podejmował w kooperacji z warszawską firmą brata Ludwika.

Działalność oświatowa księgarni w latach 1882–1914

Już samo pomieszczenie frontowe księgarni przy ul. Piotrkowskiej 48 (a na-
stępnie 47), o dwu wielkich oknach wystawowych, informowało łódzką społecz-
ność  o  świetnym  zaopatrzeniu.  L.  Fiszer  prowadził  dobrze  dobrany  sortyment 
książek polskich i obcojęzycznych (w tym również podręczniki), posiadał dział nut, 
skład artykułów szkolnych i materiałów biurowych, prowadził prenumeratę pism, 
introligatornię, założył również wypożyczalnię książek w kilku językach: polskim, 
niemieckim, rosyjskim, francuskim i angielskim, starając się kształtować potrze-
by czytelnicze ówczesnego, wielonarodowego społeczeństwa Łodzi24. Nakładem 

20  S.  Dippel,  O księgarzach, którzy przeminęli,  Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk  1976, 
s. 25. „Z okazji ukończenia wojny”, w 1918 r., firma L. Fiszera przekazała swoim pracownikom 10 tys. 
marek. Pieniądze złożono w Kasie Przezorności i Pomocy Warszawskich Pracowników Księgarskich. 
Zob. Kronika. Piękny czyn, „Księgarz” 1919, nr 1, s. 8.

21  J. Krakowiak, Od Fiszera…, s. 13.
22  Kazimierz Oskar Fiszer (1895–1943) po ukończeniu gimnazjum, w latach 1916–1918 prze-

bywał na emigracji w Rosji. W 1922  r. otworzył  też księgarnię w Katowicach, przy ul. Poprzecznej 
1, jako „samodzielny oddział księgarni łódzkiej”, po 4 latach założył drugą księgarnię w tym mieście 
(ul. Rynek 2). W 1928 r. obydwa punkty przeniósł do nowego lokum przy ul. Poprzecznej 2. Zob. APŁ, 
AWP, s. a. 1: Sprawy księgarskie…, k. 108; J. Krakowiak, Od Fiszera…, s. 11; M. Mlekicka, Wydawcy 
książek…

23  L. Fiszer, Wspomnienia…, s. 206.
24  J. Strzałkowski, Drukarnie i księgarnie… W 1897 r. struktura narodowościowa Łodzi była na-

stępująca: Polacy (145,6 tys. – 46,4%), Niemcy (67,3 tys. – 21,4%), Żydzi (92,4 tys. – 29,4%), Rosjanie 
(7,4 tys. – 2,4%), inni (1,3 tys. – 0,4%). W 1915 r.: Polacy – 51,4%, Niemcy – 11,5%, Żydzi – 36,4%, 
inni (w tym Rosjanie) – 0,7%. Por. J. K. Janczak, Ludność, [w:] Łódź. Dzieje miasta…, s. 218–219.
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księgarni L. Fiszera ukazywały się kalendarze, czasopisma, plany Łodzi (w 1883 
i 1887 r.), zbiory pocztówek z widokami miasta oraz katalogi własnych i posiada-
nych w sprzedaży wydawnictw.

Równocześnie z działalnością sortymentową L. Fiszer rozpoczął działalność 
wydawniczą, przejmując od C. Richtera kalendarz w języku niemieckim: „Lodzer 
Haus- und Familien-Kalender” (publikowany do końca lat 80. XIX w.)25. W latach 
1899–1900 wydawał pierwsze w Łodzi czasopismo kulturalno-literackie, tygodnik 
ilustrowany „Ognisko Rodzinne”26, wpisujące się w nurt wydawnictw popularnych, 
przeznaczonych dla niższych warstw ludności. O przyjętym profilu informował już 
w pierwszym numerze periodyku: „Lekarze, adwokaci, inżynierowie wydają pisma 
specjalistyczne dla swej sfery,  lud wiejski ma swoje pisma,  ludzie wykształceni 
mają swoje pisma bardzo duże, pisane tak, aby zrozumieć mogli, co się dzieje 
nowego w polityce,  literaturze  lub sztuce, ale poza  tymi  ludźmi  jest, zwłaszcza 
w Łodzi i jej okolicach, cała masa klasy pracującej, która nie może czytywać pism 
innych, bo są pisane mniej przystępnie i za dużo kosztują, a rwie się całą duszą 
do poznania wiedzy. Dla nich to, dla tych pracujących rozpoczynamy dziś nasze 
wydawnictwo…”27. Pomimo  jednak starannego doboru  treści, estetycznej  szaty 
graficznej i przystępnej ceny (15 kopiejek za numer), pismo wychodziło w niewiel-
kim nakładzie (400 egzemplarzy) i przynosiło deficyt28.

Cykl wydawnictw kierowanych do młodego odbiorcy L. Fiszer zapoczątkował 
w 1889 r., publikując Najpiękniejsze baśnie H. Ch. Andersena. Po trzech latach 
zainicjował serię wydawniczą pod nazwą „Biblioteka Powszechna”, drukując dra-
mat W. Szekspira Romeo i Julia,  którego  przekład  przygotowała  córka  byłego 
prezydenta Łodzi – Andrzeja Rosickiego (1862–1865), Antonina Wiktoria Rosic-
ka29. Wśród  książek  opublikowanych w  tym  czasie  dla młodzieży  znalazły  się: 
Dziennik ucznia E. de Amicisa  (1899), Skarb Sonory L. Bellemareʼa, Syn mar
notrawny  i Prawda zawsze zwycięża F. Hoffmana oraz Mali Robinsoni Wielkiej 
Kartuzy J. Tauliera30.

25  J. Jaworska, Ruch wydawniczy…, s. 557. Rocznik zawierał, obok niemiecko-rosyjskiego ka-
lendarium, teksty o charakterze informacyjnym (porady gospodarskie, ogrodnicze, opowiadania, wier-
sze, powiastki obrazkowe), ukazywał się w latach 1879–1889.

26  W 1899 r. w „Rozwoju” pisano: „Dzisiaj [20 III 1899 – J. S.] wyszedł pierwszy numer nowego 
tygodnika polskiego w Łodzi p.t. «Ognisko rodzinne». Numer przedstawia się bardzo pokaźnie: treść 
urozmaicona, starannie dobrana i sporo ilustracyj”. Informowano również, że „będzie to pismo popu-
larne, prowadzone w duchu chrześcijańskim”, a redakcja „dbać będzie o zachowanie tradycyi rodzin-
nej, ojczystego języka i wiary przodków…” Por. „Rozwój” 1899, nr 75, s. 2.

27  Cyt. za: J. Jaworska, Łódzkie wydawnictwa popularne (przed 1918 r.), „Roczniki Biblioteczne” 
1971, z. 1/2, s. 60. Według ustaleń J. Jaworskiej, wiadomości podawano w formie popularnej, ale na 
dobrym poziomie. Ważne miejsce zajmowała literatura piękna, proza i poezja, zamieszczano wiersze, 
powieści, nowele i opowiadania łódzkich literatów (A. Gliszczyńskiego, A. Mogielnickiego, A. Warty), 
nie pomijano także wierszy M. Konopnickiej, J. Słowackiego i A. Puszkina.

28  Po 1900 r. nabywcą pisma został nauczyciel o nazwisku Thomas, redagował je „do spółki ze 
swoim bratem”. W 1902 r. „Ognisko Rodzinne” nabył Wiktor Czajewski – redaktor i wydawca „Rozwo-
ju”. Zob. „Rozwój” 1905, nr 47, s. 2; 1907, nr 245, s. 3.

29  H. Duninówna, Gawędy o dawnej Łodzi, Łódź 1958, s. 266; L. Fiszer, Wspomnienia…, s. 18.
30  J. Jaworska, Początki księgarstwa…, s. 124; taż, Ruch wydawniczy…, s. 556–557.
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Pomiędzy pozycjami wydawniczymi centralne miejsce w księgarni L. Fiszera 
zajmowały podręczniki szkolne, z których początkowo korzystał tylko rynek lokal-
ny,  z  czasem  jednak znalazły wielu nabywców na  terenie Królestwa Polskiego 
i były kilkakrotnie wznawiane31. Zdaniem Janiny Krakowiak, to właśnie podręcz-
niki szkolne, a nie literatura piękna, stały się podstawową gałęzią specjalizacyj-
ną firmy32. W latach 1889–1900 L. Fiszer wydał prawie 40 pozycji książkowych. 
Nakład książek dla młodzieży wynosił 2–3 tys. egzemplarzy, natomiast podręcz-
ników – do 6 tys.33 Tłoczono je w łódzkich drukarniach: Jana Petersilge, Karoliny 
Kotlińskiej i „Dziennika Łódzkiego” i dostarczano w komis księgarniom podłódz-
kim, a także większości księgarń w Królestwie Polskim34. Kolporterami byli żydow-
scy furmanie, tzw. komisjonerzy, przyjeżdżający do Łodzi kilka razy w tygodniu po 
manufakturę z miejscowych fabryk35. Prace introligatorskie wykonywała introliga-
tornia Hübel i Denck w Lipsku36, dokąd wysyłano wydrukowane arkusze książki 
oraz kolorowe ilustracje sprowadzane z Londynu.

Warto  dodać,  że  kulminacyjny  punkt  swej  działalności  w  zakresie  produk-
cji  i  sprzedaży wydawnictw  podręcznikowych  firma  Fiszerów  przeżyła  w  latach 
1905–1907, kiedy wskutek działań rewolucyjnych i strajków szkolnych doszło do li-
beralizacji polityki edukacyjnej caratu. Członkowie partii politycznych, związków za-
wodowych i organizacji społecznych wywalczyli wówczas pewne ulgi w dziedzinie 
oświaty, co spowodowało ożywienie życia kulturalnego i społeczno-oświatowego. 
Wprowadzenie języka polskiego do szkół, otwieranie nowych placówek oświato-
wych z możliwością nauczania w języku polskim oraz zmiany w programach szkol-
nych zaważyły zarówno na rozszerzeniu zakresu tematycznego podręczników, jak 
i na wzroście ich nakładów, stawiając jednocześnie przed łódzkim księgarstwem 
nowe zadania. Nakładem księgarni ukazywały się wtedy podręczniki w języku pol-
skim  do wszystkich  przedmiotów,  zaopatrywano w  nie  nie  tylko  szkoły  łódzkie, 
ale także, jak już pisano, większość szkół Królestwa Polskiego, a firmę zaliczano 
do najpoważniejszych wydawców podręcznikowych na tym obszarze37.

Pierwsze podręczniki ukazujące się jeszcze staraniem L. Fiszera seniora nie 
odbiegały w swej istocie od wydawanych wtedy przez innych nakładców38. Były 

31  Szkolnictwo w Łodzi  rozwijało się bardzo wolno. Po 1863 r.  istniało 9 szkół elementarnych 
rządowych, jedna 4-klasowa szkoła powiatowa realna i kilka szkół prywatnych. Po kilku latach zorga-
nizowano siedmioklasowe gimnazjum niemieckie, kolejne szkoły prywatne  i szkoły  fabryczne. Zob. 
E. Podgórska, Szkolnictwo elementarne w Łodzi w latach 1808–1914, Łódź 1966, s. 72–118.

32  J. Krakowiak, Od Fiszera…, s. 22; L. Fiszer, Wspomnienia…, s. 10.
33  J. Jaworska, Początki księgarstwa…, s. 124–125.
34  Taż, Zakłady drukarskolitograficzne, s. 529.
35  W. Pawlak, Na łódzkim bruku 1901–1918, Łódź 1986, s. 18.
36  Janusz Dunin wskazuje na powiązania wydawców, księgarzy i drukarzy polskich z wydawca-

mi niemieckimi. Autor stwierdza, że wydawcy polscy u niemieckich szukali wzorów, które naśladowali; 
importowano technologie, czcionki, a często również papier i kliszę. Por. J. Dunin, Rozwój cech wy
dawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis” 1982, nr 4, s. 23.

37  J. Jaworska, Ruch wydawniczy…, s. 559.
38  W 1888 r. podręcznik do języka niemieckiego napisał i wydał Karol August Hoch – nauczyciel 

szkoły fabrycznej Karola Scheiblera. W tym samym roku i w latach kolejnych 4 niemieckie podręczniki, 
autorstwa właściciela szkoły prywatnej w Łodzi – Henryka Zirklera, wydał księgarz – Robert Schatke. 
Zob. J. Jaworska, Łódzkie wydawnictwa podręcznikowe (do 1918 r.),  „Roczniki Biblioteczne” 1970, 
nr 1–2, s. 329.
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to bowiem podręczniki do nauki języka niemieckiego pt. Deutsches Lesebuch mit 
Übungen zum Übersetzen (1889, 1890, 1894) w opracowaniu takich autorów, jak 
August Kühn – nauczyciel łódzkiej szkoły elementarnej i Henryk Zirkler – właściciel 
szkoły prywatnej39. Po 1900 r. wydawnictwo L. Fiszera siedmiokrotnie publikowa-
ło podręcznik pt. Lehrgang der deutschen Sprache Waldemara Osterloffa, w na-
kładzie 2–10  tys.  egzemplarzy40. Porównywalnie dużym powodzeniem cieszyły 
się książki Alberta Ledera: Deutsches Lesebuch für mehrklassige Schulen oraz 
Deutsche Grammatik  (tę ostatnią w  latach 1902–1917 wznawiano osiem razy). 
Warto  nadmienić,  że  zaspokajano w  ten  sposób  potrzeby miejscowej  ludności 
niemieckiej, która stanowiła wówczas w Łodzi dość liczną grupę narodowościową.

Od 1898 r. L. Fiszer nawiązał współpracę z łódzkimi nauczycielami: Włady-
sławem Kokowskim i Kazimierzem Kędzierskim, którzy opracowali dla niego pod-
ręczniki  i elementarze przeznaczone do nauki  języka polskiego. W  tymże  roku 
ukazały się dwa pierwsze podręczniki W. Kokowskiego: Krótka etymologia języ
ka polskiego  i Krótka składnia języka polskiego łącznie z zasadami użycia zna
ków pisarskich41. W 1900 r. opublikowano pierwszą edycję podręcznika dla szkół 
polskich Mój elementarz  pióra K. Kędzierskiego. Wydania późniejsze  tej  pozy-
cji  zostały  rozszerzone  i  – począwszy od wydania  trzeciego,  które ukazało się 
w 1905  r.  –  zmieniły  tytuł  na Elementarz i książka do czytania  (wychodziły  ra-
zem lub w dwóch częściach, osobno Elementarz i osobno Książka do czytania)42. 
Pomocniczą publikacją do nauczania podstaw czytania było Abecadło ruchome 
– literki służące do układania wyrazów i zdań, które wydano w 1901 r., natomiast 
naukę pisania wspomagał Kurs kaligrafii polskiej W. Glińskiego (1906, 1910).

Podręczniki, wznawiane przez firmę L. Fiszera przez cały okres  jej działal-
ności,  stanowiły,  jak  już  nadmieniono,  bardzo  poważną  pozycję  wydawniczą. 
Elementarze K. Kędzierskiego, wydawane w przeciętnym nakładzie 2 tys. egzem-
plarzy (wydanie pierwsze – 6,5 tys.), po pozytywnych recenzjach wydawniczych 
zwiększyły nakład nawet do 15 tys.43 Uzupełnieniem podręczników do szkół ele-
mentarnych były Wypisy polskie o domu i świecie, również w opracowaniu K. Kę-
dzierskiego,  które  w  oparciu  o  opowiadania  i  wiersze  miały  uczyć  poprawnej 
pisowni i mowy, poza tym wzbogacały wiedzę dziecka o treści z dziedziny historii, 
geografii, przyrody  i  literatury (w  latach 1906–1917 ukazało się siedem ich wy-
dań w nakładzie 5–7 tys. egzemplarzy). W. Kokowski – nauczyciel łódzkiej szkoły 
handlowej,  opracował  dla  klas  starszych dość  popularne wówczas podręczniki 
z gramatyki  i  etymologii  języka polskiego,  które  również miały po  kilka wydań: 

39  W latach: 1894, 1896 L. Fiszer wydał też Erstes Lesebuch pióra H. Zirklera.
40  J. Jaworska, Łódzkie wydawnictwa…, s. 337. W. Osterloff redagował też dla firmy L. Fiszera 

broszurki ujęte w serie: „Biblioteka Autorów Niemieckich” oraz drugie wydanie: „Niemiecka Bibliote-
ka Szkolna”, które pełniły pomocniczą rolę w nauczaniu  języka niemieckiego. W 1909 r. księgarnia 
proponowała nauczycielom dwie publikacje W. Osterloffa Rady i wskazówki pedagogów dla nauczy
cieli szkół ludowych  (w cenie 80 kopiejek) oraz Pierwsze dni w szkole  (36 kopiejek). Zob.  „Jedno-
dniówka. Księgarz…”, s. 27.

41  Zob. J. Krakowiak, Od Fiszera…, s. 22–23.
42  „Rozwój” 1906, nr 194, s. 12; J. Jaworska, Łódzkie wydawnictwa…, s. 331–332.
43  Do I wojny światowej ukazało się 21 wydań tego podręcznika, w 1917 r. wydano go po raz 

dwudziesty drugi, publikowany był również w Polsce międzywojennej. J. Jaworska, Łódzkie wydaw
nictwa…, s. 332.
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Krótka składnia języka polskiego (6 wydań w latach 1898–1913) i Krótka etymo
logia języka polskiego (11 wydań: 1898–1916), ale także Słownik ortograficzny ję
zyka polskiego (1903), Teoria literatury (1904) i Ćwiczenia gramatyczne (1905)44.

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego publikowane były przez firmę L. Fi-
szera,  jak  i  innych  łódzkich  wydawców  w  niewielkim  zakresie,  z  uwagi  na  to, 
iż wydawano je głównie w Cesarstwie Rosyjskim. Firma wydała tylko podręcznik 
Prakticzeskaja russkaja gramatyka w opracowaniu J. M. Watsztejna oraz słownik 
rosyjsko-polski i polsko-rosyjski autorstwa J. Bohuszewicza (1913)45.

W zbiorze podręczników do nauki języków obcych w księgarni L. Fiszera zna-
lazły się również książki francuskie. W 1906 r. firma wznowiła, wydany trzy lata 
wcześniej,  podręcznik Antoniego Mroczka  pt. Premières lectures et premières 
lecons de choses oraz wydała podręcznik dla szkół gimnazjalnych Rossmanna 
i Schmidta, przygotowany dla uczniów polskich przez Natalię Osterloff. Powodze-
niem cieszyły się również słowniki: polsko-francuski i francusko-polski w opraco-
waniu Piotra Dahlmana, które opublikowano w 1910 r.46

Pomocniczą rolę w nauce języków obcych pełniły tzw. samouczki, które na-
kładem Fiszerów ukazały się pod tytułami: Polak we Francji (1906), Polak w Niem
czech (1913) i Polak we Włoszech (1914).

W grupie podręczników z zakresu matematyki najczęściej spotykaną formą 
były tzw. zbiory zadań. Dużą popularność zdobyły wydawane przez Fiszerów pol-
skie Zbiory zadań arytmetycznych Romualda Cieślewskiego (w latach 1906–1918 
ukazało się 5 wydań w nakładzie po ok. 2  tys. egzemplarzy), Zygmunta Rząd-
kowskiego (1905), A. Okraszewskiego (1906, 1917) i Bonifacego Wróblewskiego 
(1908) oraz w języku niemieckim Rechenbuch für Volks und Elementarschulen 
(cz. I, II, III; 1907–1917) pióra R. Zimmermanna47. W tej dziedzinie mieściła się 
również Algebra elementarna Michała Feldbluma (1906, 1907), Zbiór zadań alge
braicznych w zakresie programu gimnazjalnego (1907) w opracowaniu Tadeusza 
Jastrzębca oraz tłumaczenie Tablic logarytmicznych i trygonometrycznych (1907) 
autorstwa Oskara Schlömilcha48.

Wysokim  poziomem  edytorskim  charakteryzowały  się,  wydane  w  1899–
1900  r.,  dwie  pozycje  z  dziedziny  zoologii:  w  opracowaniu  C.  H.  Schuberta 
Historia naturalna  (cz.  I obejmowała Zwierzęta ssące, cz.  II – Gady)  i Historia 
naturalna ptaków49.

Skromnie natomiast przedstawiał się dorobek księgarni Fiszerów w zakresie 
wydawnictw przeznaczonych do nauki przyrody  i geografii. Po 1905  r. wydano 
podręcznik do nauki przyrody pt. Kurs elementarny zoologii, botaniki, mineralogii 
(1906) w  opracowaniu E. Skotnickiej  oraz  po  rosyjsku  – w  1893  r.  podręcznik 
J. S. Stejngauera Pierwyje uroki geografii (do 1914 r. ukazało się kilka wydań). 

44  Tamże; Ruch wydawniczy w Łodzi w ostatnich latach 10ciu, „Rozwój” 1907, nr 245, s. 3–4; 
„Rozwój” 1906, nr 194, s. 12.

45  J. Jaworska, Łódzkie wydawnictwa…, s. 336.
46  Tamże, s. 338.
47  Tamże, s. 340; „Rozwój” 1906, nr 194, s. 12.
48  J. Jaworska, Łódzkie wydawnictwa…, s. 341.
49  Ruch wydawniczy w Łodzi…, „Rozwój” 1907, nr 245, s. 3–4; J. Jaworska, Początki księgar

stwa…, s. 124.
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Po polsku wydano w 1905  r. Geografię początkową,  której  autor ukrył  się pod 
pseudonimem Stanisław,  rok później uczniowie szkół mogli korzystać z pozycji 
K. Kędzierskiego Początki geografii (4 wydania do 1917 r.), natomiast od 1907 r. 
– z Geografii powszechnej w opracowaniu Alfreda Fuchsa50.

Zawartość publikacji podręcznikowych z zakresu edukacji historycznej wiązała 
się z ówczesną sytuacją polityczną (Łódź znajdowała się w obrębie zaboru rosyjskie-
go). Historia Polski była w szkole przedmiotem zakazanym, natomiast podręczniki 
do historii powszechnej pisano pod naciskiem ostrej cenzury carskiej, toteż niewielu 
autorów podejmowało się tego zadania. Po 1905 r. nakładem księgarni L. Fiszera 
wydano Dzieje powszechne  opracowane przez W. Osterloffa  i  Józefa Szustera, 
które do czasu zakończenia I wojny uzyskały 7 edycji. Już w 1914 r. ukazała się 
Historia Polski S. Groblińskiego, przeznaczona dla dzieci młodszych51.

Istotne miejsce w rozwijającym się ruchu popularyzatorskim zajmowała wie-
dza społeczno-ekonomiczna, wzbudzająca zainteresowanie robotników łódzkich, 
zwłaszcza wobec toczących się w latach 1905–1907 walk ekonomicznych i wy-
łaniających się programów społecznych. W zakresie tej problematyki, w ramach 
„Biblioteczki Społeczno-Ekonomicznej”, nakładem Fiszera ukazała się broszura 
autorstwa  Karola  Forstera  Franklin jako przykład oszczędzania, Sheridan jak 
przykład marnotrawstwa (1911)52.

O głównym profilu działalności firmy Fiszerów i przewadze wydawnictw pod-
ręcznikowych,  beletrystycznych  oraz  dla  młodzieży,  figurujących  w  jej  ofercie, 
świadczyć może opis  codziennej  pracy w  księgarni,  zwłaszcza w  tzw.  sezonie 
szkolnym i świątecznym, kiedy to następował okres nasilonej sprzedaży tychże 
publikacji. „Począwszy od 1 września – pisał we wspomnieniach L. Fiszer junior 
– wygląd wewnętrzny księgarni ulegał zasadniczej zmianie. Z kontuarów usuwane 
były wszystkie książki, pisma, materiały piśmienne itp. Cały personel w godzinach 
popołudniowych  zmobilizowany  był  do  sprzedaży  frontowej  książek  szkolnych. 
Obroty przez pierwsze dwa tygodnie przekraczały dziennie 3000 rubli, a każdy 
pracownik w swoim bloczku kasowym miał ponad 100 pozycji. Personel pomoc-
niczy  oraz  kobiety  zatrudnione  w  księgarni  bez  przerwy  pakowały  sprzedane 
książki”53. Z początkiem grudnia natomiast „[…] księgarnia przybierała odświętny 
wygląd. Ustawiało  się  stoły, na których  rozkładane były wydawnictwa przezna-
czone na podarunki gwiazdkowe dla dorosłych i młodzieży. Obroty w grudniu były 
bardzo duże, lecz nie dorównywały obrotom w sezonie szkolnym”54.

50  Ruch wydawniczy w Łodzi…; J. Jaworska, Łódzkie wydawnictwa…, s. 343.
51  J. Jaworska, Łódzkie wydawnictwa…, s. 343; W 1907 r. w „Rozwoju” księgarnia L. Fiszera 

polecała  „następujące najnowsze utwory wybitniejszych autorów dla dzieci  i młodzieży”:  J. K. Kra-
szewskiego (Kordecki obrońca Częstochowy), W. Trąpczyńskiego (Pod Pieskową Skałą, opowiadanie 
osnute na tle wypadków z 1863 roku; Oblężenie Paryża – na tle wojny francusko-pruskiej; W służbie 
Czarnego Orła – powieść historyczna z czasów Stanisława Augusta), W. Przyborowskiego (Olszynka 
Grochowska – na tle wypadków z 1831 r.; Adiutant Księcia Józefa Poniatowskiego; Racławice – po-
wieść historyczna z czasów ks. Józefa Poniatowskiego). Zob. „Rozwój” 1907, nr 251, s. 10.

52  J. Jaworska, Łódzkie wydawnictwa popularne…, s. 70.
53  L. Fiszer, Wspomnienia…, s. 12.
54  Tamże, s. 13.
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Działalność księgarni na rzecz szkolnictwa i oświaty 
w latach 1914–1932

Nawrót represji carskich w Łodzi przed I wojną światową zahamował dzia-
łalność  społeczną  i  oświatowo-kulturalną,  co  niekorzystnie  rzutowało  również 
na  rynek wydawniczy.  Dezorganizację  życia miasta  spotęgował  wybuch wojny 
i  wkroczenie  do  Łodzi  wojsk  niemieckich.  Okupacja  miasta  trwała  od  grudnia 
1914  do  listopada  1918  roku55. W  tym  okresie  produkcja  wydawnicza,  tak  jak 
wiele dziedzin życia społeczno-gospodarczego, zupełnie się załamała. Stagnację 
potęgował brak zapotrzebowania na podręczniki  i pomoce szkolne, niedostatek 
środków produkcji nakładczej, zniszczenie zakładów drukarskich czy rekwizycja 
maszyn56. W stosunku do wydawnictw lokalnych administracja niemiecka wpro-
wadziła własną cenzurę, zlikwidowano bądź zawieszono wiele pism  i publikacji 
(głównie rosyjskich i żydowskich)57.

Jednak na przełomie lat 1916/1917 środowisko nauczycieli podjęło inicjatywy 
w kierunku organizacji łódzkiego szkolnictwa, zaczęto uruchamiać szkoły i kursy 
dokształcające, opracowywano nowe programy nauczania58. Ponownie wzrosło 
zapotrzebowanie  na  pomoce  naukowe,  ale  przede  wszystkim  na  podręczni-
ki  szkolne.  Swoisty  renesans  przeżywały,  wielokrotnie wznawiane,  podręczniki 
do nauki języka polskiego w opracowaniu B. Wocalewskiego i K. Kędzierskiego.

Z wydawców zawodowych jedynie firma L. Fiszera powróciła w tym czasie 
do przedwojennego poziomu wydawniczego, publikując podręczniki szkolne i po-
radniki  zawodowe59. Obok  licznych wznowień60,  jej  nakładem ukazało  się  kilka 

55  P. Samuś, Życie politycznospołeczne, [w:] Łódź. Dzieje miasta…, s. 454–460, 477–479.
56  Część drukarni  zlikwidowali  okupanci niemieccy,  inne zamykali  sami właściciele  z powodu 

braku zamówień –  z  jednej  strony,  z drugiej  zaś –  z powodu  „głodu papierowego” oraz konfiskaty 
maszyn. Ze sprzętu zarekwirowanego w łódzkich drukarniach władze okupacyjne zorganizowały dla 
własnych celów niemiecką drukarnię państwową Deutsche Staatsdrückerei. Zob. J. Jaworska, Ruch 
wydawniczy…, s. 561.

57  J. Jaworska, Niemiecka cenzura prasowa w Łodzi w okresie pierwszej wojny światowej, „Rocz-
niki Biblioteczne” 1967, z. 1/2, s. 152–163. Już 20 XII 1914 r. powstał w Łodzi Niemiecki Zarząd Praso-
wy. Cenzurowano książki z Niemiec i Austrii, przywóz książek z innych państw był zabroniony. W celu 
wywozu książek poza granicę Niemiec założono w Lipsku specjalne biuro. Publikowano też wykazy 
książek zabronionych; od marca 1916 r. ukazało się 14 takich wykazów (ostatni – we wrześniu 1918 r.). 
Wykazy obejmowały 864 tytuły. Zob. APŁ, AWP, s. a. 3: Materiały dotyczące zarządzeń cenzury w spra-
wie „książek zakazanych” 1916–1920, k. 1, 2, 3, 4 i in.; L. Fiszer, Wspomnienia…, s. 184–185.

58  E. Podgórska, Szkolnictwo, [w:] Łódź. Dzieje miasta…, s. 525–526.
59  Por. m.in.  ogłoszenie  reklamujące  firmę w  1916  r.  zamieszczone  w  czasopiśmie.  „Jedno-

dniówka na dochód wielkiej kwesty ogólnołódzkiej Ratujcie dzieci, Łódź 11 czerwca 1916 r.”, s. 34.
60  Wznowiono: w 1917 r. Elementarz (22 wydanie) i Wypisy polskie o domu i o świecie (7 wyda-

nie) K. Kędzierskiego oraz Krótką gramatykę języka polskiego Marii Sadowskiej. W związku z zapo-
trzebowaniem na podręczniki szkolne do nauki języka niemieckiego w czasie I wojny, firma L. Fiszera 
wznowiła podręcznik H. Zirklera Erstes Lesebuch  (21 nakład w 1918 r.), Deutsches Literaturkunde 
W. Osterloffa i Deutsche Grammatik A. Ledera. Z podręczników do nauk ścisłych ponownie wydano: 
Zbiór zadań arytmetycznych R. Cieślewskiego i Z. Rządkowskiego, Geografię początkową Stanisława 
J., Początki geografii K. Kędzierskiego oraz Dzieje powszechne W. Osterloffa i J. Szustera. Zob. J. Ja-
worska, Łódzkie wydawnictwa…, s. 344.



Joanna Sosnowska120

nowych podręczników: przeznaczona dla uczestników kursów wieczorowych Na
uka czytania i pisania K. Kędzierskiego, a dla uczniów klas starszych – Nauka 
pisowni polskiej  autorstwa Stanisława Lubicz-Majewskiego  (nauczyciela  szkoły 
w Pabianicach) i Składnia języka polskiego w opracowaniu łódzkiej nauczycielki 
Lucyny Osieckiej. Powodzeniem cieszył się również zbiór poezji, prozy literackiej 
i publicystyki pt. Złote kłosy (1917) pióra Józefa Radwańskiego61. Zupełnie nowe 
wydania miały także podręczniki do nauki przedmiotów ścisłych, jak: Krótka geo
metria dla szkół miejskich pióra Romana Racięckiego, Trygonometria dla szkół 
średnich Alfonsa Rebière oraz Podręcznik do nauk przyrodniczych autorstwa He-
leny Litauer-Oppenheimowej62.

W ramach poradnictwa zawodowego Fiszerowie wydali m.in. serię pt. „Biblio-
teczka Rzemieślnicza”, która obejmowała poradniki opracowane przez nauczy-
cieli  łódzkich szkół  i kursów zawodowych,  jak Bronisław Gustawicz, Władysław 
Gustawicz, Mieczysław Sroczyński i Emil Wyrobek, a także serię „Biblioteka Tech-
niczno-Naukowa  dla Wszystkich”  pod  redakcją Mieczysława  Dominikiewicza63. 
Publikacje te adresowano do pracowników różnych zawodów: metalowców, ślu-
sarzy, murarzy, cieśli, malarzy.

Warto  nadmienić,  że  podręczniki  szkolne,  których  edycja,  zwłaszcza  po 
1905 r., wybitnie wzrosła, stanowiły wśród  łódzkich wydawnictw w latach I wojny 
poważną pozycję – 13,7% całej lokalnej produkcji. Dla porównania, w ogólnej pro-
dukcji wydawniczej Królestwa Polskiego w latach 1909–1911, podręczniki stanowiły 
3–4% ogólnej liczby wydawnictw. Ten znaczący dorobek wydawniczy, według J. Ja-
worskiej, miasto zawdzięcza właśnie księgarni L. Fiszera64. Na 400 podręczników 
wydanych w Łodzi przed 1918  r., prawie 300 wyprodukowała firma L. Fiszera65.

Z chwilą odzyskania niepodległości w 1918 r., jak wspominał L. Fiszer, „Księ-
garzom zdawało się, że przed księgarstwem polskim otwiera się nowa, wspaniała 
era. Prędko jednak nasze nadzieje prysnęły, warunki pracy w przemyśle wydawni-
czym stawały się coraz trudniejsze, przede wszystkim z powodu braku papieru”66. 
Pomimo trudności w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, najważ-
niejszym postulatem nowych władz miasta Łodzi w sferze oświaty i kultury stało 
się  zorganizowanie  szkolnictwa  powszechnego  i  ograniczenie  analfabetyzmu. 
Już w październiku 1918 r. Rada Miejska podjęła uchwałę wzywającą Magistrat 
do  powołania,  przy Wydziale  Szkolnictwa,  Komisji  Powszechnego  Nauczania, 
a  w  czerwcu  kolejnego  roku  uchwaliła  wprowadzenie  obowiązku  szkolnego67. 
Przed łódzkim księgarstwem pojawiły się nowe perspektywy68.

61  Tamże, s. 340.
62  Tamże, s. 346.
63  APŁ, AWP, s. a. 4: Księgarstwo łódzkie. Korespondencja 1937–1938; J. Jaworska, Ruch wy

dawniczy…, s. 561; taż, Łódzkie wydawnictwa popularne…, s. 74–75.
64  Taż, Łódzkie wydawnictwa…, s. 347.
65  Taż, Ruch wydawniczy…, s. 557.
66  L. Fiszer, Wspomnienia…, s. 212.
67  Księga pamiątkowa dziesięciolecia samorządu miasta Łodzi 1919–1929, Łódź 1930, s. 123–

124; „Dziennik Zarządu Miasta Łodzi” 1919, nr 2, s. 8–9.
68  W latach 1918–1923 nastąpił dwukrotny wzrost liczby łódzkich księgarni (z 34 do 68), spo-
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Po  przejęciu, w  1921  r.,  firmy Fiszerów  przez  najmłodszego  syna  – Kazi-
mierza Fiszera, kontynuowano dotychczasową działalność wydawniczą69. Przez 
kolejną dekadę księgarnia należała do najlepszych w mieście.

Swój  rozwój  w  latach  1918–1932  firma  Fiszerów  zawdzięczała  przede 
wszystkim jednemu z długoletnich pracowników księgarni – Włodzimierzowi Pfeif-
ferowi70. W 1920  r. otrzymał on stanowisko kierownika działu sortymentowego, 
pięć lat później został prokurentem firmy. Powierzenie W. Pfeifferowi tak odpowie-
dzialnego stanowiska było wyrazem ogromnego zaufania ze strony ówczesnego 
właściciela firmy – K. Fiszera oraz dowodem uznania dla kompetencji, operatyw-
ności i uczciwości księgarza. Urząd ten W. Pfeiffer piastował do czasu likwidacji 
firmy we wrześniu 1932 r.

Przedmiotem obrotu handlowego księgarni Fiszerów w Łodzi w latach 1918–
1932  były  nadal  wydawnictwa  własne,  książki  przyjęte  na  skład  główny  oraz 
wydawnictwa firm, które księgarnia reprezentowała, m.in.: z Warszawy – E. Wen-
dego i S-ki, M. Arzta, Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”, „Domu Książki 
Polskiej”, Gebethnera i Wolffa, „Naszej Księgarni”, Towarzystwa Wydawniczego 
J. Mortkowicza, Wydawnictwa Polskiego z Poznania i „Książnicy Atlas” ze Lwowa.

Księgarnia posiadała „największy wybór i największe zapasy” podręczników 
szkolnych dla wszystkich typów szkół, książek dla dzieci i młodzieży (zalecanych 
przez  Ministerstwo  Wyznań  Religijnych  i  Oświecenia  Publicznego),  publikacji 
dla  bibliotek  szkolnych,  dysponowała  wydawnictwami  pedagogicznymi,  popu-
larnonaukowymi,  mapami  geograficznymi  i  historycznymi,  atlasami,  utworami 
scenicznymi dla teatrów szkolnych i zespołów amatorskich, słownikami i podręcz-
nikami do nauki języków obcych71. W swej ofercie miała też biblioteczki utworów 
klasycznych  i  lektur  szkolnych,  śpiewniki  szkolne,  polskie  i  obce wydawnictwa 
beletrystyczne  i  „największy w Łodzi” wybór  nut. Przyjmowano  zamówienia  na 
wydawnictwa  angielskie,  francuskie  i  niemieckie  oraz  prenumeratę  czasopism 
„we wszystkich językach”72.

wodowany  zapotrzebowaniem na podręczniki  i  lektury  szkolne.  Jednak  tylko  firmy L. Fiszera oraz 
Gebethnera i Wolffa miały obszerne, reprezentacyjne lokale, pozostałe składały się zwykle z jednego 
pomieszczenia. J. Strzałkowski, Drukarnie i księgarnie…, s. 35–36; N. Kraśko, Instytucje wydawnicze 
w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001, s. 44.

69  S. Dippel, O księgarzach…, s. 25.
70  Włodzimierz Pfeiffer (1890–1941) z księgarnią L. Fiszera związany był od 1904 r. Tutaj odbył 

czteroletnią praktykę księgarską, a w  latach 1914–1919 kierował działem nut. W 1922 r. został za-
angażowany przez K. Fiszera do organizacji filii księgarni w Katowicach. Bezpośrednio po likwidacji 
firmy Fiszerów (kupiła ją Szarlotta Seipelt), od dnia 1 X 1932 r. objął stanowisko kierownika działu sor-
tymentowego w „Księgarni S. Seipelt”. APŁ, AWP, s. a. 1: Sprawy księgarskie 1916–1935, k. 40–43; 
„Przegląd Księgarski” 1934, nr 19–20, s. 119–120; M. Budziarek, Łodzianie, Łódź 2000, s. 165–170.

71  APŁ, AWP, s. a. 1: Sprawy księgarskie… Odpowiadała tym samym na zapotrzebowanie w za-
kresie publikacji naukowych i podręcznikowych. W 1918 r. na terenie Łodzi znajdowało się 339 różnego 
typu szkół. Na liczbę tę przypadały 142 szkoły miejskie powszechne, 32 szkoły powszechne prywatne, 
81 chederów  (jawnych), 37 ochronek  i 47 szkół średnich. Wśród szkół powszechnych publicznych 
funkcjonowało 66 szkół polskich, 37 niemieckich, 38 żydowskich i 1 szkoła rosyjska. Narodowy cha-
rakter posiadało również szkolnictwo średnie: 24 szkoły polskie, 11 – niemieckich, 12 – żydowskich. 
Zob. A. Rzepkowski, Ludność miasta Łodzi w latach 1918–1939, Łódź 2008, s. 102.

72  APŁ, AWP, s. a. 1: Sprawy księgarskie…
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W 1923 r. księgarnia oferowała publikacje rodzimych autorów, m.in: S. Żerom-
skiego, H. Sienkiewicza, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, S. Wyspiańskiego oraz 
obcych: J. Londona, J. Conrada, C. Farrereʼa, A. Franceʼa. Z czasopism dużym 
powodzeniem cieszyły się „Przegląd Warszawski” i „Przegląd Współczesny”73.

Warto dodać, że oferując społeczeństwu Łodzi z Katalogu nut z 1927 r. bo-
gaty (liczący ok. 2248 partytur) zbiór druków muzycznych, firma odpowiadała na 
zapotrzebowanie nie tylko towarzystw i zespołów muzycznych, ale również poje-
dynczych wykonawców i miłośników muzyki74.

Do 1932 r. wydano wiele cennych książek dla dzieci, spośród których wspa-
niale  prezentowały  się Bajki braci Grimm,  powieść Boženy Němcovej Babunia 
i trzy powieści Adolfa Dygasińskiego: Wielkie łowy, Beldonek oraz Przygody mło
dzieńca czyli Robinson polski. Rozpoczęto publikację kilku tomów „Biblioteki Przy-
gód i Podróży”, ale sytuacja finansowa firmy nie pozwoliła na ich kontynuację75.

W zakres działań firmy L. Fiszera na  rzecz  łódzkiej  oświaty włączyć moż-
na również wypożyczalnię książek, którą pierwszy i kolejni właściciele prowadzili 
przez cały okres istnienia firmy76. Mieściła się w lokalu księgarni od momentu jej 
założenia w 1882 r.77 Kierowniczką w latach 1918–1931 była Apolonia Michalska. 
W  tym okresie wypożyczalnia  dysponowała  bogatym,  bo  liczącym 4332  tytuły, 
wielojęzycznym księgozbiorem (polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim i nie-
mieckim), wykaz wszystkich książek umieszczony był w katalogu78. Przeważała 
beletrystyka, powieści, nowele, opowiadania i dramaty wydawców warszawskich, 
krakowskich i lwowskich, w mniejszym stopniu oferowano publikacje wydawane 
w Łodzi, Petersburgu, Poznaniu, Płocku, Wilnie, Kijowie, Wiedniu, Paryżu, Lubli-
nie, Tarnowie czy Płocku79. Korzystanie z książek było odpłatne. Wypożyczalnia 
czynna była przez 6 dni w tygodniu. Przez cały rok 1929 z jej zbiorów skorzystało 
650 czytelników.

73  J. Krakowiak, Od Fiszera…, s. 19.
74  Druki muzyczne w księgarni L. Fiszera zawierały: utwory na fortepian na dwie i na cztery ręce, 

na skrzypce, na skrzypce i fortepian, na wiolonczelę, utwory do śpiewu, tańca, ćwiczenia do śpiewu 
i na wiolonczelę.

75  J. Krakowiak, Od Fiszera…, s. 24.
76  Od  lat  80. XIX w. mieszkańcy  Łodzi mogli  korzystać  z  książek  oferowanych  im przez wy-

pożyczalnie istniejące przy ówczesnych księgarniach łódzkich, oprócz L. Fiszera, także C. Richtera, 
S. Strakuna i R. Schatke. Książki wypożyczały także pojedyncze osoby i instytucje: adwokaci, lekarze, 
przemysłowcy, stowarzyszenia o charakterze kulturalno-oświatowym i biblioteki szkolne. Zob. J. Ko-
nieczna, Biblioteki, [w:] Łódź. Dzieje miasta…, s. 563–564.

77  W 1910 r. w jednym z dzienników ogłaszano: „Wypożyczalnia książek w 5-ciu językach Księ-
garni  Ludwika  Fiszera  przy  ul.  Piotrkowskiej  48  została  ogromnie  powiększona.  Zawiera wszelkie 
nowości belletrystyczne w języku polskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim i angielskim. Przeszło 
10,000 tomów”. Podawano też warunki wypożyczeń: abonament miesięczny na 1 książkę (z prawem 
jednorazowej zamiany codziennie) wynosił: kaucja 1 rubel (rb) i opłata miesięczna 0,40 rb; na 2 książki 
– 2 rb i 0,75 rb; na 3 książki – 2 i 1 rb; 4 książki – 3 i 1,30 rb; 6 książek – 4 i 1,60 rb. Por. „Rozwój” 
1910, nr 42, s. 8.

78  Już w 1890 r. L. Fiszer wydał Katalog czytelni polskiej, francuskiej i angielskiej znajdującej się 
przy księgarni i składzie nut. W 1909 r. opublikowano Katalog ruskich i niemieckich knig, natomiast 
K. Fiszer, w 1925 r., wydał Katalog książek polskich wypożyczalni Ludwika Fiszera w Łodzi, a rok póź-
niej – Katalog wydawnictw Księgarni L. Fiszera w Łodzi. Zob. M. Marczyńska, R. Żmuda, Bibliografia 
łódzkiej produkcji wydawniczej 1918–1939, Łódź 1986, s. 18.

79  J. Krakowiak, Od Fiszera…, s. 21.
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Dobrze prosperująca  firma  księgarsko-wydawnicza Fiszerów  z  końcem  lat 
20. XX w. zaczęła podupadać. Dość śmiałym, biorąc pod uwagę kwestie finanso-
we, przedsięwzięciem K. Fiszera było przeniesienie w 1928 r. do nowego lokum 
dwóch punktów księgarskich założonych wcześniej w Katowicach80. W niedługim 
czasie pojawiły się kłopoty finansowe, potęgowane światowym kryzysem ekono-
micznym  lat 30. XX w. Unikano wierzycieli  i przekładano  terminy spłat, o czym 
świadczyć może korespondencja K. Fiszera do W. Pfeiffera z tego okresu81. Sy-
tuacji firmy nie poprawiła sprzedaż  rodzinnego domu przy ul. Piotrkowskiej 47, 
dokonana w 1929 r. Księgarnia w Katowicach ogłosiła upadłość, natomiast łódz-
ką księgarnię, wraz z księgozbiorem, sprzedano Szarlotcie Seipelt we wrześniu 
1932 r.82

*   *   *

Przez 50 lat swej działalności, jedna z najstarszych firm księgarskich w Łodzi 
– księgarnia „Ludwika Fiszera” kształtowała rynek wydawniczy i potrzeby czytel-
nicze wielonarodowościowej  społeczności miasta. W  latach  1882–1918,  dzięki 
operatywności i staraniom jej pierwszych i kolejnych właścicieli, wydano 400 ksią-
żek i broszur, nie licząc czasopism i druków ulotnych. Do momentu likwidacji firmy 
w 1932  r.,  ukazało  się  przeszło  700 druków  (łącznie  ze wznowieniami), wśród 
których – jak już pisano – podręczniki osiągnęły nakłady do 6 tys. egzemplarzy, 
a książki dla młodzieży od 2 do 3 tys.83

Niezależnie od okresu historycznego i warunków polityczno-ekonomicznych, 
księgarnia „Ludwika Fiszera” przez pół wieku pełniła ważną rolę społeczną i kul-
turalną. Działalność wydawnicza ukierunkowana głównie na publikacje podręcz-
nikowe oraz dla dzieci, uczącej się młodzieży i dorosłych, rozwijanie czytelnictwa 
poprzez udostępnianie książek we własnej wypożyczalni, animacja życia intelek-
tualnego i kulturalnego – obok działalności handlowej – sytuują firmę w gronie in-
stytucji mających znaczący wpływ na rozwój oświaty i szkolnictwa w Łodzi końca 
XIX i pierwszych trzech dekad XX wieku.

80  Por. przypis 22.
81  APŁ, AWP, s. a. 1: Sprawy księgarskie…
82  Tamże, k. 11; J. Krakowiak, Od Fiszera…, s. 11; J. Strzałkowski, Drukarnie i księgarnie…, 

s. 51. Ciekawe są dalsze  losy księgarni przy ul. Piotrkowskiej 47,  jej historia  łączy się bowiem ze 
współczesnością. Sz. Seipelt prowadziła księgarnię do 1940 r. (1940–1945 – niemiecki zarząd komi-
saryczny). W latach 1945–1950 księgarnia stała się własnością Wojskowego Instytutu Naukowo-Wy-
dawniczego  i pierwszą na  terenie miasta placówką księgarską. W latach 1950–1981, po zmianach 
w strukturze organizacyjnej polskiego księgarstwa, została filią Państwowego Przedsiębiorstwa „Dom 
Książki”, a jej znakiem firmowym od połowy lat 50. XX w. stał się pegaz (otrzymała nazwę „Księgarnia 
Pegaz”). Do lat 90. tamtego stulecia księgarnię, z ramienia „Domu Książki”, prowadził Jan Misiowiec. 
W 1991 r. księgarnia została sprywatyzowana, a jej historia kończy się w sierpniu 2010 r. (kamienica, 
w której miała siedzibę, została sprzedana). Więcej zob. J. Podolska, Koniec Pegaza. Księgarni, która 
działała od 1918 roku, http://lodz.gazeta.pl/,13.08.2010 (data dostępu: 30.08.2012).

83  J. Krakowiak, Od Fiszera…, s. 24.





ARTUR JAZDON*

Literatura pedagogiczna w repertuarze wydawców 
poznańskich XIX wieku

Przystępując do omówienia tytułowego zagadnienia, zacznę od doprecyzo-
wania użytych w nim terminów. Pod pojęciem literatura pedagogiczna ujmuję całą 
produkcję wydawniczą adresowaną dla potrzeb szkoły, tj. książki przeznaczone 
dla  dzieci  i młodzieży  oraz  pozycje  dla  nauczycieli,  a  także  dotyczące  organi-
zacji  szkół,  zasad  ich  funkcjonowania,  problematyki  oświaty,  wychowania,  ale 
od strony zagadnień związanych ze szkolnictwem1. Pozycje dotyczące tej ostat-
niej problematyki rozpatrywanej z punktu widzenia wyłącznie zagadnień społecz-
no-politycznych nie zostały ujęte, choć  trzeba mieć świadomość często bardzo 
wąskich granic rozdzielających przynależność danych tytułów do jednej lub dru-
giej grupy. W badaniach nie uwzględniono wydawnictw ciągłych, a więc czasopi-
śmiennictwa specjalistycznego  i sprawozdań szkolnych. Mówiąc o wydawcach, 
zamierzam skupić się na grupie osób zawodowo zajmujących się wydawaniem 
książek, z uwzględnieniem także tych podmiotów, które do tej grupy nie należą, 
choć na niwie edytowania książek z tego zakresu działały. Krótkiego wyjaśnienia 
wymaga także zakres czasowy określenia XIX wiek. W badaniach dotyczących 

*  Dr hab., dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu, 61-816 Poznań, ul. Ratajcza-
ka 38/40.

1  Problematyka produkcji książek dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli nie została w literatu-
rze przedmiotu w odniesieniu do Poznania i Wielkopolski omówiona. Stefan Truchim w opracowaniu 
Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim,  t.  1–2,  Łódź  1967–1968, 
o  używanych  podręcznikach  pisał  mało,  podobnie  jak  J.  Stoiński  w  książce  Szkolnictwo średnie 
w Wielkim Księstwie Poznańskim w I połowie XIX wieku (1815–1850), Poznań 1972. Najwięcej na 
temat podręczników do nauki języka polskiego pisał Lech Słowiński, do którego pracy będę się odwo-
ływał. W odniesieniu do historii pewne elementy znajdziemy w opracowaniu Alicji Hinc, Obraz dziejów 
ojczystych w pozaszkolnej edukacji historycznej społeczeństwa polskiego w Wielkim Księstwie Po
znańskiem w pierwszej połowie XIX wieku, Poznań 2007. Najnowsze omówienie problematyki rozwoju 
szkolnictwa odnajdujemy w pracy Witolda Molika Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i począt
kach XX wieku, Poznań 2009, s. 109–168.
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Poznania umownie przyjęto obejmować nim lata 1815–1914, tj. okres od powsta-
nia Wielkiego Księstwa Poznańskiego  aż  do wybuchu  I  wojny  światowej.  Jest 
to  okres  zamknięty,  w  którym  dokonały  się  różnorakie  przemiany  pozwalające 
wyraźnie odróżnić go od pierwszych lat XIX stulecia, jeszcze związanych z wyda-
rzeniami poprzedniej epoki.

Próbując  skonstruować  wypowiedź  na  wskazany  temat,  postaram  się 
w pierwszej części zwrócić uwagę na pewne problemy dostrzegane szczególnie 
z punktu widzenia bibliologii. Starać się będę wskazywać tematykę wymagającą 
zbadania  w  celu  odpowiedzenia  na  pytania  o  rolę  wydawców, miejsce  książki 
szkolnej, czy szerzej – pedagogicznej, w ówczesnym repertuarze wydawniczym.

Osadzając ruch wydawniczy w zakresie książki pedagogicznej na tle całego 
ruchu wydawniczego, należy powiedzieć, iż dla lat 1815–1914 zarejestrowano dla 
Poznania blisko 11 700 wydanych tytułów2. Produkcja ta, osiągnięta w ciągu stule-
cia, w poszczególnych jego dziesięcioleciach rozwijała się dynamicznie. Z jednej 
strony zauważyć można systematyczny jej wzrost, co jest zjawiskiem zrozumia-
łym, gdyż odpowiada ogólnym tendencjom rozwoju społeczeństwa w różnych te-
goż rozwoju przejawach. Jednakże zauważamy, że nie był to wzrost jednostajny, 
ale podlegający pewnym wahaniom. Poniższa tabela pokazuje rozmiary produkcji 
wydawniczej w Poznaniu w kontekście produkcji rejestrowanej dla ziem dawnej 
Polski, wraz z wyliczeniem udziału Poznania w całej produkcji3.

Tabela 1. Produkcja wydawnicza Poznania na tle ziem dawnej Polski

Dekada Liczba tytułów Poznania/liczba 
tytułów ogółem

Udział Poznania w produkcji ogółem 
(w %)

1815–1824  00 197/ 4 662* 4,2

1825–1834 0 246/ 5 385 4,6

1835–1844 0 633/ 6 727 9,4

1845–1854 1 066/ 8 579 12,4

1855–1864 1 080/11 917 9,1

1865–1874 1 313/12 872 10,2

1875–1884 1 563/18 420 8,3

1885–1894 1 973/20 640 8,5

1895–1904 1 599/20 690 7,7

1905–1914 2 031/30 287 6,7

* Pierwsza liczba wskazuje tytuły wydane w Poznaniu, druga po ukośniku liczbę tytułów zareje-
strowanych przez M. Czarnowską dla ziem całej Polski.

Źródło: własna baza danych dotyczących druków z lat 1801–1914; M. Czarnowska,  Ilościowy 
rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501−1965, Warszawa 1967.

2  A. Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815–1914, Poznań 2012, s. 192.
3  Tamże, s. 193.
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Struktura  produkcji  książek  z  interesującego  nas  zakresu  w  latach  1815–
1914 przedstawiała się następująco4:

 – literatura piękna – 14,03%,
 – literatura religijna – 13,90%,
 – literatura historyczna i biografie – 12,59%,
 – literatura społeczno-polityczna – 7,45%,
 – księgoznawstwo – 6,29%,
 – muzyka – 6,00%,
 – druki urzędowe, administracyjne, informacyjne – 5,52%,
 – nauka o literaturze, językoznawstwo – 5,20%,
 – medycyna – 3,44%,
 – pedagogika, szkolnictwo – 3,37%,
 – sztuka, kultura – 2,79%,
 – rolnictwo, gospodarstwo wiejskie, ogrodnictwo – 2,71%,
 – geografia, turystyka, krajoznawstwo – 2,68%,
 – ekonomia, finanse, handel, rzemiosło – 1,88%,
 – prawo – 1,83%,
 – filozofia, etyka, psychologia – 1,59%,
 – piśmiennictwo matematyczno-przyrodnicze – 1,33%,
 – dzieła ogólne – 1,33%,
 – technika, przemysł – 1,11%,
 – pozostałe – 1,26%.
Spojrzenie na powyższą strukturę pokazuje, że książka szkolna nie zajmo-

wała ważnej pozycji w miejscowej produkcji wydawniczej. Raz jeszcze wskazać 
trzeba na pewną trudność w jednoznacznym przypisywaniu danej pozycji do okre-
ślonego  działu.  Jako  przykład  służą  książki  z  działu  literatury  religijnej,  wśród 
których znaleźć można różnego rodzaju dzieje starego czy nowego przymierza 
(m.in. mającą kilkanaście wydań Krótką historię Kościoła Świętego Katolickiego 
ks. Jana Delerta). Wiele spośród nich ma np. charakter książek katechizmowych, 
a  więc  o  dydaktycznym  przeznaczeniu.  Podobnie  w  dziale  grupującym  tytuły 
z  zakresu  historii  literatury  znajdujemy  opracowania  dziejów  literatury  polskiej, 
a w dziale książek historycznych opisanie dziejów Polski, które też nie były z za-
łożenia  podręcznikami.  Bez  wątpienia  książki  te  mogły  być  i  były  wykorzysty-
wane zwłaszcza w nauce domowej, służyły zdobywaniu  i ugruntowaniu wiedzy 
z tego zakresu. Nie były jednak w żaden sposób, poprzez podtytuł czy wyraźne 
wskazanie we wstępie,  przeznaczone do wykorzystania w dydaktyce  szkolnej. 
Więcej, nie mogły mieć takiego przeznaczenia z uwagi na obowiązujące przepisy, 
ale jako takie były używane w szkołach niedzielnych, na pensjach czy w nauce 
domowej. Dodać  należy,  że  pewne  opracowania,  pomimo  że  przygotowywane 
przez pedagogów z zachowaniem ówczesnych wymagań metodologicznych i dy-
daktycznych, nie zyskiwały jednak zgody na ich wprowadzenie do użytku szkol-
nego. Stwierdza  ten  fakt Lech Słowiński, omawiając podręczniki przygotowane 
przez Józefa Franciszka Królikowskiego, pisząc  równocześnie, że nastąpiło  to, 

4  Tamże, s. 222.
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mimo że nie było w tym czasie opracowań lepszych niż te jego autorstwa5. Po-
dobnie w relacji o książce Edwarda Dembowskiego Rys dziejów piśmiennictwa 
polskiego stwierdza,  że  z  racji  na  zapatrywania polityczne  i  filozoficzne autora 
książka ta nie miała dostępu do ówczesnych szkół średnich, ale pomyślana była 
jako popularny podręcznik literatury polskiej, na co wskazuje zarówno jej układ, 
jak  i sposób ujęcia materiału historycznoliterackiego6. Używane w pensjach, na 
stancjach, w nauce domowej książki kształtowały wyobrażenia, poglądy,  ideały 
życiowe, gusta  literackie  ich czytelników. Podobnie było przecież  kilka  lat  póź-
niej, gdy podręczniki literatury polskiej braci Antoniego i Jana Poplińskich, mające 
doniosłe znaczenie dydaktyczne, społeczne i narodowe i odgrywające dużą rolę 
w nauczaniu szkolnym,weszły wpierw do prywatnych szkół, następnie do naucza-
nia domowego, gdy język polski został ze szkół zaboru pruskiego usunięty7. Przy-
kłady  te pokazują pewną trudność dokładnego  i precyzyjnego określenia, które 
z opracowań należy zaliczyć do literatury szkolnej w rozumieniu podręcznikowej, 
które do szerzej rozumianej literatury pedagogicznej, które w ostateczności w tym 
omówieniu pominąć.

Dla porównania podajmy, że Marianna Mlekicka w badaniach dotyczących 
Warszawy z tych samych lat wyliczyła, że podręczniki szkolne i do nauki języków 
obcych stanowiły 3,4% całej  produkcji8,  co pozwalałoby powiedzieć o nadzwy-
czajnej wręcz zgodności wyników. W badaniach dla Poznania w wyznaczonym 
dziale nie ograniczono się jednak tylko do podręczników. Co więcej, część pod-
ręczników statystycznie została ujęta w innych działach tematycznych. Gdy zsu-
mujemy te cząstkowe dane, uzyskujemy dla Poznania wynik na poziomie 5,1%, 
w  tym  typowych  podręczników  do  użytku  szkolnego w  całej  produkcji  odnoto-
wujemy 2,5%. Należy także dodać, że udział tej literatury w produkcji wydawni-
czej w ciągu badanego wieku nie był równomierny. Największy odsetek stanowiły 
one w latach 1840–18609. Było to wynikiem kumulacji kilku zapewne czynników: 
pewnego rozluźnienia politycznego, względnej swobody w posługiwaniu się języ-
kiem polskim w nauczaniu szkolnym, dużej aktywności społecznej przejawiającej 
się także w takich działaniach, jak np. założenie Towarzystwa Pedagogicznego, 
liczebnego wzrostu  i aktywizacji miejscowych wydawców. Wspomniany niezbyt 
wysoki udział literatury z tego zakresu w produkcji globalnej wiązać jednak należy 
także z ogólną sytuacją społeczno-polityczną, w tym z warunkami rozwoju szkol-
nictwa. Są one omówione w literaturze przedmiotu, więc tylko krótko przypomnieć 
trzeba, że zaborca, dążąc do pełnej asymilacji Księstwa z pozostałymi prowin-
cjami, starał się zrównać je z nimi pod względami prawno-administracyjnymi, nie 
dając namiastek autonomii. Równocześnie Poznań był najdalej na wschód wy-
suniętym miastem, któremu przypisywano cele militarne (Festung Posen), a nie 

5  L.  Słowiński,  Nauka literatury polskiej w szkole średniej w latach 1895−1914,  Warszawa 
1976, s. 89.

6  Tamże, s. 113.
7  Tamże, s. 94–95; S. Truchim, Historia…, t. 2, s. 107.
8  M. Mlekicka, Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa 1987, s. 107.
9  Por. A. Jazdon, Podręczniki w ofercie wydawców poznańskich (1831–1862), „Kronika Miasta 

Poznania” 2001, nr 4, s. 179–190.
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naukowe, kulturalne czy nawet gospodarcze. Stąd niski odsetek inteligencji wśród 
mieszkańców,  duża  grupa  napływowych  urzędników  niemieckich  (administracji 
cywilnej i wojskowej), brak szkolnictwa wyższego, brak zgody na rozwój wielu ini-
cjatyw społecznych albo blokowanie udziału w nich pewnych grup zawodowych. 
Tak np. właśnie nauczyciele mieli formalny zakaz należenia do Poznańskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk,  co uniemożliwiało  im działania w  jego  strukturach, 
pozbawiało motywacji do rozwoju. Stąd „ucieczka” wielu dobrych nauczycieli pra-
gnących rozwijać się naukowo do innych ośrodków i obejmowanie tam posad na 
uczelniach wyższych (mowa tu np. o Antonim Małeckim, Józefie Muczkowskim, 
Władysławie  Nehringu,  Kajetanie  Trojańskim).  Na  ich miejsce  zatrudniano  na-
uczycieli niemieckich.

Mimo  że  państwo  deklarowało  walkę  z  analfabetyzmem,  nie  zakładano, 
że  poziom  nauczania  w  miejscowych  szkołach  powinien  być  wysoki.  Wszy-
scy mieli  posiąść  umiejętność  pisania  i  czytania,  ale  na  poziomie  niezbędnym 
do sprawnego funkcjonowania, czytania  i zrozumienia wytycznych, zaleceń,  in-
strukcji itp., po to, aby żyć w zgodzie z przepisami prawa. System szkół średnich 
w całym Księstwie nie był rozbudowany, programowo zróżnicowany. Z biegiem lat 
sytuacja pogarszała się, doprowadzając w ostateczności do strajku dzieci wrze-
śnieńskich. W szkołach średnich do 1846 roku naukę w klasach początkowych 
prowadzono w języku polskim, zwiększając stopniowo zakres nauczania w języ-
ku niemieckim,  tak aby w dwóch ostatnich klasach mogła ona odbywać się  już 
wyłącznie  po  niemiecku. Po  1846  roku  nastąpiły  dalsze  zmiany  na  niekorzyść 
języka polskiego10, a po roku 1871 nastąpił zasadniczy zwrot w polityce Prus wo-
bec Polaków, czego wyrazem w odniesieniu do szkolnictwa było wprowadzenie 
języka  niemieckiego  jako  wykładowego.  Język  polski  ograniczono  jako  przed-
miot nauczania. Od połowy lat 70. do lat 90. nauka języka polskiego w szkołach 
średnich czy seminariach nauczycielskich była przedmiotem nadobowiązkowym. 
Później język polski usunięto całkowicie z nauczania, a także jako język egzami-
nów wstępnych czy maturalnych. W szkołach elementarnych eliminowano z na-
uki języka ojczystego gramatykę i lektury, zwracając uwagę jedynie na ćwiczenia 
w mówieniu. Skutkowało to też wprowadzaniem jako obowiązujących podręczni-
ków niemieckich, niekoniecznie wydawanych przez miejscowych wydawców, czy 
w odniesieniu do wspomnianego języka ojczystego prostych rozmówek polsko- 
-niemieckich i łatwych czytanek do tłumaczenia. Zabraniano rozmów po polsku na 
terenie szkół, karano za czytanie prasy polskiej, wypożyczanie książek polskich, 
także z bibliotek szkolnych. Obostrzenia dotyczyły szkół wszystkich  typów. Tak 
np. w prywatnej szkole polskiej dla dziewcząt Anastazji Warnke, sprawozdanie 
wizytacyjne z 1875 roku zwracało uwagę, iż wprowadzenie języka niemieckiego 
jako wykładowego  nie  zostało  zrealizowane.  Po  tym  roku  uczono w  niej  języ-
ka  polskiego  po  dwie  godziny,  wykorzystując  czytanki  Poplińskiego,  gramatyki 
T. Radońskiej, Naukę poezji H. Cegielskiego, Kurs literatury polskiej W. Nehringa, 
a po 1899 roku język polski pozostał tylko w nauce religii w najniższych klasach11.

10  S. Truchim, Historia…, t. 1, s. 114.
11  Tenże, Historia…, t. 2, s. 107.
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Mówiąc o literaturze pedagogicznej w tym ujęciu statystycznym, wskazać na-
leży jeszcze na dwie sprawy. Ogólnie można stwierdzić, że rejestracja produkcji 
wydawniczej dla XIX wieku nie jest kompletna, choć jej ocena nie na podstawie 
spisów  bibliograficznych,  ale  prowadzonych  zestawień  daje  pełniejsze  wyniki. 
Jednakże w przypadku książki szkolnej, podręczników mieliśmy szczególnie czę-
sto do czynienia ze zjawiskiem kolejnych wydań. Było to spowodowane szybkim 
ich zaczytywaniem ze względu chociażby na to, że publikowano je w nie najwyż-
szym standardzie wydawniczym (np. słaby papier, broszurowa oprawa), więc były 
podatne na szybkie zużycie. Do tego dochodziło niedbałe użytkowanie przez mło-
dego czytelnika,  przechowywanie nie  zawsze w najlepszych warunkach,  szyb-
kie przekazywanie kolejnym szkolnym rocznikom. Często książki wydawane były 
nakładem własnym autorów, którzy pod wypływem doświadczeń pedagogicznych 
wprowadzali  zmiany  i  poprawki,  wypuszczając  kolejne  edycje.  Należy  dodać, 
że autorzy byli  także zainteresowani  tym, aby dzieci  książki posiadały, dlatego 
też wydawano  je  tanio, albo często dodrukowywano w ramach niezmienionych 
wydań. Nie zawsze można odróżnić, czy dany egzemplarz to dodruk czy jednak 
kolejne wydanie. To sprawiało, że właśnie w zakresie książki szkolnej odnotować 
trzeba takie trudne do zweryfikowania przypadki, jak Karola Kasińskiego Książki 
do początkowego czytania dla szkół polskich jako też i niemieckich…, której wy-
danie z 1878 roku zostało oznaczono jako… 67, kolejne odnotowane z 1880 jako 
69, edycja z 1881 jako 93, a z 1883 już jako 116! Nawet jeśli prawdziwość tych 
wskazań nie zostanie podważona, to należy uświadomić sobie, że obecnie reje-
struje się i można z autopsji poznać… znikomy odsetek wydań tego podręcznika!

Drugi wniosek wypływa z próby odpowiedzi na pytanie – wykraczające poza 
sformułowany temat tego artykułu – czy w przypadku książki szkolnej możemy mó-
wić o identycznym, jak to widać w badaniach kompleksowych, udziale ośrodków 
prowincjonalnych w produkcji globalnej. W tym wypadku możemy odnieść to tylko 
do W. Ks. Poznańskiego, ponieważ M. Mlekicka nie prowadziła badań dla Króle-
stwa Polskiego. Stwierdzić należy, że w przypadku Księstwa, Poznań jako jego 
stolica był najbardziej aktywnym ośrodkiem wydawniczym, poza nim ukazało się 
tylko 20% zarejestrowanej produkcji12. W zakresie książki pedagogicznej wyliczyć 
trzeba, iż ośrodki prowincjonalne publikowały jej więcej, osiągając poziom 27%. 
Wytłumaczenie jest naturalnie proste. W takich ośrodkach, jak Leszno, Gniezno, 
a jeszcze bardziej Trzemeszno, Wschowa, Śrem – a więc mniejszych i pozbawio-
nych innych niż szkoły kulturotwórczych instytucji, pozbawionych ogniw admini-
stracji czy później większych zakładów pracy – właśnie istnienie szkoły było siłą 
w sposób znaczący „napędzającą” działalność wydawniczą i drukarską. Istnienie 
szkoły oznaczało funkcjonowanie w danym ośrodku grupy wykształconych osób, 
z których część miała ambicje samodzielnego przygotowywania różnego rodza-
ju  pomocy  dydaktycznych.  Często  w  tych  ośrodkach  wydawano  samodzielnie 
książki zalecone dla danego typu szkoły, nie sprowadzając poprzednich wydań 
z Poznania,  lecz uzgadniając  (lub nie!) z autorem warunki  lokalnej edycji. Dziś 

12  A. Jazdon, Przeobrażenia wielkopolskiej oferty wydawniczej lat 1801–1918, „Kronika Wielko-
polski” 1990, nr 4, s. 9.
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może trudniej to sobie wyobrazić, ale wówczas ten sam autor niezmienione dzie-
ło wydawał w dwóch różnych ośrodkach, jeśli księgarz-nakładca widział szanse 
jego lokalnego zbytu. W tym momencie dodać można na marginesie informacje 
o charakterystycznych dodatkach do corocznych sprawozdań miejscowych szkół 
średnich. Zawierały one opracowania naukowe nauczycieli  tychże szkół. Także 
w tym wypadku istnieje problem z ich rejestracją, gdyż nie wszystkie sprawozda-
nia dotrwały w komplecie do naszych czasów, ale także dlatego, że część tych 
dodatków nie  była  ujawniana w opisach  sprawozdań,  stanowiąc  ich  integralną 
część. W niektórych jednak przypadkach można powiedzieć, że wydawane były 
oddzielnie, z samodzielną paginacją i broszurową oprawą.

Należy wskazać, iż przywołany powyżej argument częstego wydawania pod-
ręczników miejscowych autorów z uwagi na lokalną dogodność, z innych punktów 
widzenia nie zawsze był decydujący. O ile np. wiadomo, że pewne opracowania 
Tomasza Szumskiego,  Józefa  F.  Królikowskiego, Hipolita Cegielskiego,  Józefa 
Rymarkiewicza, Władysława  Nehringa, Antoniego  i  Jana  Poplińskich  używane 
były poza terenami Wielkopolski13, to np. w Poznaniu jednym z częściej wydawa-
nych był Rys dziejów piśmiennictwa polskiego Lesława Łukaszewicza (wydania 
poznańskie z  lat 1859, 1860, 1864  i 1866). Ten problem wykorzystywania pod-
ręczników na ziemiach innych zaborów, o specyficznych oczekiwaniach, wyma-
gający szczegółowego opracowania, nie pozostawał także bez wpływu na rozwój 
własnego środowiska wydawniczego.

Ostatnie  porównanie  w  tej  części  dotyczy  udziału  książki  obcojęzycznej 
w produkcji globalnej. O ile dla Poznania badanego okresu wyliczono, że książka 
obcojęzyczna stanowiła 22%,  to w  interesującym nas przypadku książki  szkol-
nej jej odsetek wynosi blisko 30%. Przeważa w tym książka niemieckojęzyczna, 
choć nie brakuje też wydań w języku łacińskim. Jest to zrozumiałe, gdyż książki 
niemieckojęzyczne dla innych celów i potrzeb łatwo było do Poznania sprowadzić 
z terenu Niemiec, co nie generowało potrzeby wyłącznej ich produkcji na miejscu. 
W przypadku książki szkolnej, pisanej często przez miejscowych nauczycieli, nie-
zbędnej do realizacji procesu dydaktycznego miejscowych szkół w dużej liczbie 
egzemplarzy,  sensowniej  było wydawać  ją  na miejscu.  Podręczniki  łacińskoję-
zyczne służyły nauce tegoż języka.

Odpowiedź na pytanie o to, kto literaturę z interesującego nas zakresu wy-
dawał,  jaki  był  jej  udział w dorobku danej  oficyny,  należy  ponownie  rozpocząć 
od nakreślenia szerszej perspektywy, ukazującej,  iż w badanym okresie w Po-
znaniu grupa zawodowych pracowników książki (księgarzy, drukarzy, nakładców) 
liczyła przeszło 220 podmiotów, z których 87 prowadziło działalność wydawniczą. 
Od  razu  należy  powiedzieć,  że  wśród  nich  nie ma wydawcy,  który  świadomie 
określiłby, że jego specjalizacją jest literatura szkolna, pedagogiczna. To dostrzec 
można dopiero w okresie międzywojennym14. Jednakże zauważyć trzeba także 

13  Zob. zestawienie ważniejszych podręczników z uwzględnieniem  ich zasięgu  terytorialnego, 
L. Słowiński, Nauka literatury…, s. 270–277.

14  Działały  wówczas  takie  księgarnie  asortymentowe  i  wydawniczo-nakładcze,  jak:  Centrala 
Podręczników, Księgarnia Nauczycielska, Księgarnia Spółki Pedagogicznej, Księgarnia Stowarzyszeń 
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to, że blisko połowa z nich (bo 40) miała w swoim dorobku wydawniczym litera-
turę z tego zakresu. Oczywiście, każda oficyna angażowała się w jej produkcję 
w innym stopniu, ale świadczy to także o tym, że wydawaniem tej literatury zajmo-
wano się chętnie. Odpowiedź na pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy wydaje 
się dość prosta i nawiązuje do wcześniej wymienionych już czynników: łatwości 
pozyskania autora miejscowego, łatwości zbytu wynikającej z faktu istnienia szko-
ły. Dochodziły do tego w niektórych przypadkach szczególne uzasadnienia. Tak 
np. księgarze i wydawcy – Tomasz Szumski i Antoni Popliński byli nauczycielami 
gimnazjalnymi, więc  ich  świadomość  potrzeb w  tym  zakresie  była  szczególnie 
wysoka. Należy jednak powiedzieć, że powyższa rejestracja, w związku z faktem 
podejmowania się funkcji wydawców przez często małe i sporadycznie w tej roli 
występujące podmioty, może być niepełna. Nie wszystkie książki poznano z au-
topsji i być może w stosunkowo dużej liczbie (przeszło 30) przypadków, dla któ-
rych nawet hipotetycznie nie zdołano przypisać wydawcy, znajdują się także inni, 
wcześniej  nieodnotowani wydawcy. Duża była  także w  tej  grupie  liczba wydań 
zrealizowanych nakładem autorów, bo tytułów takich zarejestrowano przeszło 60. 
Spośród wydawców niezawodowych najliczniejszą grupę druków przypisać moż-
na miejscowej administracji i szkołom (blisko 50). W tej grupie aktywne były także 
redakcje czasopism (9) oraz miejscowe towarzystwa. Powyższe zestawienie po-
kazuje, że faktycznie publikowaniem książek szkolnych i dotyczących szkolnictwa 
zajmowała się, z różnych pobudek, bardzo zróżnicowana grupa podmiotów.

Jako  najaktywniejszego  na  tej  niwie  spośród wydawców  zawodowych wy-
mienić należy Antoniego Poplińskiego. Jeszcze jako czynny nauczyciel, wspólnie 
z Józefem Łukszewiczem, w roku 1841 założyli Księgarnię Nową. Od momentu 
przejścia na emeryturę w 1852  roku firmę prowadził  już samodzielnie, zgodnie 
z przyjętą specjalnością,  jaką stanowiła literatura religijno-moralna i historyczna 
oraz piękna i − w mniejszym wymiarze – pozycje z zakresu nauk matematyczno-
-przyrodniczych. Jej staraniem światło dzienne do roku 1868 ujrzało 150 tytułów, 
z  których 41  (czyli  przeszło  27%)  stanowiły  podręczniki  szkolne. Nie  było  dru-
giego wydawcy, w przypadku którego dostrzec można byłoby podobne propor-
cje w strukturze oferty wydawniczej, co pozwala nazwać go mianem czołowego 
wydawcy w tym zakresie, nie tylko w Poznaniu, ale i w Wielkopolsce15. Znaczną 
ich część stanowiły nakłady podręczników przygotowanych przez Poplińskiego, 
a także Łukaszewicza. Dodać należy, że kolejnych 20 propozycji wydawniczych 
należy do nurtu szeroko ujmowanej literatury pedagogicznej.

W bardzo bogatym dorobku wydawniczym Jana Konstantego Żupańskiego, 
wydawcy m.in. opracowań Hipolita Cegielskiego, Ewarysta Estkowskiego, litera-
tura pedagogiczna stanowiła blisko 80 pozycji. Na jego ofertę typowych podręcz-
ników składa się głównie kilka wydań prac wspomnianego Hipolita Cegielskiego 
(Gramatyka języka greckiego…, 1843, 1862; Nauka poezji…, wyd. 1–5 w latach 
1845–1879; pojedyncze wydania Teoryi poezji…, 1869 oraz O słowie polskim…, 

Nauczycieli Polskich, Księgarnia Szkolna, Przyjaciel Szkoły. Zob.: P. Nowak, Poznań jako ośrodek 
wydawniczy w dwudziestoleciu 1919–1939, Poznań 1997.

15  A. Jazdon, Wydawcy…, s. 65.
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1852),  co  pokazuje  także,  że  często  liczba  wydań  przypisanych  jednemu  wy-
dawcy wynika z liczby wznowień jednego, cieszącego się popularnością, tytułu. 
Żupański w oczach współczesnych sobie,  jak  i w dzisiejszej ocenie, uznawany 
jest za najwybitniejszego wydawcę poznańskiego XIX wieku, świadomie kształ-
tującego swoją politykę wydawniczą. W wielu ocenach bogatej działalności wy-
dawniczej  Żupańskiego  podkreśla  się  zawsze  jego  patriotyzm  i  przywiązanie 
do sprawy polskiej, znajdujące odzwierciedlenie zarówno w doborze tytułów, jak 
i autorów, a poprzez to wspieranie rodzimych twórców. Był jednak przede wszyst-
kim wydawcą literatury naukowej oraz pięknej. To człowiek bardzo zaangażowany 
w życie społeczne Wielkopolski,  co zaowocowało  tym, że poza wspomnianymi 
podręcznikami  wydawał  literaturę  poświęconą  sprawom  oświaty,  wychowania. 
Edycje zaspokajające potrzeby szkolne, oświatowe, wychowawcze zajęły w całej 
jego produkcji mniej niż 10%. Z uwagi jednak na rangę wydawcy, były one zawsze 
oczekiwane i przyjmowane z najwyższa uwagą16.

Niemało tytułów (bo 23) zarejestrowano dla Księgarni Św. Wojciecha (KŚW), 
tego najbardziej aktywnego – z punktu widzenia średniej  rocznej produkcji wy-
dawniczej – edytora poznańskiego. Przypomnieć należy jednak, że w badaniach 
ujęto tylko pierwsze dwudziestolecie funkcjonowania oficyny. Zarejestrowane ty-
tuły w większości należały do opracowań omawiających problematykę oświaty, 
wychowania, kształcenia, a nie były typowymi podręcznikami, których właściwie 
w tym okresie KŚW nie wydawała. Zgodne to było z założeniem programowym 
wydawnictwa,  które  służyć  chciało  szerzeniu  oświaty,  kultury, wzorców postaw 
społecznych, politycznych opartych na nauce Kościoła.

Niewiele niższy poziom pod względem ilościowym zajmuje książka pedago-
giczna w ofertach: Ernsta Mittlera, Ludwika Merzbacha oraz Drukarni W. Decke-
ra. W tym ostatnim przypadku niestety nie można stwierdzić, na ile jej właściciele 
samorzutnie podejmowali inicjatywy wydawnicze, a na ile realizowali tylko pole-
cenia administracji. Była  to drukarnia niemiecka, działająca w ścisłej symbiozie 
z władzą, realizująca na jej zlecenie druk wielu publikacji także z innych dziedzin. 
Można więc z dużym prawdopodobieństwem orzec, że i w tym przypadku inicja-
tywa była odgórna.

U wymienionego w  grupie  aktywnych wydawców Ernsta Mittlera  literatura 
pedagogiczna stanowiła przeszło 15%, co lokuje go wśród edytorów przywiązu-
jących do niej duże znaczenie. Podobnie można powiedzieć o Karolu Reyznerze 
(12% – w dość skromnej, bo liczącej ogólnie 150 tytułów produkcji) czy Josephie 
Jolowiczu  (11%).  Mittler,  charakterystycznie  dla  siebie,  wydawał  tak  podręcz-
niki  niemieckie,  jak  i  polskie  (np. Tomasza Szumskiego  czy  Jana Rymarkiewi-
cza), zaspokajając potrzeby różnych grup społecznych w rozmaitych zakresach 
dziedzinowych,  co  wynikało  z  jego  ekonomicznego  podejścia  do  prowadzonej 
działalności17.  Inaczej  odczytywać  należy  w  tym  zakresie  działania  Reyznera, 
koncentrującego  się  na  publikowaniu  książek  elementarnych. W  tym wypadku 
zauważyć trzeba jednak zgodność z przyświecającymi mu ogólnymi założeniami 

16  Por. M. Foć, M. Romanowska, Jan Konstanty Żupański. Życie i dzieło, Poznań 1996.
17  A. Jazdon, Wydawcy…, s. 42.
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kierowania swej produkcji,  taniej, popularnej, o niewysokim standardzie edytor-
skim, do biedniejszych, mniej wykształconych warstw odbiorców18. Zaskakująco 
rzadko angażowali się w wydawanie tej literatury tak znani wydawcy, jak Napole-
on Kamieński, Leitgeberowie czy – wspomniany poprzednio – Ludwik Merzbach. 
W przypadku tego ostatniego wydawcy, mimo iż zarejestrowano niemało, bo 24 
publikacje, to stanowią one tylko ok. 5% całej jego produkcji! Wszystkie te przy-
padki potwierdzają tezę, że brakowało w Poznaniu w XIX wieku grupy wydawców 
w sposób świadomy, planowy ukierunkowujących swoją ofertę na zaspokajanie 
potrzeb  czytelników  w  omawianym  zakresie,  a  podejmowało  się  tej  produkcji, 
z różnych pobudek, grono różnorodnych edytorów. Niestety, w dość znacznej licz-
bie przypadków, fakt wydania tak niewielu tytułów świadczyć może o dużej przy-
padkowości w podejmowaniu tych inicjatyw wydawniczych. Należy więc założyć, 
że zasadniczo inicjatywa nie leżała po stronie wydawców, lecz samych autorów, 
nauczycieli i wynikała z innych czynników zewnętrznych – w tym także tych o pod-
łożu  ekonomicznym.  Stefan Truchim wskazywał,  że  szczególnie w  pierwszych 
dziesięcioleciach XIX wieku, przede wszystkim w szkołach wiejskich, brak było 
jednolitych podręczników, uczono z różnych elementarzy, modlitewników, czasem 
korzystano tylko ze ściennych tablic do nauki czytania19. Z biegiem lat, poczyna-
jąc od szkół wyższego poziomu, schodząc na niższe poziomy nauczania, problem 
ten  urzędowo  regulowano,  co  jednak wpływało  na  ograniczanie  roli  oddolnych 
inicjatyw wydawniczych.

Można stwierdzić, że w grupie typowych podręczników szkolnych, poza pa-
roma wymienionymi tytułami, miejscowi wydawcy nie opublikowali pozycji o wy-
jątkowym  znaczeniu,  wprowadzających  nowatorskie  rozwiązania  metodyczne. 
Podobnie  ocenić  można  grupę  publikacji  poświęconych  organizacji  szkół,  ich 
funkcjonowaniu. Miały one charakter publikacji miejscowych, o ograniczonym za-
sięgu i zakresie terytorialnym oraz czasowym. Inaczej należy ocenić kilkanaście 
przynajmniej  edycji  poświęconych ogólnie wychowaniu,  kształceniu, możliwych 
do wykorzystania w nauce domowej, w działaniach wychowawczych realizowa-
nych przez dom, Kościół katolicki i jego instytucje czy organizacje i towarzystwa 
społeczne.  Wymienić  wśród  nich  można  takie  edycje,  jak:  Wieczory pod lipą 
Lucjana Siemieńskiego (Kamieński 1845, 1847), Legendy historyczne Zofii Wę-
gierskiej  (Żupański 1852, 1863), Zbiorek rzeczy swojskich ku nauce i rozrywce 
młodzieży Ewerysta Estkowskiego (Żupański 1859).

Ważnymi edycjami naukowymi, które służyć mogły „wyższemu kształceniu” 
przygotowanych już odbiorców, były m.in. Maurycego Mochnackiego O literaturze 
polskiej w XIX wieku (Stefański 1845), Adama Mickiewicza Rzecz o literaturze 
słowiańskiej wykładana w Kolegium Francuskim (Stefański 1850–1851), pionier-
skie Studia o literaturze ludowej ze stanowiska historycznej i naukowej krytyki 
Ryszarda Berwińskiego (Żupański 1854), Kazimierza Jarochowskiego Literatura 
poznańska w pierwszej połowie bieżącego stulecia (Żupański  1880, 1884)  czy 

18  Por. tenże, Karol Reyzner (1803–1887) – wydawca, księgarz i drukarz poznański, „Biblioteka” 
2009, nr 13 (22), s. 55–76.

19  S. Truchim, Historia…, t. 1, s. 134.
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tegoż  liczne edycje dzieł Joachima Lelewela. Nade wszystko wymienić należy: 
Uwagi nad wychowaniem teraźniejszym Johanna  Samuela  Kaulfussa  (Decker 
1823), wśród wielu  różnych  edycji  dzieł  Bronisława Trentowskiego Chowannę, 
czyli system pedagogiki narodowej (Popliński 1842, 1845–1846), przedruk Grze-
gorza  Piramowicza  Powinności nauczyciela (Stefański  1849),  Pisma pedago
giczne E.  Estkowskiego  (Żupański  1863),  Jędrzeja  Śniadeckiego O fizycznym 
wychowaniu dzieci  (L.  Rzepecki  1867), z  uwagi  na  pozycję  społeczną  autora 
Mowę o potrzebach i położeniu szkół naszych Floriana Stablewskiego  (J. Leit-
geber 1878) czy Wojciecha Trąmpczyńskiego O szkołach ludowych i prywatnym 
nauczaniu (nakł. autora, 1913).

Już wcześniej  w  tej  analizie  próbowano  odpowiedzieć  na  pytanie,  kto  był 
inicjatorem opracowywania poszczególnych podręczników. Z jednej strony należy 
stwierdzić, że byli  to nauczyciele, znający wymagania szkolne, potrzeby w  tym 
zakresie, z drugiej była to także władza szkolna. Nauczyciel musiał jednak liczyć 
się z tym, że jego opracowanie wymagało zaaprobowania do użytku szkolnego. 
W przeciwnym wypadku wypadało z użycia, a władza nadrzędna wprowadzała 
podręcznik uznany za  lepszy czy z punktu widzenia politycznego, społecznego 
właściwszy. Tak np. po zmianie kursu politycznego w latach 70. XIX wieku zade-
cydowano o wycofaniu podręczników Jana Rymarkiewicza, przez  lata uznawa-
nych za dobre i aprobowanych do użytku szkolnego. Nie pomogły zapewnienia 
autora i wydawcy, że kolejne wydanie dostosują do oczekiwań. Urzędowo zleco-
no opracowanie nowych podręczników Józefowi Molińskiemu i Sylwestrowi Spy-
chałowiczowi20. Nie zawsze jednak powierzano ich przygotowywanie miejscowym 
autorom, co przyczyniałoby się do  rozwoju miejscowego  ruchu wydawniczego, 
czasem zalecano stosowanie wydań z terenu Niemiec. W latach 1840–1862, czyli 
w okresie pozornych ustępstw, np. w seminariach nauczycielskich, podstawowym 
podręcznikiem do nauki języka niemieckiego był podręcznik Kellnera i Heyse’go, 
do historii Rendschmidta, do fizyki Krügera Grundzüge der Physik21.

Władze  kościelne,  chcąc  uzyskać  odpowiedni  do  swych  oczekiwań  kate-
chizm,  także podejmowały  różnorodne działania. Z  jednej  strony było  to dąże-
nie do rzetelnej oceny nadsyłanych propozycji, z drugiej  inicjowanie konkursów 
czy zlecanie konkretnym osobom zadania ich przygotowania. Wydawcy książek 
o  tematyce  religijnej,  moralnej,  starali  się  uzyskać  imprimatur  władzy  kościel-
nej,  co ułatwiało  zbyt  książek  i  „legalizowało”  posługiwanie  się  nimi. W aktach 
archiwalnych odnaleźć można więc np. datowaną na 1857  rok ocenę  rękopisu 
katechizmu Mały towarzysz autorstwa ks. Gawareckiego, który nie polecał kon-
systorzowi arcybiskupiemu jego aprobaty, stwierdzając: „Już dużo takich małych 
katechizmów wyszło, i trzeba powiedzieć, więcej niźli potrzeba”22. Władze kościel-
ne, widząc sytuację, zleciły wówczas Janowi Respądkowi, proboszczowi poniec-
kiemu, napisanie katechizmu wzorcowego. Ten podjął się zadania, ubolewając, 
iż faktycznie te stosowane, oparte na różnych metodach wprowadziły w naucza-

20  L. Słowiński, Nauka literatury…, s. 130.
21  S. Truchim, Historia…, t. 1, s. 200.
22  AAP, rkps KA 9220. Cenzura ksiąg. List z 20.08.1857.
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niu religii zamęt i twierdził, że nie ma wśród istniejących takiego, który by można 
zastosować we wszystkich szkołach23. Ale  fakt zlecenia osobie wybranej przez 
Arcybiskupa realizacji tego zadania nie oznaczał poprawy sytuacji. Oceniający ją 
bowiem kilka lat później recenzent „Tygodnika Poznańskiego” zauważał, iż zalała 
archidiecezję „moc przeobfita najróżnorodniejszych” opracowań, w wyniku czego 
„zamęt doszedł po szkołach naszych do tego stopnia”, iż każda nieomal szkoła 
jednej i tej samej parafii użytkowała inne opracowanie24.

Inaczej niż w zakresie podręczników wyglądała sprawa inicjatywy wydawni-
czej w odniesieniu do tych publikacji, które mogły być używane jako podręczniki 
w nauczaniu domowym czy służyć miały wychowaniu, kształceniu, podnoszeniu 
oświaty. Starały  się  na  to wpływać  zakładane  towarzystwa. Bez wątpienia Po-
znańskie  Towarzystwo  Przyjaciół  Nauk  (1857)  było  towarzystwem  najbardziej 
znanym  i  o największych osiągnięciach  również na niwie wydawniczej,  ale nie 
inicjowało wydawania podręczników, a  i sprawy oświaty, wychowania stanowiły 
węższy zakres jego zainteresowań. Wiele lat wcześniej, bo w roku 1828, zawią-
zało się Towarzystwo Przyjaciół Rolnictwa, Przemysłu i Oświaty w Wielkim Księ-
stwie Poznańskim, które dążąc do realizacji zadań związanych z ich rozwojem, 
zamierzało  organizować  konkursy  i  prowadzić  działalność  wydawniczą25.  Nie 
uzyskało jednak aprobaty władz. Takie same założenia były często w latach na-
stępnych wymieniane w dokumentach innych organizacji i stowarzyszeń, co pod-
kreśla uświadamianie sobie przez ich założycieli znaczenia słowa drukowanego 
w życiu społecznym.

Powstała w  1848  roku  Liga  Polska w  swych  założeniach  organizacyjnych 
zapisała, iż realizować będzie swe cele przez wydawanie książek i czasopism, dla 
rozwijania oświaty narodowej26. Po niespełna dwóch latach jej działalność została 
zawieszona, zdążyła jednak rozpocząć publikowanie książek, zauważając, że ist-
nieje „niedostatek książek stosownych” dla ludu, rodzący potrzebę wydania prac 
zróżnicowanych pod względem formy i zakresów tematycznych27. Powstałe w tym 
samym roku, z inicjatywy Ewarysta Estkowskiego i ks. Aleksego Prusinowskiego, 
Towarzystwo Pedagogiczne Polskie wskazało jako swe cele walkę o utrzymanie 
języka polskiego w szkołach elementarnych, troskę o poprawę bytu nauczycieli, 
dążenie do zrównania ich w prawach z urzędnikami państwowymi i szerzenie wie-
dzy pedagogicznej przez wydawanie odpowiednich poradników dydaktycznych, 
pism pedagogicznych i podręczników do szkół elementarnych28. Dla ich realizacji 

23  Por. J. Respądek, Katechizm rzymskokatolicki dla szkół elementarnych i klas niższych gim
nazjalnych, Poznań 1858, s. I–III.

24  „Przegląd Poznański” 1863, nr 9, s. 70–71.
25  Z. Skorupska, Towarzystwo Przyjaciół Rolnictwa, Przemysłu i Oświaty w Wielkim Księstwie 

Poznańskim, [w:] Słownik Polskich Towarzystw Naukowych, t. 2, cz. 2, red. nauk. B. Sordylowa, War-
szawa 1994, s. 497–498.

26  J.  Kozłowski, Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815–1918,  Poznań  2006,  
s. 155–157.

27  „Gazeta Polska” 1849, nr 140, s. 577–578.
28  S. Truchim, Pierwsze Towarzystwo Pedagogiczne w Polsce 1848–1853. Z początków zawo

dowego ruchu nauczycielskiego, Warszawa 1958, s. 146.
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wybrano pięcioosobowy Komitet Redakcyjny29,  co  stanowiło  realizację projektu 
zgłoszonego kilka  lat wcześniej  przez Karola Libelta30. W 1849  roku powołano 
oddzielny komitet dla redagowania czasopisma pedagogicznego „Szkoła Polska” 
oraz komisję dla opracowania elementarza, która jednak nie rozwinęła szerszej 
działalności31. Troszcząc się o właściwe wychowanie młodego pokolenia, w tym 
samym  roku Towarzystwo poleciło W. Stefańskiemu przedrukować Powinności 
nauczyciela Grzegorza Piramowicza. Realizując natomiast zamysł przygotowania 
„książki początkowej do czytania”, spośród znanych sobie i poleconych nauczy-
cieli wybrało Daniela Rakowicza i jemu powierzyło wykonanie tego zadania32. Wy-
wiązał się z zadania na tyle dobrze, że pracę jego, pod tytułem Nauka czytania 
i pisania. Wypracowana z polecenia Towarzystwa Pedagogicznego w Poznaniu, 
wydano w 1850  roku, a  już  rok później wznowiono. Współzałożyciel  i  działacz 
Towarzystwa E. Estkowski, także pracami swego autorstwa przyczynił się do za-
pełniania luk na polu książki elementarnej.

O tym, że nie wszystkie inicjatywy w tym zakresie były realizowane, świadczy 
plan Franciszka Rakowicza, który w roku 1861 rzucił hasło powołania do życia 
Towarzystwa św. Wojciecha mającego: zakładać czytelnie, rozdawać tanie książ-
ki, sprzedawać  takowe oraz  inicjować  i organizować wydania nowych dzieł dla 
ludu33.  Nie wystarczały  same  chęci  i  nawet  najszczytniejsze  zamierzenia,  jeśli 
brakowało szerszego zaplecza, tak intelektualnego, jak i organizacyjno-finanso-
wego. Należy jednak przypomnieć, że wzywanie do powoływania stowarzyszeń 
dla wydawania tanich książek dla ludu było w tych latach dość powszechne, bo 
podobne  hasła,  wskazujące  powodzenie  takich  przedsiębiorstw  czeskich  i  ru-
skich34, pojawiały się np.  także w Galicji. Warto w  tym kontekście przypomnieć 
niepodjętą myśl J. I. Kraszewskiego, aby zjednoczyć wysiłki poznańskie i krakow-
skie dla wspólnego wydawania literatury dla ludu35.

Odpowiedzią Polaków na politykę okresu O. Bismarcka było utworzenie naj-
pierw w  roku 1872 Towarzystwa Oświaty Ludowej,  a po  jego sądowym zawie-
szeniu Towarzystwa Czytelni Ludowych (TCL) w roku 188036. Ich głównym celem 
było propagowanie polskiej prasy i książek i organizowanie biblioteczek ludowych 
mających  zapewnić  dostęp  do  literatury  pięknej,  opracowań historycznych,  ale 

29  „Kościół i Szkoła” 1848, nr 9, s. 556–559.
30  Por.  J.  Data,  Tendencje pozytywistyczne w czasopiśmiennictwie wielkopolskim w latach 

1848–1870, Warszawa–Poznań 1975, s. 105.
31  B. Krajewska-Tatarkowska, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Poznaniu, [w:] Słownik Pol

skich Towarzystw Naukowych, t. 2, cz. 3, red. nauk. B. Sordylowa, Warszawa 2001, s. 64.
32  „Przegląd Poznański”1848, t. 4, s. 663.
33  Zob. F. Rakowicz, Towarzystwo św. Wojciecha duchowy Pomnik Tysiącletniej Rocznicy, Po-

znań 1861.
34  Por. J. Bujak,  Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich 1772–1900, Kraków 

1989, s. 64.
35  J. I. Kraszewski, Rachunki. Z roku 1866, Poznań 1867, s. 249–250.
36  Zob. B. Zakrzewska-Nikiporczyk, Towarzystwo Oświaty Ludowej, [w:] Słownik Polskich Towa

rzystw Naukowych, t. 2, cz. 2, red. nauk. B. Sordylowa, Warszawa 1994, s. 476–478; W. Jakóbczyk, 
Towarzystwo Czytelni Ludowych, [w:] Słownik Polskich Towarzystw Naukowych, t. 2, cz. 1, red. nauk. 
B. Sordylowa, Wrocław 1990, s. 480.
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i popularnych z różnych dziedzin życia: kulturalnego, społecznego, politycznego 
i gospodarczego. Towarzystwa te korzystały głównie z nakładów miejscowych wy-
dawców, inspirując, zachęcając ich do publikowania literatury niezbędnej dla za-
kładanych bibliotek, co było już samo w sobie ważnym zadaniem, ale także same 
stawały się nakładcami. Szczególnie TCL było na  tej niwie aktywne, stając się 
wydawcą 35 pozycji, wśród których odnajdujemy: ciąg wydawnictw stanowiących 
objaśnienia  do  przeźroczy  z  historii  Polski  lub  literatury  polskiej,  elementarze, 
sporadycznie poradniki prawne oraz kilkanaście tytułów spisów książek poleca-
nych – jako odpowiednie – dla bibliotek.

Niemałą rolę w rozwoju miejscowego ruchu wydawniczego, w inspirowaniu 
pewnych  w  tym  zakresie  zdarzeń,  wskazywaniu  dobrych  i  wartych  powielania 
wzorców, jak i krytykowaniu złych edycji, odegrała miejscowa prasa i jej redakcje. 
Można  jednak śmiało powiedzieć, że w zakresie pozycji podręcznikowych była 
ona – poza elementarzami – praktycznie zerowa. Częściej wskazywano na tytuły, 
które mogły służyć wychowaniu czy nauczaniu domowemu, podnoszeniu oświa-
ty, choć w zasadzie przyznać trzeba, że z reguły wskazywano na typy książek, 
rodzaj ich opracowania, żądaną tematykę niż na konkretne dzieła. Dostrzegano 
konieczność podnoszenia poziomu nauczycieli, w tym m.in. poprzez wydawanie 
dla nich czasopism37. Niemałą rolę w tym dyskursie odegrali: Julia Wojkowska, 
Hieronim Feldmanowski, Karol Libelt38. Niektóre  tylko  tytuły poddawano szcze-
gółowym recenzjom, choć w odniesieniu do podręczników nie czyniono tego zbyt 
często i systematycznie, a w odniesieniu do literatury pedagogiczno-oświatowej, 
wychowawczej  nie  częściej  niż w  stosunku do  innych grup  tematycznych. Re-
cenzje nie wpływały w sposób widoczny na podejmowane działania wydawnicze, 
choć zdarzały się wśród recenzji podręczników  i  takie,  jak  ta po opublikowaniu 
przez Reyznera drugiego wydania Małej gramatyki języka polskiego, którą skwi-
towano stwierdzeniem: „w wydaniu tego dziełka autor najwięcej rozumu pokazał 
w tem, że zataił nazwisko swoje”39. Nie przeszkodziło to jednak wydawcy opraco-
wanie to wznowić jeszcze trzykrotnie!

Poza łamami czasopism, praktycznie przez większą część badanych lat nie 
publikowano broszur czy obszerniejszych książek poświęconych podręcznikom 
czy literaturze pedagogicznej, oświatowej. Tej ostatniej poświęcił uwagę Bernard 
Chrzanowski  w  broszurze  W sprawie wydawnictw ludowych, wydanej  dopie-
ro w 1911, w  której mówił  o  funkcji wychowawczej,  ale  i  kształcącej  tego  typu 
wydawnictw. W tym kontekście wskazać należy na opublikowany kilkanaście lat 
wcześniej List otwarty do społeczeństwa polskiego w sprawie naszych elementa
rzy autorstwa byłego nauczyciela kryjącego się pod inicjałami A. B. Ideę analizy 
podkreśla  podtytuł,  jakim  autor  ją  poprzedził: Elementarze polskie jakiemi być 
powinny, a jakiemi są. Omówił szczegółowo wszystkie wydane w Wielkopolsce 

37  Np. B., Słówko o potrzebie polskich pism pedagogicznych,  „Oświata” 1865, z. 1, s. 34–36; 
Jedna z najgwałtowniejszych naszych potrzeb, „Tygodnik Poznański” 1863, nr 5, s. 33–34.

38  Szerzej  poruszyłem  ten  problem  w  książce Wydawcy poznańscy…,  s.  270–303.  Tam  też 
wskazana literatura omawiająca ten rozpoznany już dobrze problem.

39  „Orędownik Naukowy” 1844, nr 1, s. 87–88.
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na przestrzeni ostatnich trzech dziesięcioleci elementarze, starając się zbudować 
założenia elementarza  idealnego. Tego  typu opracowań zabrakło w XIX-wiecz-
nym wielkopolskim dyskursie40.

Formą mecenatu  społecznego były  konkursy,  ogłaszane  z  reguły  przez  to-
warzystwa,  redakcje czasopism, czasem miejscową administrację. Mimo że za-
rejestrowano ich kilkadziesiąt, w zasadzie tylko kilka dotyczyło podręczników czy 
literatury  pedagogicznej. W  odpowiedzi  na  konkurs  Królewskiej  Rady Szkolnej, 
K. Libelt napisał Wykład matematyki dla szkół gimnazjalnych (Poznań 1840), w ogło-
szonym przez Dyrekcję Ligi Polskiej konkursie na  trzy książki dotyczące historii 
Polski wydano dwie, autorstwa Bibiany Moraczewskiej i jedną Teodora Kilińskiego 
(ta, mająca 5 wydań,  była  polecana  jako podręcznik w  szkołach galicyjskich)41. 
W 1850 roku nie został rozstrzygnięty konkurs na dwa katechizmy ogłoszony przez 
arcybiskupa  Leona  Przyłuskiego42.  W  późniejszym  okresie  nie  organizowano 
przez wiele lat konkursów na przygotowanie podręczników, a co najwyżej sięgano 
do książek z nurtu literatury ludowej, które mogłyby być wykorzystywane w wycho-
waniu domowym, samokształceniu (np. konkursy TCL). Interesującą w kontekście 
omawianych zagadnień inicjatywę podjęła redakcja „Oświaty” w 1867 roku, ogła-
szając kilka konkursów, w tym na opracowania następujących tematów: Jak należy 
uczyć w szkołach naszych elementarnych historii naturalnej? Inny, O nauce geo
grafii w szkołach naszych elementarnych czy Przyczyny zaniedbań u nas śpiewu 
kościelnego i świeckiego w ogóle, a w szczególności po szkołach elementarnych43. 
Dopiero pod koniec wieku XIX i na początku XX zauważyć można drobne w tym 
zakresie działania, choć nie zawsze przynoszące konkretny rezultat44. Podsumo-
wać ten wątek rozważań należy stwierdzeniem, że w Poznaniu konkursy nie ode-
grały znaczącej roli w kształtowaniu polityki wydawniczej.

Kończąc, należy stwierdzić, iż z uwagi na panującą sytuację produkcja książ-
ki  szkolnej  (podręcznikowej)  oraz w  szerszym  ujęciu  pedagogicznej  nie  zajęła 
w ofercie wydawców poznańskich znaczącego miejsca i poza kilkunastoma po-
zycjami nie przyniosła nadzwyczajnego plonu. Wydawało  ją dość chętnie wielu 
wydawców, lecz wśród tych zawodowych trudno wskazać – może poza A. Popliń-
skim – takiego, dla którego stanowiłaby przedmiot specjalizacji czy szczególnego 
zainteresowania. Publikowaniem lub przynajmniej ich inicjowaniem zajmowały się 
także miejscowe towarzystwa i redakcje czasopism oraz oczywiście administracja 

40  Podobne z założenia broszury, jak: T. Jackowskiego Pogląd na dawniejszą literaturę rolniczą 
polską, Poznań 1895; S. Robińskiego Pogląd ogólny na ruch literacki obecny nauki lekarskiej w Pol
sce, Poznań 1869, czy najogólniejsze z nich A. Białeckiego, Piśmiennictwo w W. X. Poznańskiem 
od r. 1850 i charakter tegoż w poprzedzających latach, Wilno 1858, podręcznikami nie zajmowały się.

41  B. Moraczewska, Co się stało w Polsce od pierwszego jej rozbioru… (Poznań 1850);  taż, 
Co się stało w Polsce od samego początku aż do pierwszego rozbioru kraju (Poznań 1852); T. Kiliński, 
Dzieje narodu polskiego (Poznań 1858, 1. wyd.).

42  „Szkoła polska” 1850, nr 21, s. 534.
43  „Oświata” 1867, z. 1, s. 64.
44  Konkursy: Centralnego Towarzystwa Gospodarczego owocujący Popularnym podręcznikiem 

chemii rolniczej Stanisława Mukułowskiego (Poznań 1897); Zjednoczenia Młodzieży Kupieckiej ukoro-
nowany książką Korespondencja handlowa. Podręcznik dla młodzieży kupieckiej Tadeusza Adamczew-
skiego (Poznań 1911) oraz TCL z roku 1911 na napisanie nowego elementarza – nierozstrzygnięty.
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państwowa  i miejscowy  kościół.  Publikacje  w  czasopismach  oraz  prowadzone 
dyskusje nie doprowadziły jednak przez cały wiek do wypracowania założeń po-
lityki wydawniczej, w związku z czym oferta w wielu wypadkach była dość przy-
padkowa. Nie dopracowano się w tym względzie tego, co udało się w odniesieniu 
do powiastki ludowej. W ocenie E. Pieścikowskiego, w drugiej połowie XIX wieku 
właśnie w wyniku dyskusji wypracowano w Poznaniu swoistego rodzaju powiast-
kę dla ludu, która wraz z formami pochodnymi określiła swoistą odrębność wielko-
polskiego piśmiennictwa jako obiegu popularnego, o bardzo ważnych zadaniach 
do zrealizowania45. I bez wątpienia w wielu przypadkach ta literatura była „pod-
ręcznikiem” zarówno do nauki czytania,  jak  i kształtowania właściwych postaw, 
tak u młodych, jak i starszych wiekiem Wielkopolan.

45  Por. E. Pieścikowski, „Ach! w tym Poznańskiem…” Życie literackie XIX wieku, Poznań 2003, 
s. 99–100, 105–111.
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Działalność oficyny wydawniczej rodziny Feitzingerów 
w Cieszynie na rzecz szkolnictwa i oświaty

Cieszyn, miasto podzielone ostatecznie od 1945 roku na dwie nierówne czę-
ści granicą na Olzie, ma 1200-letnią tradycję, co potwierdziły niedawne obchody 
tej rocznicy oraz publikacje okolicznościowe i naukowe1. Specyfika tego miejsca 
polega przede wszystkim na przenikaniu się kultur: polskiej, czeskiej  i austriac-
kiej oraz niemieckiej. Habsburgowie, pod których panowaniem pozostawał Śląsk 
Cieszyński od roku 1653 aż do zakończenia I wojny światowej, oraz sympatie nie-
których kręgów skierowane ku Wiedniowi (Cieszyn nazywano w pewnym okresie 
„małym Wiedniem”2) sprawiały, że wpływy austriackie i niemieckie były bardzo sil-
ne. Mimo ambiwalencji w odczuciach wielu cieszynian wobec C.K. Austrii do dziś 
w niektórych rodzinach przechowuje się pamiątki z XIX stulecia, gdy miłościwie 
panujący wtedy cesarz Franciszek Józef odwiedzał stolicę księstwa3. Pod  jego 
rządami mieszkańcy Księstwa Cieszyńskiego osiągnęli względny dobrobyt i po-
czucie stabilizacji. Dzięki takiej koniunkturze Cieszyn stawał się miejscem chęt-
nie zasiedlanym przez przyjeżdżających z terenów Austro-Węgier rzemieślników, 
właścicieli  zakładów  poszukujących  nowej  siedziby  bądź  rynków  zbytu  (w  tym 
drukarzy) oraz handlowców. Gospodarczy  rozkwit Śląska Cieszyńskiego sprzy-
jał jednocześnie kształtowaniu kulturowej tożsamości i rozwojowi wielu dziedzin 
związanych z oświatą,  szkolnictwem, pedagogiką czy budzeniem świadomości 

*  Dr, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 30.
1  Por. Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych,  t.  I−III,  red.  I.  Panic,  

Cieszyn 2010.
2  Por. M. Makowski, J. Spyra, Cieszyn – mały Wiedeń, Cieszyn 2003; M. Makowski, Szlak ksią

żąt cieszyńskich. Habsburgowie, Cieszyn 2007.
3  Por. „W czasie swego długiego życia «Najjaśniejszy Pan» nawiedził Cieszyn czterokrotnie. 

Wizyty te miały miejsce w roku 1851, 1880, 1890 i 1906. Pomiędzy pierwszą a ostatnią bytnością 
cesarza w Cieszynie rozciąga się okres 55 lat, wystarczająco długi czas, aby powstała legenda o sę-
dziwym monarsze, żywa wśród cieszynian do dnia dzisiejszego”, M. Makowski, J. Spyra, Cieszyn 
– mały…, s. 6.
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narodowej. Powstające wówczas  liczne  towarzystwa czy organizacje o charak-
terze narodowym stawiały sobie za cel ocalenie polskiej kultury i języka poprzez 
czytelnictwo polskich książek, kształcenie nauczycieli i zakładanie polskich szkół4.

Intensywne życie kulturalne Cieszyna w połowie XIX wieku sprzyjało rozwojowi 
produkcji typograficznej; w latach 1806−1939 w różnych okresach funkcjonowało 
w mieście od kilku do kilkunastu drukarń, początkowo niemieckich i austriackich, 
później także polskich. Pierwszą drukarnię w Cieszynie założył w 1806 r. Fabian 
Beinhauer, ale jeszcze w tym samym roku przejął ją pochodzący z czeskiej Pragi 
Tomasz Prochaska. Jego firma, przejmowana kolejno przez następne pokolenia 
tej  rodziny stała się z czasem najlepiej prosperującą na  tym  terenie drukarnią, 
a nawet jedną z największych na obszarze monarchii austro-węgierskiej5. Jej filia, 
otwarta w 1848 roku w Bielsku, była pierwszą w tym mieście. W geście uznania 
dorobku tej oficyny drukarnia i księgarnia Karola Prochaski seniora doczekała się 
w 1883 r. jako pierwsza tytułu c. k. dostawcy dworu6.

Kolejną utytułowaną cieszyńską firmą drukarską była założona w 1833 r. jako 
„Fabryka ksiąg handlowych Kutzer i Spółka” drukarnia Fritza Kutzera, która otrzy-
mała  ten sam  tytuł  co oficyna Prochaski,  ale dopiero 18  lat  później, w 1901  r. 
Nie  było  dane  dostąpić  tego  zaszczytu  innej  cieszyńskiej  rodzinie  drukarskiej 
– Feitzin gerów, przybyłych do miasta jeszcze przed 1840 rokiem, ale początkowo 
parających się introligatorstwem.

Historia firmy Feitzingerów

Rodzina  Feitzingerów7  wywodzi  się  z  Austrii,  ale  senior  rodu,  Jan  Józef, 
przeniósł się pod koniec XVIII wieku do Opawy, gdzie prowadził warsztat introli-
gatorski. Jego młodszy syn, Edward Cyryl (1808−1868), wobec przekazania intro-
ligatorni w Opawie przez ojca starszemu bratu, przeniósł się stamtąd do niezbyt 
odległego Cieszyna. Tutaj założył „Skład sztuk pięknych, muzycznych, przyborów 
do fotografii” i prowadził podobny do ojcowskiego zakład, jednak z biegiem czasu 
rozszerzał swoją działalność. Po ślubie z Ludwiką Teresą Czeike wykupił istnie-
jącą w Cieszynie od 1831 r. księgarnię braci Wäscherów, co pozwoliło później na 
umieszczanie przez Feitzingerów w anonsach o nowościach wydawniczych infor-
macji, że jest to najstarsza oficyna księgarska w mieście. Edward senior (bo tak go 
nazywano dla odróżnienia od syna, również Edwarda) brał czynny udział również 
w działalności pozazawodowej, mianowicie był jednym z założycieli cieszyńskie-

4  Por. L. Miękina, Prekursorzy. W stulecie narodzin ruchu zawodowego nauczycieli polskich na 
Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 1988. Wśród licznie powstających wówczas towarzystw największą rolę 
odegrała Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego (1885).

5  Pisze o tym A. Gładysz, Polskie drukarstwo Cieszyna od zarania do roku 1939, [w:] Z dziejów 
cieszyńskiego drukarstwa, red. A. Gładysz, Bielsko-Biała 1982, s. 13.

6  Por. M. Makowski, J. Spyra, Cieszyn – mały…, s. 14.
7  Wątpliwości co do koligacji rodzinnych Feitzingerów (np. Edward senior i junior, inni noszący to 

samo nazwisko, a często myleni z Edwardami) rozwiał Janusz Spyra w artykule Cieszyński wydawca 
Edward Feitzinger (1851–1932), „Kalendarz Cieszyński” 2001, s. 242−246.
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go Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego, niemieckiej czytelni, dwukrotnie wybie-
rano go radnym miejskim, prowadził także wypożyczalnię, liczącą w 1862 r. cztery 
tysiące pozycji. Wszyscy czterej synowie Edwarda Cyryla byli związani z wyda-
waniem i sprzedażą książek. Po śmierci ojca introligatornię i wydawnictwo przejął 
najstarszy z nich – Karol, ale ze względu na stan zdrowia szybko zrezygnował; 
zmarł zresztą w cztery lata po ojcu, w wieku 30 lat. Jego następcą w rodzinnym 
zakładzie był brat Henryk, rzutki i przedsiębiorczy młody człowiek, który nie tylko 
go rozbudował, ale założył i wybudował własną drukarnię w dzisiejszej czeskiej 
części Cieszyna oraz kupił kamienicę przy Rynku, by tam umieścić siedzibę fir-
my. W kilkanaście lat później do Henryka dołączył najmłodszy z braci – Gustaw, 
z którym przez osiem lat prowadził spółkę. Zmodernizowana i nowocześnie wy-
posażona  drukarnia wykonywała  oprócz  standardowych  zamówień  także  druki 
kolorowe,  co wykorzystywano przy  tłoczeniu  np.  kalendarzy  ściennych8. Praw-
dopodobnie pożar, który wybuchł w marcu 1887 r. i spowodował znaczne straty9, 
oraz istniejąca wówczas wśród drukarzy cieszyńskich duża konkurencja sprawiły, 
że bracia sprzedali swą drukarnię Fritzowi Kutzerowi i wyjechali do Wiednia, gdzie 
prowadzili  podobną działalność. Na miejscu pozostał  czwarty  z  braci,  noszący 
po ojcu  imię Edward, dla odróżnienia od niego zwany  juniorem  lub Edwardem 
Filipem (1851−1932). Zanim zaczął prowadzić samodzielną działalność księgar-
ską, co nastąpiło w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, praktykował najpierw 
u ojca, a następnie u starszych braci, zwłaszcza u Henryka w jego introligatorni 
i drukarni. Wtedy też ożenił się z Anną Marią Janotą-Pohl, która wkrótce po ślubie 
nabyła kamienicę przy Górnym Rynku 10 w Cieszynie, gdzie od 1877 r. młodzi 
zamieszkali  i gdzie odtąd aż do 1945 r. siedzibę miała księgarnia Feitzingerów.

Działalność wydawnicza

W pierwszym okresie swej działalności Edward publikował przede wszystkim 
wydawnictwa religijne, tj. modlitewniki, kancjonały, zbiory pieśni, katechizmy, i to 
zarówno katolickie10  (był wychowankiem Katolickiego Gimnazjum w Cieszynie), 
jak i ewangelickie11. Ponadto przez cały czas wydawał liczne kalendarze i porad-

8  Piszą  o  tym  E.  Kubica,  J.  Jarzyński  w  artykule Rodzina drukarzy, wydawców i księgarzy, 
[w:] Z dziejów cieszyńskiego drukarstwa, red. A. Gładysz, Bielsko-Biała 1982, s. 92.

9  Pisała o tym ówczesna prasa, np. „Przyjaciel Ludu” 1887, nr 39.
10  Np. Śpiewnik kościelny i książeczka modlitewna dla młodzieży razem kancyonałek katolic

ki (między 1873 a 1899), Kancyonał katolicki i razem Książka modlitewna wydana przez Antoniego 
Janusza (1891). Zarówno te, jak i wymienione niżej tytuły przechowywane są w zbiorach Książnicy 
Cieszyńskiej.

11  Np. Modlitwy i rozmyślania nabożne: na pomnożenie chrześciaństwa między ludźmi pospo
litymi, we wszelkim czasie i różnych potrzebach służące: z przydatkiem, zebrane i po raz pierwszy 
do druku podane przez Jana Kłapsię (1887), X. Pawła Twardego modlitwy dla nabożnego chrześcia
nina przy spowiedzi i Wieczerzy Pańskiej, w chorobie i przy skonaniu, z poprzedzającemi napomnie
niami i z przydatkiem pospolitych modlitw, które poprawił i na nowo wydał Jerzy Gabryś (1890), Mały 
katechizm d[okto]ra Marcina Lutra, wyłożył Jerzy Heczko (1895), Mniejszy katechizm Marcina Lutra 
Doktora św. Teologii, obrobił Leopold Otto (1916).
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niki, w tym prawne12, astronomiczne13, medyczne14 czy kulinarne15, przewodniki 
po okolicznych Beskidach16 i Tatrach17. Po wyjeździe braci do Wiednia nawiązał 
kontakty z polskimi wydawcami spoza Śląska Cieszyńskiego (np. Karolem Miarką 
z Mikołowa, Józefem Chociszewskim z Poznania, Maxem Lambeckiem z Toru-
nia, Ryszardem Schmeerem z Bielska), które ułatwiły mu znacznie otrzymanie 
w 1888 r. od śląskiej rady rejencji krajowej „Koncesji do prowadzenia księgarni, 
handlu  nut,  obrazów  i  innych  dzieł  sztuki  […] wszystkich  gdzie  bądź wyszłych 
i wychodzących książek  i  czasopism…”18. Dopiero  jednak w 1898  r.  jego firma 
została zarejestrowana jako „Księgarnia i handel papierem Edwarda Feitzingera”.

Z merkantylnego punktu widzenia najbardziej opłacalne dla wydawnictwa były 
nie pojedyncze publikacje, lecz serie wydawnicze, zwłaszcza gdy ich produkcja była 
tania, a zbyt – stały i pewny. Dlatego od roku 1884 Feitzinger rozpoczął wydawanie 
serii „Biblioteczka tanich książeczek dla ludu i młodzieży”. Wielki sukces, jaki odnio-
sły dwie serie wychodzące pod tą samą nazwą od początku istnienia aż do r. 1901 
(przez 17 lat – ok. 80 pozycji), zachęcił właściciela do uruchomienia kilku innych: 
„Książeczek groszowych” (1885−1889), „Książeczek ludowych” (1885−1904), „Bi-
blioteczki tanich książeczek powieściowych” (1898−1914) oraz „Książeczek z ob-
razkami” (1894). Do 1894 r. Edward Feitzinger wydał – jak twierdzi historyk Janusz 
Spyra19 – ok. 200 publikacji (w tym po niemiecku – 18, po czesku – 5 i po węgier-
sku – 2, pozostałe po polsku). Jest to o tyle trudne do zweryfikowania, że nie za-
wsze tego rodzaju wydawnictwa trafiały do bibliografii, ze względu na ich słaby pod 
względem edytorskim poziom i niewielką trwałość. Zachowane do dziś w Książnicy 
Cieszyńskiej wydawnictwa Feitzingera (w liczbie niewiele ponad 40) mimo upływu 
przeszło stu kilkudziesięciu lat dzięki twardym oprawom (którymi opatrzono je za-
pewne  już po nabyciu) zachowały swój kształt; część z nich  jednak pozostająca 
w  oryginalnych,  miękkich  okładkach  rozsypuje  się  niemal  (jest  przechowywana 
w kopertach zabezpieczających przed całkowitym zniszczeniem). Zaczytane przez 
niewybrednych czytelników służyły czasem (zapewne już po ich przeczytaniu) jako 
miejsce do sporządzania bieżących notatek, prowadzenia rachunków lub notowa-
nia przepisów kulinarnych (jak w jednej z zachowanych w Książnicy Cieszyńskiej 
publikacji). Papier, zwykle gazetowy, nie wytrzymywał długiej i intensywnej eksplo-

12  Np. Podręcznik dla gmin śląskich: książka dla ludu, zawierająca ustawy z objaśnieniami i inne 
przepisy, których wiadomość potrzebną jest w ogóle każdemu obywatelowi w gminie, w szczególności 
zaś przełożonym i radnym gminy i członkom wydziału, zebr. i wyd. Andrzej Cinciała (1889), Powszech
na księga ustaw cywilnych dla wszystkich krajów dziedzicznych niemieckich Monarchji austryjackiej: 
z późniejszemi odnośnemi ustawami i rozporządzeniami, oprac. przez Maxymiljana Zatorskiego 
i Franciszka Kasparka (1894).

13  Np. Księga planet, zawierająca kilka ogólnych uwag o planetach (b.r.w.).
14  Np. Jak natura leczy. Podręcznik do nauki leczenia przez naturę dla wszystkich, którzy pragną 

być zdrowi i dożyć późnego wieku, Jerzego Simoi (b.r.w.).
15  Np. Zwyczajna kuchnia domowa (1885).
16  Illustrierter Führer durch die Beskiden und die angrenzenden Landschaften [Ilustrowany prze-

wodnik po Beskidach i sąsiednich okolicach], Josefa Matzury (1890).
17  Nasze góry. Malownicze opisanie Karpat i Tatr oraz ich mieszkańców, Aleksandra Boruckiego 

(1888).
18  Cyt. za: E. Kubica, J. Jarzyński, Rodzina drukarzy…, s. 86.
19  Por. J. Spyra, Cieszyński wydawca…, s. 244.



Działalność oficyny wydawniczej rodziny Feitzingerów… 145

atacji, stąd rogi (zwłaszcza dolny prawy) są najczęściej wystrzępione, oberwane 
i zaplamione (niekiedy nie tylko rogi, ale wręcz całe strony), a tekst przylegający 
do nich – niekompletny. Ryciny (na ogół czarno-białe), umieszczane na okładkach 
lub w tekście, także noszą w niektórych egzemplarzach ślady eksploatacji – przez 
czytelników (może dzieci) były kolorowane.

Jak  już wcześniej wspomniano, większość wydawanych  przez Feitzingera 
publikacji ukazywała się po polsku, mimo że edytor urodził się w rodzinie niemiec-
kiej. Ponieważ mieszkał wśród Polaków i to oni w większości byli odbiorcami jego 
książek, dbał więc o dobre stosunki z nimi, także w swojej księgarni, w której za-
trudniał wykwalifikowany personel znający biegle oba języki – polski i niemiecki20. 
Nad wejściem umieszczony był początkowo napis po niemiecku i po polsku, jed-
nak po przebudowie frontonu (najprawdopodobniej pod wpływem ataku ze strony 
nacjonalistów niemieckich na łamach prasy) zmienił go na wyłącznie niemiecki, 
co z kolei zaowocowało atakiem polskiej prasy („Gwiazdka Cieszyńska”) i bojko-
tem, do którego ta wzywała, a który zachwiał koniunkturą firmy. Mimo że jeszcze 
w 1897 r. Feitzinger założył w swojej kamienicy obok sklepu czytelnię  i odpłat-
ną wypożyczalnię książek21, nie zdołał przezwyciężyć konkurencji (np. księgarni 
Prochaski i nowych polskich księgarni, które powstały wówczas w Cieszynie) ani 
znaleźć nowych ogłoszeniodawców dla swoich reklam (na wezwanie „Gwiazdki 
Cieszyńskiej” wielu wydawców polskich gazet spoza Śląska Cieszyńskiego od-
mówiło ich publikacji na swoich łamach, a księgarze nie przyjmowali wydawanych 
przez niego książek do swych magazynów). W niełatwym dla firmy czasie Edward 
Feitzinger postanowił zmienić profil swojej działalności i przekształcić zakład na 
„Wydawnictwo sztuki i kart pocztowych”. Wkrótce okazało się, że było to świetne 
z punktu widzenia zapotrzebowania  rynku posunięcie, gdyż popyt na pocztów-
ki z widokami Cieszyna  i okolic, a później  także Tatr, austriackich kurortów,  re-
produkcje akwareli z widokami Beskidów czy też strojów ludowych był tak duży, 
że w ciągu kilku zaledwie  lat (do 1905 r.) ukazało się  ich 85022. Popyt na karty 
pocztowe w Cieszynie wzmagało jeszcze oprócz indywidualnych potrzeb stałych 
mieszkańców – jak twierdzi J. Spyra – usytuowanie w tym mieście liczącego dwa 
tysiące osób garnizonu, w którym stacjonowali żołnierze spoza Śląska Cieszyń-
skiego. To oni byli stałymi odbiorcami kart, gdyż pocztówki wymagały (ze względu 
na ograniczoną ilość miejsca) skreślenia zaledwie kilku zdań od siebie (uwalniały 
od pisania znacznie obszerniejszego listu).

Widokówki  Edwarda  Feitzingera  opracowywane  były  starannie.  Fotografie 
do części z nich wykonywał sam właściciel firmy jako zapalony turysta beskidz-
ki  i  fotograf-amator.  Pozostałe  zdjęcia  sporządzane  były  na  zamówienie  przez 
zawodowych  fotografów  lub  amatorów,  ale  musiały  spełniać  wysokie  wymogi 
stawiane przez wydawcę. Feitzinger doczekał się uznania dla swojej pracy, gdy 
podczas  jubileuszowej wystawy widokówek w 1907 r. w Norymberdze otrzymał 
Złoty Medal Postępu23.

20  Piszą o tym E. Kubica i J. Jarzyński, Rodzina drukarzy…, s. 86−87.
21  Tamże, s. 87.
22  Por. J. Spyra, Cieszyński wydawca…, s. 245.
23  Tamże, s. 245.
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Bardzo wiele „feitzingerówek” ocalało do naszych czasów. Do ich spopula-
ryzowania przyczynił się kolekcjoner, Antoni Pasterny, który wydał album pt. Cie
szyn w dawnej pocztówce 1891−191824.  Na  145  stronach  zamieszczono  sto 
kilkadziesiąt fotografii pocztówek z widokami miasta. Znakomita większość z nich 
wydana została przez Feitzingera. Obok kart czarno-białych wiele jest kolorowych. 
Spoglądają z nich odziani w mieszczańskie stroje z przełomu wieków i początku 
XX stulecia  ówcześni mieszkańcy  stolicy Księstwa. Na wielu  uwieczniono  linię 
tramwajową wraz z kursującym od lewobrzeżnej części Cieszyna, wzdłuż stromej 
ulicy Stefanii (dziś Głębokiej), aż na Rynek wagonikiem. Ciekawa, awangardowa 
–  jak  na  owe  czasy  –  wydaje  się  pocztówka  przedstawiająca widok Cieszyna 
w przyszłości. Jest  to fotomontaż prezentujący na tle widoku Rynku kilka tram-
wajów, automobil i śpieszących się ludzi (niektórych leżących w dziwnych pozach 
na bruku)25. Nie do końca wizja ta się sprawdziła: linię tramwajową zlikwidowano 
w 1921 r., a na Rynek przez wiele lat nie wpuszczano samochodów; dziś znów 
się tam pojawiają (na jednym z jego boków umieszczono od niedawna parking).

Zabytkowe obiekty,  fotografowane z różnych stron, przedstawiono z dbało-
ścią o szczegół, część z nich dziś  już nie  istnieje, ale wartość dokumentacyjna 
prac Feitzingera nie ogranicza się tylko do nich. Wystawy sklepowe, szyldy, plaka-
ty, środki komunikacji (oprócz tramwaju także kolej, wozy, dorożki itp.), uwiecznie-
ni na fotografiach podążający na targ gospodarze, maszerujące oddziały wojska, 
modlący się w kościołach obu wyznań katolicy i ewangelicy cieszyńscy, spaceru-
jący w odświętnych strojach dorośli  i dzieci są świadectwem życia społecznego 
i obyczajowego Cieszyna, mogą więc służyć zarówno historykom, jak i antropo-
logom kultury czy etnografom. Edukacyjna rola tych kart – jak widać – z biegiem 
lat uległa zmianie: ewoluowała od reportażowego „chwytania na gorąco” ulotnych 
chwil i godnych uwiecznienia miejsc (krajoznawstwo), do dokumentacji historycz-
no-obyczajowej, dziś nie do przecenienia.

Wybuch I wojny światowej spowodował załamanie się prosperity monopolisty 
na tym polu wydawniczym – jak go nazywa A. Pasterny26. Jesienią 1914 r. dłuż-
nicy wobec niepewnych czasów odmówili zapłacenia należności  i firma Feitzin-
gerów poniosła ogromne (wynoszące ok. pół miliona koron27) straty. W dwa lata 
później Edward przekazał  jej prowadzenie synowi, Hermanowi, który prowadził 
księgarnię pod dotychczasową nazwą z pomocą ojca (do jego śmierci w 1932 r.) 
i sporadycznie brata, również Edwarda (III), do roku 1945. Jeszcze przed wojną 
zaangażował się w działalność organizacji niemieckich i jako Niemiec reprezen-
tował ich interesy we władzach Cieszyna. Był z zawodu chemikiem, więc rozsze-
rzył asortyment w sklepie o preparaty  fotograficzne  i chemiczne. Nie udało mu 
się  jednak uzyskać  takich obrotów,  jak  za  czasów,  gdy  sklep prowadził  ojciec. 
Dopiero podczas  II wojny, wobec braku znaczącej konkurencji,  rozwinął aktyw-
ną działalność. Po wyzwoleniu Hermann Feitzinger  trafił do obozu dla uchodź-

24  Cieszyn 1998.
25  Reprodukcja pt. „Cieszyn w przyszłości” w tejże publikacji na s. 132.
26  A.  Pasterny  nazywa  E.  Feitzingera  „monopolistą”  we  wstępie  do  swej  publikacji Cieszyn 

w dawnej pocztówce, s. 12.
27  Informację taką podaje J. Spyra, Cieszyński wydawca…, s. 245.
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ców w Opawie, gdzie zmarł w tym samym roku. Jego potomkowie – jak twierdzą 
E. Kubica  i  J.  Jarzyński28  – mieszkają w Monachium. Prochy  ich dziadka oraz 
członków dalszej  rodziny  spoczywają w grobowcu Feitzingerów na Cmentarzu 
Komunalnym w Cieszynie.

Książeczki „dla grzecznych dziatek”

W  1894  r.  do  publikacji  pt.  Gwiazda narodu polskiego i całej ludzkości 
w 100letnią rocznicę powstania Kościuszki  Franciszka  Kozdrasia29  Edward 
Feitzinger dołączył spis siedmiu „zupełnie nowych, pięknych  i dobrych” książek 
z obrazkami dla dzieci. Nosiły one oprócz standardowych tytułów typu: Książecz
ka z obrazkami, Zabawa w obrazkach, Nauka w obrazkach czy Świat dziecięcy, 
także  tytuły mniej  szablonowe,  za  to  typowo moralizatorskie: Słuchaj rodziców 
i starszych, Poczciwy Antoś lub zachęcające do kupienia, np. tajemniczy Skarbiec 
zabaw i uciech. Wszystkie one w podtytułach zawierają dydaktyczne antycypa-
cje:  „dla dzieci, które chcą być grzecznemi”  lub  już są  „grzeczne”, ewentualnie 
opowiadają  o  tych,  które  grzeczne  nie  były  (Słuchaj rodziców…).  Zachęcając 
do ich kupna, wydawca informuje o formacie, liczbie stron i ilustracji, cenie oraz 
zawartości, np. wierszyki, powiastki, zagadki, przykłady, baśnie  itp. Cztery spo-
śród wymienionych mają jeszcze „ślicznie wykonane okładki kolorowe”, co miało 
być skuteczną zachętą do wydania 6 marek „należytości” za komplet. Do każdej 
z nich dołączony był mały, praktyczny elementarzyk, którego przydatność Feitzin-
ger tak zachwalał: „Elementarzyk […] wystarczy do nauczenia się czytania i pisa-
nia w polskim języku”. Publikacjom tym zatem od samego początku wyznaczono 
oprócz  funkcji  typowo wychowawczych  także dydaktyczne, co w sytuacji braku 
wydawnictw  tego  typu  miało  znaczenie  niebagatelne,  zwłaszcza  wśród  dzieci 
polskich, uczęszczających do czasu założenia szkół polskich do placówek nie-
mieckich.  Sprawę  nauki  czytania  i  pisania  po  polsku  komplikowała  dodatkowo 
obowiązująca wówczas w niemieckich podręcznikach szwabacha, która znacznie 
różniła się od czcionki polskiej, nieznanej bliżej wielu uczącym się w niemieckich 
placówkach dzieciom.

Interesujące wydaje się zamieszczenie pod spisem tytułów „Odezwy do ro-
dziców  i  przyjaciół  dziatek”, w  której w  sposób  bezpośredni wydawca wyjawia 
motywację swoich działań: „staraniem mojem jest szerzenie oświaty, a z nią mo-
ralności.  […] Mam nadzieję, że tem mojem wydawnictwem przysłużę się rodzi-
com  i  przyjaciołom  dzieci.  […] Podjąłem  się  zaś  tego wydawnictwa,  ponieważ 
książeczki  takie są nader pożyteczne, a w polskim  języku brak  ich  jest wielki”. 
Warto sobie uzmysłowić, że słowa te napisał Niemiec i bez względu na uwarun-
kowania  ekonomiczne  (Feitzinger  jako  doświadczony  księgarz  i  wydawca  pro-
wadził firmę tak, by przynosiła ona zyski) nie obligowało go to w żaden sposób 
do szerzenia polskiej oświaty. Wypadki późniejsze (1897−1898), o których była 

28  E. Kubica, J. Jarzyński, Rodzina drukarzy…, s. 88.
29  Publikacja znajduje się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej pod sygnaturą: CL 07914.
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mowa wyżej, zachwiały nieco wizerunkiem Feitzingera jako sympatyka Polaków; 
ta jednak dziedzina jego działalności z pewnością nie przynosi mu ujmy, podobnie 
jak wydrukowana na stronie tytułowej wspomnianej książeczki o Kościuszce in-
formacja: „Część czystego dochodu przeznacza się na korzyść Macierzy szkolnej 
i Domu narodowego w Cieszynie”30.

Jan Broda w artykule Wydawnictwa ludowe Edwarda Feitzingera – seniora31 
podaje informację o serii 10 ilustrowanych bajek: Mądry kot, Kopciuszek, Biało
śnieżka, Głupi Janek, Śpiąca królewna, Czerwona czapeczka, Tomcio Paluch, 
Chytry lis, O Janku i Małgosi i Przygody zwierząt, które miały się ukazać w firmie 
Feitzingerów, ale nie udało się trafić na ich ślad.

Dla ludu i młodzieży

Tanie książeczki wydawane w seriach określanych  jako  „groszowe”,  „ludo-
we”, „powieściowe” czy też adresatywnie kierowane do „ludu i młodzieży” obejmo-
wały najczęściej pozycje dla niewybrednego czytelnika. Gdyby pokusić się o ich 
systematykę (z racji niekompletności tytułów z pewnością niedoskonałą), można 
by wyróżnić: opowieści baśniowe czy legendarne32, historyczne33, przyrodnicze34, 
podróżnicze35, typowo regionalne36, religijne37, ale także romansowe38, kryminal-
no-sensacyjne39, magiczne40. Spośród poradników, śpiewników, senników, aneg-
dot, wierszy dla zakochanych  i książek przydatnych w różnych okolicznościach 
niekwestionowaną  pozycję  zajmuje  wielokrotnie  wznawiany  i  cieszący  się  nie-
zwykłą popularnością Starosta weselny […] zbiór przemówień i pieśni używanych 
przy weselach ludu polskiego w Galicyi, na Śląsku austr. i pruskim i w Ks. Po
znańskim… A. Boruckiego. Nie jest to jednak klasyfikacja ścisła, ponieważ wiele 
spośród wymienionych przykładów to twory synkretyczne, kompilacyjne, będące 
np. jednocześnie powieścią awanturniczą i romansem.

30  Zachowano pisownię oryginalną.
31  Z dziejów cieszyńskiego drukarstwa…, s. 94−107.
32  Np. Mistrz Twardowski A. Boruckiego; Historyja o niezwyciężonym rycerzu Zygfrydzie; Trzy 

ciekawe opowiadania czarodziejskie; Baśnie z tysiąca i jednej nocy A. Boguckiego.
33  Np. Kochaj swój obowiązek. Krzyżacy i ich następcy F. Kozdrasia; Turcy pod Wiedniem; Józef 

Ignacy Kraszewski A. Boruckiego.
34  Np. Szkice z życia zwierzęcego A. Boruckiego.
35  Np. Przygody Robinsona Kruzoe na morzu i na lądzie A. Boruckiego; Pomiędzy ludożercami 

w Sumatrze; Wielkie skarby złota w Sierra Newada.
36  Np. Imko zwany Wisełką B. Hoffa; Ondraszek, słynny dowódzca zbójców w śląskim Beskidzie 

A. Boruckiego.
37  Np. Marta i Marya; Pielgrzymka przez Ziemię Świętą.
38  Np. Jadwiga, oblubienica bandyty; Piękna Magelona i hrabia Piotr z Prowansji z srebrnymi 

kluczami.
39  Np. Straszny niewiastobójca Hugo Schenk i jego wspólnicy; Adelino, straszny bandyta; Życie 

i czyny Ronalda Rynaldyniego słynnego dowódcy opryszków.
40  Np. Czarnoksiężnik Bosko czyli najbogatszy zbiór najciekawszych sztuk magicznych i kuglar

skich; Wywoływanie duchów dra Mika; O morach, strachach, czarach, upiorach, diabłach, opętanych, 
wróżkach i tym podobnych gusłach.
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Badacze zajmujący się literaturą jarmarczną (brukową) podkreślają zgodnie 
względność wszelkich klasyfikacji i chronologii oraz brak uzasadnienia dla jej ana-
lizy literaturoznawczej41. Przypisywana tym tekstom konwencjonalizacja, stereo-
typowość  i  schematyczność  nie  pozwala  na  użycie  instrumentów  badawczych 
stosowanych do interpretowania literatury „wysokiej”. O wiele sensowniejsze wy-
daje się zatem badanie  jej recepcji czy próba odpowiedzi na pytania o funkcje, 
jakie  literatura  ta pełniła w okresie największego rozkwitu, a  ten –  jak  twierdzą 
badający temat znawcy – przypada na II połowę XIX i początek XX wieku. Michał 
Waliński skłania się ku stwierdzeniu, by uznać literaturę jarmarczną przynajmniej 
w części za jedną z odmian przekazu folklorystycznego, skierowaną jednak tak-
że w stronę  literatury ambitniejszej.  „Twórcy  literatury  jarmarcznej dbali w pew-
nym stopniu  o nadanie  indywidualnego wyrazu własnej  twórczości,  co  zbliżało 
ich do twórców literatury «oficjalnej», od których zresztą również niejednokrotnie 
przejmowali pomysły”42. Nieadekwatne i niewystarczające zatem będzie stosowa-
nie wobec niej także narzędzi służących wyłącznie badaniu folkloru. Najbardziej 
racjonalne wydaje  się więc badanie  tego zjawiska w kategoriach  „społecznych 
sytuacji komunikacji literackiej”43.

Na uwagę zasługuje w tych publikacjach kategoria autora. Często jest to ano-
nimowy tłumacz z  języka niemieckiego bądź czeskiego, popularyzator znanych 
motywów i fabuł, kontaminator wielu różnych tekstów połączonych w jedną, nie 
zawsze spójną całość,  rzadziej  – autor podpisujący się  imieniem  i  nazwiskiem 
bądź pseudonimem. Spośród autorów imiennych w publikacjach Feitzingera do-
minuje kilka zaledwie nazwisk: Aleksander Borucki  (niemal monopolista), Fran-
ciszek Kozdraś, Bogumił Hoff,  Józef Chociszewski  i  Jan Pindór.  Sporadycznie 
pojawiają się jeszcze inne nazwiska lub kryptonimy: S. M., H. L. itp.

Wspomniany wyżej M. Waliński, analizując  jedną z odmian  literatury bru-
kowej,  wskazał  na  kilka  prymarnych  funkcji,  jakie  te  utwory  pełnią.  Zaliczył 
do nich: funkcję informacyjną (nowiniarską), funkcję moralistyczno-ideologiczną 
(perswazyjną) oraz funkcję ludyczną (zabawową), i wskazał na fakt podporząd-
kowania  ich  wszystkich  funkcji  komercyjnej44.  Funkcja  nowiniarska  wiąże  się 
po  części  z  rzekomą  aktualnością  tematu,  sensacją,  fabrykowaną  na  użytek 
żądnego niesamowitych wrażeń czytelnika. Ekscytujące opowieści kryminalno-
-reportażowe, eksponujące element sensacji (zbrodnie i skandale), poprzedziły 
popularne w  XX wieku  kieszonkowe  kryminały  czy  brukowe  pitawale.  „Nowi-
niarstwo” ma  jednak  i drugi aspekt, merkantylny  rzec by można – aby dodać 
„świeżości”  swoim  publikacjom,  wydawcy  uciekali  się  do  wybiegów,  tytułując 
historie  „nowymi”  (np.  u  Feitzingera:  „Najnowsza  tajemna  rozmowa  marka-
mi  pocztowemi…”,  „Najnowszy  i  najdokładniejszy  sekretarz…”  itp.).  Funkcja 

41  Por. J. Dunin, Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, Łódź 1974; M. Wa-
liński, Funkcje pieśni dziadowskiej (na tle literatury jarmarcznej i folkloru żebraczego), [w:] Literatura 
popularna – folklor – język, t. 2, red. W. Nawrocki, M. Waliński, Katowice 1981, s. 110−144.

42  M. Waliński, Funkcje pieśni…, s. 113.
43  Sformułowania tego użył S. Żółkiewski, O badaniu dynamiki kultury literackiej, [w:] Konteksty 

nauki o literaturze, red. M. Czermińska, Wrocław 1973, s. 49−79.
44  M. Waliński, Funkcje pieśni…, s. 134−135.
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moralistyczno-ideologiczna związana jest silnie z funkcją religijną i dydaktycz-
ną.  Często  exemplum,  jakie  występuje  w  schematycznej  fabule,  służyć  ma 
perswazji, zwłaszcza w tekstach przeznaczonych dla młodego (ale także ludo-
wego, a więc niewyrobionego – jak twierdzili autorzy i wydawcy – pod względem 
moralnym) czytelnika.

Przykładem budująco-dydaktycznej opowieści wydanej w oficynie Feitzinge-
ra w 1889 r. jest Ondraszek, słynny dowódzca zbójców w śląskim Beskidzie: opo
wiadanie prawdziwe z zeszłego wieku, opracowane podług najlepszych źródeł 
historycznych Aleksandra Boruckiego. Już we wstępie autor czuje się w obowiąz-
ku wyjaśnić, że traktować będzie Ondraszka jako „zwykłego zbójcę”, a nie „postać 
bohaterskiego zakroju, idealną i piękną”45. Następnie prezentuje rys historyczny 
Śląska Cieszyńskiego II połowy XVII i początków XVIII wieku i tłumaczy proces 
idealizacji,  jaki dokonał się w świadomości  ludowej w związku z postrzeganiem 
Ondraszka jako człowieka „wielkiego serca i wielkich czynów, wspaniałomyślnego 
i potężnego”. Po przedstawieniu właściwej historii beskidzkiego zbójnika autor za-
mieścił – jak sam to określił – „resume z całego opowiadania”, w ramach którego 
wykazuje niezbicie, stosując nachalną demagogię i podporządkowaną jej frazeo-
logię, iż „Ondraszek porozumiewał się ze złymi podszeptami całkiem świadomo, 
powoli i z przygotowaniem”. A gdy pozbawi się go blichtru – „cóż się nam zosta-
nie?”  –  pyta  retorycznie moralizator  i  natychmiast  odpowiada:  „Nic  nad  duszę 
czarną, wyuzdaną, zepsutą, nic nad proste indywiduum najzwyklejszego zbójcy”. 
Aż nadto czytelne jest przesłanie tej publikacji, a jej perswazyjna funkcja służyć 
miała zapewne „odkłamaniu” legendy popularnego zbójnika, który „biednym po-
magał” oraz „wolność kochał świętą i swobodę”.

Funkcję ludyczną, towarzyszącą większości omawianych tekstów, rozumieć 
można  przede wszystkim w  kategoriach  „dobrej  zabawy”,  jak  głoszą  podtytuły 
niektórych publikacji46. Ludyczny charakter miały też wszelkiego rodzaju książki 
o sztukach magicznych, wróżbach czy proroctwach, np. feitzingerowskie: Czar
noksiężnik Bosko czyli najbogatszy zbiór najciekawszych sztuk magicznych i ku
glarskich, Terno! Ambo! Solo! Wskazówki jak grać w loterii, aby zostać bogatym 
czy Przepowiednie o przyszłej wojnie europejskiej według Objawienia św. Jana. 
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tego zagadnienia: nieodłącznym 
elementem „książeczek dla ludu i młodzieży” jest wzruszenie. Często najważniej-
szym zadaniem, jakie ma do spełnienia opowiadana „historya”, jest chęć wstrzą-
śnięcia czytelnikiem, wzruszenia go za wszelką cenę, jak w Róży z Tanenburga, 
czyli zwycięztwie dziecięcej miłości – powieści bardzo zajmującej i rzewnej, dla 

45  W ten sposób postać ta występowała w legendach i opowieściach ludowych na Śląsku Cie-
szyńskim, funkcjonujących także w literaturze, np. u R. Zanibala, później u Z. Kossak czy G. Morcinka. 
Borucki, rewidując opinie o Ondraszku, kształtuje w swym utworze wzór antybohatera, ale taki zdaje 
się był jego cel.

46  Por. wydaną przez Feitzingera  książeczkę Mistrz Twardowski. Bardzo ciekawa, zajmująca 
i wesoła historya o sławnym polskim czarnoksiężniku. Spisana wierszem podług podań ludowych 
i starych zabytków piśmiennych (również A. Boruckiego) czy Dziwne przygody na lądzie i morzu – Wy
prawy i wesołe przygody Łgarza nad łgarze…, trzy części publikacji: Niegłupi: Śmiech – zbiór fraszek, 
anegdot humorystycznych opowiadań…, Wesoły gaduła… itp.
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młodzieży i ludu,  opublikowanej  przez  Feitzingera  prawdopodobnie  w  latach 
osiemdziesiątych47. We wzruszeniu zresztą, podobnie jak w dobrej zabawie, wy-
raża się także szeroko rozumiana funkcja ludyczna.

„Prawidła sztuki wychowania”

Najcenniejszym w zbiorach książek wydanych przez Feitzingerów podręczni-
kiem pedagogicznym jest Franciszka Hermanna ogólna dydaktyka i pedagogika. 
Przewodnik do skutecznego sprawowania urzędu nauczycielskiego przy szkołach 
ludowych wszelkiej kategoryi w opracowaniu  Izydora Poeche, byłego kierowni-
ka szkoły w Dąbrowie, z 1882 roku. Ten obszerny, bo  liczący blisko 200 stron, 
podręcznik  przeznaczony  był  dla  młodych  adeptów  zawodu  nauczycielskiego. 
Właściwe  rozdziały  poprzedzają:  drukowana  dedykacja  autora  dla Apolinarego 
Hellinga, c. k. inspektora szkół ludowych okręgu krakowskiego, dziękczynny list 
otwarty,  również  do  niego  adresowany,  oraz  obszerna  przedmowa przywołują-
ca tytuły istniejących wówczas publikacji podobnego rodzaju, ze wskazaniem na 
dzieło Hermanna jako przedmiot jego translatorskich prób i autorskich uzupełnień 
(m.in. o „przysłowia, zdania i myśli ludzi uczonych i doświadczonych”). I. Poeche 
pisze  także o adresacie  jego pracy – kandydacie  i początkującym nauczycielu, 
który „wiele w tej książce znajdzie prawd i wskazówek, z życia szkolnego trafnie 
zebranych”48 oraz o tym, który chcąc dobrze wykonywać swój zawód, „ścisłą musi 
zawrzeć znajomość z prawidłami  sztuki wychowania”49. Całość podzielona  jest 
na  cztery  zasadnicze  części  (w  ramach  których  zastosowano  fragmentację  na 
literowo oznaczone podrozdziały, a każdy z nich dzieli się  jeszcze na mniejsze 
paragrafy),  poprzedzone wstępem zawierającym wyjaśnienie  zasadniczych  dla 
pedagogiki terminów, takich jak: wychowanie (w różnych jego aspektach), dydak-
tyka, nauka czy szkoła. Kolejne części dotyczą: nauczania, wychowania moralne-
go, wychowania fizycznego oraz „własności i obowiązków nauczyciela”.

Interesująca wydaje się być szczególnie część ostatnia, ze względu na materiał 
historyczno-pedagogiczny, jakiego dostarcza do analizy osobowości nauczyciela. 
Ten pod wieloma względami nadal aktualny rejestr pożądanych cech idealnego 
nauczyciela podzielony został na: „własności fizyczne” (np. silne zdrowie, bystre 
zmysły  i  poprawną wymowę),  „własności  co do  rozumu”  (np.  „przywłaszczenie 
sobie potrzebnych w zawodzie wiadomości  i zręczności”, bystrość umysłu, wy-
kształcenie  praktyczne  pedagogiczno-dydaktyczne,  wyraźne  pismo,  biegłość 
w  rysowaniu,  wykształcenie  w  muzyce  czy  zręczność  w  robotach  ręcznych), 
„własności  co  do  woli”  (np.  „zamiłowanie  powołania”,  cierpliwość  i  łagodność, 

47  Brak roku wydania na odbitce strony tytułowej w: J. Dunin, Papierowy bandyta…, s. 117, a ani 
w Książnicy Cieszyńskiej, ani w bibliografii sporządzonej przez J. Brodę, Wydawnictwa ludowe…, nie 
ma informacji na ten temat.

48  Przedmowa do: Franciszka Hermanna ogólna dydaktyka i pedagogika. Przewodnik do sku
tecznego sprawowania urzędu nauczycielskiego przy szkołach ludowych wszelkiej kategoryi, oprac. 
I. Poeche, Cieszyn 1882, s. X.

49  Tamże, s. VII.
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sumienność, „poprzestawanie na małem i niewybredność”, „miłość ojczyzny, pa-
triotyzm i duch towarzyski”). Oto kilka ciekawszych cytatów; niektóre z nich wy-
dają się nadzwyczaj aktualne: „Kto szuka wygody w życiu, świetnego stanowiska 
w społeczeństwie, nie powinien stawać się nauczycielem. Dochody jego są za-
zwyczaj tylko mierne, często ograniczone, a i dostojeństw pedagog spodziewać 
się  nie może.  […] Zakres  swoich  potrzeb musi  ograniczyć,  tylko  takich  uciech 
i przyjemności szukać, które się nie łączą z większą stratą pieniędzy lub czasu”50. 
„Kto  nie miłuje  swego  urzędu  nauczycielskiego,  ten  pełni  jego  obowiązki  tylko 
zewnętrznie dla  kawałka chleba,  ten  jest najemnikiem; a  robota najemnika nie 
tylko jest służbą złą, ale i gorzką”51. „Sadownictwo, pszczelnictwo, jedwabnictwo, 
ogrodnictwo i rolnictwo są stosownemi i dozwolonemi pobocznemi zajęciami na-
uczyciela. Pomnażają one jego dochody, przyczyniają się do zdrowia, powstrzy-
mują  go  od wykroczeń  i  niedorzeczności…”52. Oprócz wielu  koniecznych  zalet 
i uzdolnień nauczyciela, Poeche wymienia również sposoby  jego dokształcania 
i  doskonalenia.  Najwięcej  zalet  widzi  w:  pilnym  przygotowywaniu  się  do  zajęć 
i ciągłej zmianie przykładów, by nie popaść w rutynę, zdobywaniu doświadczenia 
i prowadzeniu dziennika, w którym zapisywał będzie swoje spostrzeżenia, czy-
taniu „z piórem w ręku” książek i prasy (zwłaszcza literatury fachowej  i klasyki) 
oraz uczestniczeniu w konferencjach, które – zdaniem autora – dostarczyć mają 
„pouczenia i rozweselenia”53.

Cokolwiek dziś sądzić można o owych archaicznie brzmiących i niejednokrot-
nie niewytrzymujących próby czasu tezach, bezdyskusyjne wydaje się znaczenie, 
jakie podręcznik  ten odegrał w czasach, gdy się ukazał. Oprócz wymienionych 
z  nazwy  przez  autora  opracowania w  przedmowie  do  omawianej  pracy  trzech 
rodzimych pozycji  z  zakresu pedagogiki,  dostępne były na  terenie Śląska Cie-
szyńskiego  jedynie podręczniki  niemieckie;  zatem każdy nowy, będący choćby 
zaadaptowanym na polski grunt przekładem, witany był zwłaszcza przez młodych 
nauczycieli  z  zainteresowaniem,  ponieważ  istniało wielkie  zapotrzebowanie  na 
wydawnictwa tego typu. W tym samym roku, w którym wyszła omawiana publika-
cja, próbowano założyć w Cieszynie oddział galicyjskiego Towarzystwa Pedago-
gicznego i choć ostatecznie doszło do jego założenia dopiero siedem lat później, 
tendencje nauczycieli polskich do zorganizowania się w Polskie Kółko Pedago-
giczne, przekształcone następnie w Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, obecne 
były znacznie wcześniej54. Oficyna Feitzingerów wyszła naprzeciw oczekiwaniom 
nie  tylko miejscowych  nauczycieli,  bo  jej  właściciel  –  jak  wykazano  wcześniej 
– utrzymywał szerokie kontakty księgarskie z firmami wydawniczymi i drukarniami 
położonymi w znacznej odległości od Śląska Cieszyńskiego, więc i Feitzingerow-
skie publikacje trafiały do magazynów jego kooperatorów55.

50  Franciszka Hermanna ogólna dydaktyka i pedagogika…, s. 177.
51  Tamże, s. 175.
52  Tamże, s. 189.
53  Tamże, s. 193.
54  Pisze o tym Leon Miękina, Prekursorzy…, s. 39−48.
55  Zadziwiające są losy niektórych Feitzingerowskich publikacji; np. praca A. Boruckiego pt. Jó

zef Ignacy Kraszewski. Jego życie i zasługi, z 1888 r., jest najstarszą i jedną z najcenniejszych pozycji 
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Varia

Nie sposób w tym miejscu omówić nawet w największym skrócie wszystkich 
publikacji wydanych przez firmę Feitzingerów, których ślady lub egzemplarze ory-
ginalne zachowały się do dziś. Oprócz omówionych wyżej, a istotnych z różnych 
względów –  jak się wydaje – pozycji, warto  jeszcze w  tym miejscu wspomnieć 
o kilku niepasujących do zastosowanej systematyki pozycjach. Nauczyciel ze Ślą-
ska Cieszyńskiego,  Jan Śliwka,  aktywnie włączał  się w  popularyzację  różnych 
tekstów polskich i u Feitzingerów ukazało się też kilka jego zbiorków, m.in. Książ
ka do czytania dla wyższych oddziałów szkół ludowych, wydana w 1875 r. (wyd. 
2) oraz Historye biblijne dla nauki dziatek  (wyd. 5 – 1908  r.). Pierwsza z nich, 
obszerna, ponad 350-stronicowa praca stanowi zbiór  „czytanek” pochodzących 
z rożnych źródeł (m.in. z utworów Klementyny z Tańskich Hoffmanowej czy Sta-
nisława Jachowicza), zebranych w kilku działach tematycznych (powiastki, bajki, 
przypowieści, opisy przyrody, fizyka, geografia, historia). Wczesny  rok wydania 
i krótka autorska przedmowa wskazują na znaczne zapotrzebowanie w szkołach 
ludowych na teksty polskie. Drugi zbiór, przystosowany także do poziomu dzieci 
w  szkołach  ludowych,  zawiera 104 historie  staro-  i  nowotestamentowe. Celem 
tego wydawnictwa, którego pierwodruku nie udało się odnaleźć ani ustalić  jego 
daty, było upowszechnianie wśród dzieci protestanckich historii biblijnych, dostęp-
nych ich możliwościom percepcyjnym.

Osobnym zagadnieniem wydają się wydane u Feitzingera w latach 90. XIX w. 
Wspomnienia z podróży… ks. Józefa Pindóra, pastora ewangelickiego. Dwie pu-
blikacje  wydane  pod  podobnymi  tytułami  (jedna  dotyczy  podróży  do  Londynu, 
druga – do Ameryki) obfitują w różnorodne spostrzeżenia, niekoniecznie związa-
ne z posługą religijną; część z nich ma charakter wybitnie obyczajowy. Ks. pastor 
okazuje się bowiem uważnym obserwatorem świata natury i cywilizacji (np. gdy 
pisze o „pędzących lotem błyskawicy” pociągach pospiesznych56), co przywodzi 
na myśl podobne, choć z pewnością napisane sprawniejszym językiem, reportaże 
z Ameryki Henryka Sienkiewicza57.

Feitzingerowie dla edukacji, szkolnictwa i oświaty

Oficyna Feitzingerów słynęła dotąd z niezbyt chlubnych publikacji zwanych 
książkami  jarmarcznymi,  kramarskimi  czy  wręcz  odpustowymi.  Sensacyjno-ro-
mansowe historie o Meluzynach i Magelonach nie miały wartości edukacyjnych, 
ale  –  jak  twierdzą  znawcy  przedmiotu  –  przyczyniły  się  do  spopularyzowania 

w zbiorach biblioteki szkolnej przy LO im. ks. P. Skargi w Sędziszowie Małopolskim, źródło: http://www.
losedziszow.edu.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=0&Itemid=269&limit=5&li-
mitstart=150 [dostęp: 19 VI 2012].

56  J. Pindór, Wspomnienia z podróży do Ameryki, Cieszyn 1894, s. 43.
57  Por. H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, Warszawa 1988.
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polskiego  czytelnictwa  wśród  prostego  ludu58.  Zaczynając  od  opowieści  tego 
typu  i  doskonaląc w  ten  sposób  znajomość  języka oraz umiejętności  czytania, 
publiczność ta sięgała z czasem po książki ambitniejsze. Okazuje się jednak, że 
Feitzingerowie zapisali się także jako wydawcy i popularyzatorzy wielu publikacji 
o charakterze edukacyjnym, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, w tym 
nauczycieli. I te dokonania w największym stopniu decydują o roli, jaką odegrali 
w trudnych czasach walki o polskość w zakresie edukacji, szkolnictwa i oświaty.

58  Podkreślają  to  m.in.:  L.  Brożek, Słownik folkloru polskiego,  red.  J.  Krzyżanowski,  s.  102; 
J. Pośpiech, Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX i XX wieku (do roku 1939), Warszawa 1977, 
s. 70; tenże, Śląsk (1964−1918). Dzieje folklorystyki polskiej, red. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski, War-
szawa 1982, s. 510; J. Dunin, Papierowy bandyta…, s. 288−291.



EWA ANDRYSIAK*

Produkcja wydawnicza i drukarska na rzecz oświaty 
w świetle bibliografii „Druki kaliskie XIX 

i pierwszej połowy XX w.”

I. Bibliografia druków kaliskich, jej metoda i zawartość

1 .  Tr a d y c j e  b i b l i o g r a f i i  d r u k ó w  k a l i s k i c h

Pierwsze informacje o drukach kaliskich pojawiły się w wieku XVIII w pracy 
Jana Daniela Hoffmanna w 1740 r. oraz w drukowanych katalogach kaliskich ofi-
cyn (1765, 1779), kolejne przyniósł wiek XIX w pracach Jerzego Samuela Bandt-
kiego (1826), Joachima Lelewela (1823−1826)  i Cezarego Biernackiego (1857, 
1859). Uwagę zwraca jednak rękopis Antoniego Pstrokońskiego z 1831 r. pt. Dru
ki kaliskie. Zacząwszy od naydawniejszego spisane r. 1831 w sierpniu zawierają-
cy spis ponad 200 druków kaliskich.

Dopiero w roku 1887 w toku dyskusji nad kalendarzami kaliskimi na łamach 
„Kaliszanina” wyłonił się projekt sporządzenia kompletnej bibliografii druków ka-
liskich. I choć zamiar opracowania bibliografii wyrażał C. Biernacki, to udało mu 
się tylko sporządzić katalog XVII-wiecznych druków, który przesłał Karolowi Es-
treicherowi do Bibliografii polskiej, brak jednak informacji o spisie druków z wieku 
XVIII i XIX.

W  okresie  międzywojennym  prace  nad  bibliografią  podjęło  Towarzystwo 
Przyjaciół Książki w Kaliszu (1927−1936), stawiając sobie jako jeden z celów spo-
rządzenie pełnej bibliografii druków kaliskich. Pomóc w tym miała zorganizowana 

*  Dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej, 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 34a.
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w 1928 r. wystawa pod nazwą „325 lat drukarstwa kaliskiego” i wydanie katalogu, 
który stał się pierwszą bibliografią podmiotową druków kaliskich. Autorem katalo-
gu był Stefan Dybowski, który kontynuował prace bibliograficzne, ogłaszając na 
łamach „Ziemi Kaliskiej” bieżącą bibliografię podmiotową i przedmiotową. Nieste-
ty systematyczne publikowanie bibliografii zakończyło się po dwóch numerach, 
choć Dybowski prac nie przerwał. Zebrane przez niego materiały uległy  jednak 
zniszczeniu w czasie II wojny światowej.

Podjęte  po  wojnie  przez Władysława  Kwiatkowskiego  i  S.  Dybowskiego 
prace bibliograficzne nie  zostały  zrealizowane. Dopiero w  roku 1980 ukazała 
się  pełna  bibliografia  starych  druków  kaliskich  w  opracowaniu  Krystyny  Biel-
skiej, rok 1994 z kolei przyniósł spis edycji kaliskich kalendarzy, a na jubileusz 
czterechsetlecia  drukarstwa  kaliskiego  w  2003  r.  ukazała  się  bibliografia  do-
kumentująca  produkcję miejscowych  zakładów drukarskich w XIX  i  pierwszej 
połowie XX w. Dwa  lata  później  (2005)  na  jubileusz  200-lecia  prasy  kaliskiej 
przygotowany został spis miejscowych periodyków w postaci Bibliografii prasy 
kaliskiej 1805−20051.

2 .  „ D r u k i  k a l i s k i e  X I X  i  p i e r w s z e j  p o ł o w y  X X  w. ”  
–  c h a r a k t e r y s t y k a  b i b l i o g r a f i i

Bibliografię  „Druki  kaliskie  XIX  i  pierwszej  połowy  XX  w.”, dokumentują-
cą  w  układzie  chronologicznym  produkcję  miejscowych  tłoczni  od  roku  1800 
do  1945,  opracowali  kaliscy  bibliotekarze:  Ewa  Andrysiak,  Krzysztof  Walczak 
i Danuta Wańka2. Spis – oparty na autopsji i opisach bibliograficznych przejętych 
ze źródeł – stanowi pierwszą próbę pokazania dorobku miejscowych drukarni na 
przestrzeni ponad 140 lat. Odnotowuje zarówno tytuły wydawnictw zwartych, jak 
i wszelkich periodyków, mapy, a także dokumenty życia społecznego (obwiesz-
czenia, ogłoszenia, afisze, programy teatralne i in.), choć jeśli chodzi o komplet-
ność dżs-ów, to zapewne udało się to w niewielkim stopniu. Do opracowania spisu 
wykorzystano bibliografie (ogólne – Bibliografia polska K. Estreichera, Bibliografia 
polska 1901−1939  i specjalne), katalogi księgarskie, antykwaryczne i aukcyjne, 
także katalogi bibliotek kaliskich i wybranych na terenie kraju, czasopisma biblio-
graficzne  i  prasę  lokalną. Pracę, poza  indeksami  (osobowym,  tytułowym  i  dru-
karni), uzupełniają sigla sześciu kaliskich bibliotek posiadających poszczególne 
egzemplarze miejscowych druków.

Dziś do bibliografii druków kaliskich XIX i I połowy XX w. można dopisać kolej-
nych kilkadziesiąt publikacji, a ukazujące się tomy Bibliografii polskiej 1901−1939 
przyniosą z pewnością następne, nieznane dotąd tytuły.

1  Szerzej na temat bibliografii druków kaliskich zob. E. Andrysiak, Bibliografia Kalisza. Dzieje, 
stan prac i zamierzenia, [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. II, red. 
J. Dzieniakowska, I. Krasińska, M. Olczak-Kardas, Kielce 2011, s. 149−164.

2  Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003.
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II. Kalisz jako ośrodek drukarski i wydawniczy

1 .  Tr a d y c j e  d r u k a r s k i e  m i a s t a

Początki drukarstwa kaliskiego sięgają roku 1602, kiedy do Kalisza przybył 
Jan Wolrab zwany Młodszym, uruchamiając tu, za namową jezuitów, tłocznię na 
potrzeby miejscowego Kolegium Jezuickiego. Pierwszy druk – Katechizm rzym
ski – opuścił drukarnię w roku 1603. Od 1603 do 1793 r., czyli w okresie 190 lat, 
w grodzie nad Prosną działało kolejno pięć tłoczni: Jana Wolraba (1602−1604), 
Wojciecha Gedeliusza (1605−1632), Kolegium Jezuickiego (1633−1773) oraz Ofi-
cyna Jego Królewskiej Mości Rzeczypospolitej (1774−1781) i Oficyna J.O. X-cia 
Prymasa Arcybiskupa Gnieźnieńskiego (1782−1793).

Nowy okres w dziejach kaliskiego drukarstwa rozpoczął rok 1800, kiedy dru-
karnię uruchomił Karol Wilhelm Mehwald, założyciel drukarskiej dynastii Mehwal-
dów  i  Hindemithów,  kontynuującej  drukarskie  tradycje  miasta  do  roku  1914: 
K. W. Mehwald  (1800−1824),  Joanna  Zuzanna Mehwald  (1824−1835),  Karol 
Wilhelm Hindemith (1835−ok. 1884), Oswald Arno Hindemith (ok. 1884−1914).

Od roku 1825 pojawiały się w mieście kolejne oficyny i zakłady litograficzne, 
m.in.  litografia T.  J.  Jaenischa  (1825−1841),  drukarnia Wojciecha Koszewskie-
go i Piotra Karśnickiego (1830−1844), drukarnia i litografia Maurycego Schindele 
(1836−1845), drukarnia Adama Czerwińskiego (1883−1914), zakład drukarsko-li-
tograficzny Bronisława Szczepankiewicza (1880−1895), drukarnia „Gazety Kali-
skiej” (Józefa Radwana, 1899−1914).

Przerwę w działalności zakładów drukarskich spowodowało zniszczenie Ka-
lisza w sierpniu 1914  r.,  ponowny  rozwój  przyniósł  okres dwudziestolecia mię-
dzywojennego.  Obok  nielicznych  firm  drukarskich  kontynuujących  działalność 
rozpoczętą  przed  1914  r.,  powstało  wiele  nowych.  Działała  drukarnia  „Gazety 
Kaliskiej”  (Radwanów,  1916−1939),  Drukarnia  Pospieszna  Jakuba  Szczeciń-
skiego  (1917−1939),  Drukarnia  Ziemi  Kaliskiej  –  Chrześcijańska  Drukarnia 
Ziemi Kaliskiej (Antoniego Krawczyka, 1921−1939), Drukarnia Wydawnicza Wol-
fów  (1927−1935),  drukarnia  „Echo  Kaliskie  Ilustrowane”  Józefa  Pietrzyckiego 
(1933−1939) i in.

2 .  I n s t y t u c j e  w y d a w n i c z e  a k t y w n e  n a  t e r e n i e  m i a s t a

Dzieje miejscowego ruchu wydawniczego rozpoczyna rok 1602, rok przyby-
cia do Kalisza pierwszego drukarza,  tłoczącego druki  na zamówienia  jezuitów, 
którzy do kasaty zakonu w roku 1772 prowadzili działalność wydawniczą.

Nowy rozdział w dziejach ruchu wydawniczego zapoczątkował wiek XIX. 
Działalność  wydawniczą  podjął  drukarz  K.  W.  Mehwald,  a  kontynuowali  ją 
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jego  następcy  –  żona  Joanna  Zuzanna Mehwald,  Karol Wilhelm.  Hindemith 
i Oswald Arno Hindemith, którzy mieli swój udział w wydawaniu kaliskich czaso-
pism i kalendarzy. Własnym nakładem „nowe kalendarze domowe i gospodar-
skie” tłoczyła drukarnia Maurycego (Moritza) Schindele (od 1836). Nie można 
pominąć oczywiście drukarni Józefa Radwana, wydającego własnym nakładem 
„Gazetę Kaliską”, która na początku wieku XX zdominowała miejscowy rynek 
wydawniczy.

W ruch wydawniczy włączyły się również księgarnie. Edycje katalogów czy-
telni księgarnianych i nakłady druków muzycznych tłoczyły firmy Henryka i Alfon-
sa Hurtigów oraz Juliusza Mitwocha. Działalność edytorską prowadziła księgarnia 
Jana  i  Michała  Grabowskich,  później  Katarzyny  Grabowskiej.  Edycje  utworów 
muzycznych  w  oparciu  o  własny  zakład  litograficzny  publikował  Edward  Rühl, 
właściciel „Nowej Księgarni”, a działająca w latach 1895−1914 drukarnia Jakuba 
Kohna była m.in. wydawcą „Kuriera Kaliskiego”. Działania edytorskie prowadziła 
zasłużona dla miasta księgarnia Bronisława Szczepankiewicza (1876−1912). In-
stytucją wydawniczą Kalisza był urząd gubernatora kaliskiego, na zlecenie które-
go tłoczone były m.in. druki urzędowe. Poza tym szereg instytucji i stowarzyszeń 
wydawało roczne sprawozdania z działalności3.

Zniszczenie miasta  w  sierpniu  1914  r.  na  kilka  lat  przerwało  działalność 
większości  instytucji  i przedsiębiorstw, w  tym księgarni  i drukarni. W zmienio-
nych warunkach nie wszystkie firmy podjęły działalność, powstało jednak wiele 
nowych, w tym także związanych z książką. Podobnie jak w okresie wcześniej-
szym, działalność wydawniczą podejmowały drukarnie  i księgarnie. Nadal  ini-
cjatywy  wydawnicze  kontynuowała  drukarnia  „Gazety  Kaliskiej”  Radwanów. 
W  latach  1927−1935  działalność  wydawniczą  prowadziła  Drukarnia  Wydaw-
nicza. Kaliskie drukarnie  tłoczyły  też dla wydawców  lwowskich, warszawskich 
i poznańskich. Pośród działających w okresie międzywojennym księgarni w ru-
chu wydawniczym widoczna była księgarnia Maksymiliana Jasińskiego działają-
ca w latach 1918−1939, jej nakładem ukazały się m.in. prace dotyczące języka 
esperanto.

Szereg  wydawnictw  wydał  Magistrat  miasta  Kalisza.  Pominąć  nie  sposób 
edycji Kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz działa-
jącego w latach 1927−1936 Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu.

Podobnie  jak  w  okresie  wcześniejszym,  wiele  instytucji,  organizacji  i  sto-
warzyszeń  wydawało  sprawozdania  z  działalności  (Towarzystwo  Wioślarskie, 
Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna, Ubezpieczalnia Społeczna, Towarzystwo Kre-
dytowe m. Kalisza). Działalność wydawniczą podejmowały organizacje szkolne 
i harcerskie, zakonnicy (franciszkanie) i księża (ks. Jerzy Bekier).

3  Zob. szerzej: K. Walczak, Na pograniczu kultur. Ruch wydawniczy w dziewiętnastowiecznym 
Kaliszu, [w:] Książka, biblioteka, informacja…, s. 21−29.
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III. Produkcja wydawnicza i drukarska – charakterystyka zbioru

1 .  O ś w i a t o w e  a k t y  p r a w n e

Zaledwie kilka druków zaliczyć można do grupy oświatowych aktów praw-
nych, wszystkie pochodzą z pierwszej dekady wieku XX, w tym dwa są związane 
ze szkolnictwem handlowym. Na początku XX w. grupa 165 mieszkańców Kalisza 
i ówczesnej guberni  kaliskiej wystąpiła  z  inicjatywą utworzenia szkoły średniej. 
Opracowaną ustawę placówki wydał w roku 1904 Józef Radwan, właściciel dru-
karni  „Gazety  Kaliskiej”  i  jeden  z  założycieli  szkoły. Ustawa Szkoły Handlowej 
siedmioklasowej w Kaliszu4 ukazała się w dwujęzycznej wersji polsko-rosyjskiej 
(strony parzyste – tekst rosyjski, nieparzyste – polski). Szkoła Handlowa rozpo-
częła działalność w styczniu 1906 r., w tymże roku z drukarni K. W. Hindemitha 
wyszła Ustawa Towarzystwa Pomocy dla niezamożnych uczniów 7mio klasowej 
Szkoły Handlowej w Kaliszu5.

Rok  1908  przyniósł Ustawę Kaliskiego Towarzystwa Oświatowego.  Około 
1908 r. ukazała się Ustawa Towarzystwa Biblioteki i Czytelni publicznej im. Ada
ma Mickiewicza w Kaliszu6, tłoczona w Drukarni „Gazety Kaliskiej”, ustawa biblio-
teki działającej początkowo (1907) jako sekcja kaliskiego koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej i mającej charakter placówki oświatowej.

2 .  S z k o l n i c t w o  i  j e g o  i n s t y t u c j e  ( p r a c e  t e o r e t y c z n e ,  s z k o ł y 
r ó ż n y c h  t y p ó w )

W latach 1808−1939 ukazało się kilkanaście druków poświęconych dziejom 
kaliskiego szkolnictwa. Około roku 1808 Karol Herzberg (Hertzberg 1769−1812)7 
opublikował  krótki  czterostronicowy  opis  zakładu  pt.  Instytut edukacyjny Herz
berga konsyliarza konsystors.[kiego] superinten.[denta] i prof. w Kaliszu.  Druk 
zapewne, jak i dwa inne tego autora, tłoczył Karol Wilhelm Mehwald. W 1795 r. 
Herzberg został pastorem utworzonej w Kaliszu parafii ewangelicko-augsburskiej, 
był radcą Konsystorza. Od roku szkolnego 1802−1803 pracował jako nauczyciel 
w  Szkole Akademickiej  Okręgowej  (od  1807  Królewskie  Gimnazjum  Kaliskie), 
zatrudniony przez władze pruskie, uczył historii powszechnej,  języka greckiego 
i rysunków; w szkole pracował do śmierci.

W kręgu zainteresowań nauczyciela i regionalisty Władysława Kwiatkowskie-
go znalazł się Teatr szkolny kollegium jezuickiego w Kaliszu. Publikacja, wydana 

4  Ustav’ kališskago semiklassnago komerčeskago učilišča [Ustawa Szkoły Handlowej siedmio
klasowej w Kaliszu], Kalisz, 1904, [Druk.] Gazety Kaliskiej.

5  Kalisz, 1906, druk K. W. Hindemita.
6  Kalisz, [ok. 1908], Drukarnia „Gazety Kaliskiej”.
7  K. Walczak, Herzberg (Hertzberg) Karol Fryderyk Wedding, [w:] Słownik biograficzny Wielko

polski południowowschodniej – ziemi kaliskiej, t. 2, red. D. Wańko, Kalisz 2003, s. 85.
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przez  kaliski  Oddział  Polskiego  Towarzystwa  Krajoznawczego,  wyszła  w  serii 
„Biblioteka Kaliska”8. O miejscowych  szkołach w  latach  1793−1806 pisał Kazi-
mierz Stefański w broszurze pt. Szkoły kaliskie za czasów pruskich (1793−1806)9. 
O Korpusie Kadetów, jego utworzeniu i wprowadzonych zmianach pisał w 1816 r. 
profesor  tej  szkoły  Józef  Frankowski. W wydawnictwie  pt. O założeniu Szkoły 
Rycerskiéy Kaliskiéy, a odmianach dotąd w niéy zaszłych, kilka słów,…10 znalazł 
się też wiersz autorstwa J. Fritschego, czytany przy zawieszeniu portretu Stan. hr. 
Potockiego w sali popisowej, oraz plan nauk.

Kilka druków to prace dotyczące dzisiejszego I LO im. A. Asnyka, szkoły któ-
rej nazwy zmieniały się kilkunastokrotnie. W roku 1874 jako odbitka z „Kališskich 
Gubernskich  Vedmostej”  opublikowana  została  Kratkaja istoričeskaja zapiska 
o kališskoj Mužskoj Gimnazii W. Sawickiego. Z drukarni Adama Czerwińskiego 
w roku 1900 wyszła praca Ambrożego Idzikowskiego pt. Szkoła Kaliska [Szkoła 
Wyższa Realna – Gimnazyum], obejmująca lata 1850−190011. W wydawnictwie 
znalazły się także wiersze Adama Asnyka i Stefana Gillera – nauczyciela szkoły.

W  roku  1933  z  kolei  ukazał  się  Zarys historii Państwowego Gimnazjum 
im. Adama Asnyka w Kaliszu autorstwa Ludomira Fabrycego, wydany nakładem 
Komitetu  Rodzicielskiego  tegoż  gimnazjum12.  Na  prawach  rękopisu  drukarnia 
Józefa  i Antoniego Radwanów tłoczyła Katalog biblioteki uczniowskiej I Państw 
[owego] Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu (1938)13.

W styczniu 1906 uruchomiono w Kaliszu 7-klasową Szkołę Handlową, w lip-
cu tego roku w „Kaliszaninie” opublikowano sprawozdanie z jej działalności; dru-
kiem ukazało się także sprawozdanie za rok szkolny 1910−191114.

Dwa druki w kaliskiej produkcji wydawniczej i drukarskiej XIX i pierwszej po-
łowy XX w. na rzecz oświaty to przyczynki biograficzne. Życiorys księdza Ignace-
go Przybylskiego, w latach 1818−1824 rektora Szkoły Departamentowej (od 1819 
Szkoły Wojewódzkiej)  Kaliskiej,  opracowany  przez  kaliskiego  historyka Adama 
Chodyńskiego15 i opublikowany w „Noworoczniku Kaliskim na rok 1876” ukazał się 
w tym samym roku także w osobnej odbitce. Przemówienie wygłoszone 13 czerw-

8  Kalisz, Kaliski Oddz. Polskiego Tow. Krajozn., 1936 (Biblioteka Kaliska; nr 4).
9  Kalisz, [b.w.], 1923 (Druk. Ziemi Kaliskiej).
10  J. Frankowski, O założeniu Szkoły Rycerskiéy Kaliskiéy, a odmianach dotąd w niéy zaszłych, 

kilka słów, przez które zapowiada się rozpoczęcie kursu lekcyy na rok 1816/17, w Szkole téy bę
dącéy pod kommendą wielmożnego Regulskiego, Pułkownika, różnych Orderów Kawalera. Następnie 
Wiersz, czytany przy wystawieniu w sali Popisów obrazu Jwgo Hrabi Potockiego, senatora woiewo
dy, ministra oświecenia publicznego i wyznań religiynych, kommendanta jederalnego kadetów, wiel
kich rożnych orderów kawalera etc. etc. Dołączone jest Wyszczególnienie Nauk dawnych Kadetom 
w roku 1815/16, Kalisz 1816.

11  A.  Idzikowski,  Szkoła Kaliska [Szkoła  Wyższa  Realna  –  Gimnazyum]  1850−1900,  zebrał 
A. Idz…, Kalisz, druk. A. Czerwińskiego, 1900.

12  Kalisz, nakł. Komitetu Rodzicielskiego Gimnazjum im. A. Asnyka w Kaliszu, 1933 (Kalisz, Dru-
karnia Wydawnicza).

13  Kalisz, [b.w.], 1938 (Kalisz, druk J. i A. Radwanów).
14  Sprawozdanie Siedmioklasowej Szkoły Handlowej w Kaliszu za rok szkolny 1910−11, [Kalisz 

1911] (Drukiem „Gazety Kaliskiej”).
15  A. Chodyński, Ks. Ignacy Przybylski rektor szkół poznańskich, płockich i kaliskich. Życiorys, 

Kalisz, 1876.
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ca 1926 r. na uroczystości poświęconej 40-leciu pracy społeczno-pedagogicznej 
F. Łączkowskiej uczennice wydały w broszurze pt. Ku czci Felicji Łączkowskiej 
1886−1926 – uczennice16.

W dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości, nakładem Magistratu miasta 
Kalisza, wydano Dziesięciolecie szkolnictwa powszechnego w Kaliszu autorstwa 
Tadeusza Skrętnego17. Druk wyszedł w  nakładzie  500  egzemplarzy  na  papie-
rze ilustracyjnym i 30 egz. imiennych na papierze chromowanym. W roku 1928 
wyszło  też Sprawozdanie roczne z działalności Stowarzyszeń Młodzieży Pol
skiej w Kaliszu za rok 1928.  Wymieniony  już  W.  Kwiatkowski  dopominał  się 
O uwzględnienie dziejów Kalisza w nauczaniu historii Polski,  tekst wydało To-
warzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu w 1931 r., najpierw ukazał się na łamach 
„Ziemi Kaliskiej”, następnie w osobnej odbitce18.

W grupie druków dotyczących szkolnictwa odnotować należy druki wydane 
nakładem własnym  autorów,  czyli Wspomnienia kaliszanina o życiu młodzieży 
akademickiej w latach 1884−1888 Witolda Grabowskiego (1932)19 oraz Elemen
tarny zarys nauki o Państwie i prawa administracyjnego dla użytku Szkół Policyj
nych Jerzego Dołęgi-Kowalewskiego20. Poza tym interesujące jest wydawnictwo 
związane ze zjazdem absolwentów w 1923 r. – Pamiętnik Zjazdu Wychowańców 
Szkół Kaliskich 8−9 wrzesień 1923 w opracowaniu Juliana Biernackiego21.

3 .  S z k o l n i c t w o  w y ż s z e

W kaliskiej  produkcji  wydawniczej  znaleźć można  także  przykłady  druków 
związanych ze szkolnictwem wyższym. Tłoczyła  je w okresie międzywojennym 
kaliska Drukarnia Wydawnicza. Nakładem Koła Studentów Inżynierii Leśnej Po-
litechniki Lwowskiej w  roku 1927 w nakładzie  tysiąca egzemplarzy ukazała się 
praca Stanisława Hubickiego Zabudowanie potoków górskich. Cz. 1. Regulacja 
progowa na średnią wielką wodę22. Na łamach „Sylwana” Franciszek Krzysik pi-
sał o wycieczce studentów Wydziału Leśnego Politechniki Lwowskiej do Rumunii. 
Spółdzielnia Leśników we Lwowie wydała tekst także jako osobną odbitkę w na-
kładzie  150  egzemplarzy  (1928  r.)23. Obszerny  podręcznik Handel materiałami 
drzewnymi Cyryla Kochanowskiego24 dla słuchaczy Wydziału Rolniczo-Leśnego 
Politechniki ukazał się w 1929 r.

16  Kalisz [1926].
17  Kalisz, nakładem Magistratu miasta Kalisza, 1928 (Kalisz, Drukarnia Wydawnicza).
18  Kalisz, Towarzystwo Przyjaciół Książki, 1931 (Kalisz, Drukarnia Wydawnicza). Odbitka z „Zie-

mi Kaliskiej” 1931, nr 4−12.
19  Kalisz, nakł. autora, 1932 (Kalisz, Druk. Ziemi Kaliskiej).
20  Kalisz, nakł. autora, 1924 [1923?], Drukarnia Ziemi Kaliskiej.
21  Kalisz [1924], Drukarnia „Ziemi Kaliskiej”.
22  Lwów, Politechnika,  nakł.  Koła Studentów  Inżynierii  Lasowej,  1927  (Kalisz, Drukarnia Wy-

dawnicza).
23  F.  Krzysik,  Wycieczka studentów oddziału lasowego Politechniki Lwowskiej do Rumunii, 

Lwów, Spółdzielnia Leśników we Lwowie, 1928 (Kalisz, Drukarnia Wydawnicza S-ka z ogr. odp.).
24  Lwów [b. w.], 1929 (Drukarnia Wydawnicza w Kaliszu).
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Nakładem  i  drukiem  kaliskiej  Drukarni Wydawniczej w  roku  1930 wyszedł 
podręcznik metodyczny Kazimierza Adamczewskiego pt. Zasady kodeksu postę
powania karnego25.

4 .  D o s k o n a l e n i e  z a w o d o w e  ( p o r a d n i c t w o  z a w o d o w e 
i  k u r s y,  s a m o d o s k o n a l e n i e )

W okresie międzywojennym ukazało się kilka druków z zakresu doskonalenia 
zawodowego i samodoskonalenia. W roku 1924 Drukarnia Ziemi Kaliskiej tłoczy-
ła dla wydawnictwa „Ligi Pracy” w Warszawie Poradnictwo zawodowe. Zadania 
i metody, pracę szwajcarskiego psychologa, pedagoga i  lekarza Edouarda Cla-
parède26.

Przykład wydawnictw dla Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej sta-
nowią prace Wacława Bartoszkiewicza i Mikołaja Dziedzickiego pt. Skrót wykła
dów z chemii gazów trujących dla Komitetu Wojewódzkiego LOPP w Łodzi (nakł. 
400 egz.)27 oraz Aleksandra Tomankiewicza Skrypta wykładowe z kursu komen
dantów opl. [obrony przeciwlotniczej] domów (bloków) dla kaliskiego Obwodu Po-
wiatowego LOPP28.

Na prawach skryptu do użytku szkoły podoficerskiej 60 pułku piechoty wy-
szedł Podręcznik dla instruktora przy wyszkoleniu bojowym pojedynczego żołnie
rza (zespołu i sekcji) Franciszka Kurbiela, porucznika tegoż pułku29.

Pod koniec 1891 r. z inicjatywy Felicji Łączkowskiej powstały i funkcjonowa-
ły  „piątki  literackie”,  spotkania  kobiet  z  kręgu  kaliskiej  inteligencji,  prowadzone 
w celu samodoskonalenia. W roku 1931 na łamach „Ziemi Kaliskiej” przypomnia-
no działalność „piątków”. Tekst pt. Jubileusz Piątków Literackich drukowano także 
jako uzupełnioną ilustracjami odbitkę w nakładzie 200 egzemplarzy30.

5 .  Z a g a d n i e n i a  w y c h o w a n i a

Kwestie  związane  z  wychowaniem  prezentują  tłoczone  w  kaliskich  dru-
karniach  prace  Christiana  Wilhelma  Hufelanda,  Konstancji  z  Małachowskich 
Biernackiej,  Pauliny  Rościszewskiej,  Józefa  Bronisława  Szafnickiego  i  Eugenii 
Beznerówny.

W roku 1808 Karol Wilhelm Mehwald tłoczył Dobrą radę dla matek w waż
nych punktach fizycznego wychowania dzieci w pierwszych leciech…31,  pracę 

25  Kalisz, Kom. Dom Książki Polskiej, 1930 (Kalisz, nakł. i druk Druk. Wydawnicza).
26  Tł.  Maria  Sokalowa,  Warszawa  1924  (Kalisz,  Druk.  Ziemi  Kaliskiej).  Wydawnictwo  „Ligi 

Pracy” [3].
27  [Łódź 1935] (Kalisz, Druk. J. i A. Radwanowie).
28  Kalisz, Drukarnia Polska [1938].
29  Ostrów-Poznański 1928 (Kalisz, Drukarnia Ziemi Kaliskiej).
30  Kalisz, Towarzystwo Przyjaciół Książki, 1931 (Kalisz, Drukarnia Wydawnicza).
31  [Kalisz], druk. K. W. Mehwalda [1808].
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niemieckiego lekarza Christopha Wilhelma von Hufelanda (1762−1836), profeso-
ra uniwersytetów w Jenie i Berlinie, uważanego za jednego z największych auto-
rytetów lekarskich swojej epoki. Przekładu na język polski dokonał praktykujący 
w Kaliszu medyk Jonas Meyer – członek towarzystwa uczonych we Frankfurcie 
nad Odrą.

W  1829  r.  z  drukarni  J.  Poleskiego  wyszły  dwa  tomy Rozmów Pawlunia 
z Babunią o kilkuset nawijających się przedmiotach czyli skazowka sposobu roz
krzewienia w dzieciach zdolności, pojęcia i szlachetnych upodobań podane ku 
pożytkowi dzieci umiejących dobrze czytać Konstancji Biernackiej (1773−1839), 
które autorka wydała pod pseudonimem32. Rozmowy Pawlunia z Babunią… uzna-
wane są za pierwowzór encyklopedii dziecięcej.

Nakładem  „Nowej  Księgarni”  Edwarda  Rühla  w  Kaliszu  ukazało  się Kilka 
słów do mojego syna Pauliny Rościszewskiej, wydawnictwo tłoczył Ernest Gün-
ther w Lesznie33.

W  latach 1884−1906 stanowisko prefekta w gimnazjum kaliskim zajmował 
ks.  Józef  Bronisław  Szafnicki  (1855−1919)34,  autor  wydanej  w  1908  publika-
cji pt. O wychowaniu dzieci, z podtytułem, czy raczej dedykacją: rodzicom iście 
chrześcijańskim poświęca ks. J. B. Szafnicki35.

Wydawnictwo dotyczące oddziaływania Pana Tadeusza Adama Mickiewicza 
na wychowanie drukowała w roku 1936 Drukarnia Jakuba Szczecińskiego, chodzi 
tu o tekst Eugenii Beznerówny pt. Wychowawczy wpływ „Pana Tadeusza”36.

Chrześcijańska  Drukarnia  Ziemi  Kaliskiej  Antoniego  Krawczyka  tłoczyła 
w roku 1938 krótkie, zaledwie czterostronicowe Abecadło Młodej Polki. (Wska
zówki życiowe), które nakładem własnym wydał Oddział Katolickiego Stowarzy-
szenia Kobiet w Liskowie37.

6 .  S z k o l n e  d r u k i  z w a r t e  ( e l e m e n t a r z e ,  
p o d r ę c z n i k i ,  s a m o u c z k i )

E l emen t a r z e

W latach 1800−1945 odnotowano siedem edycji elementarzy, w tym sześć 
dziewiętnastowiecznych. Najstarsza  to edycja w  języku  łacińskim pt. Elementa 
puerilia cum piis orationibus ac doctrina Christiana, niewielkich  rozmiarów dru-
czek (15x10 cm) liczący 64 strony tłoczył w roku 1820 Karol Wilhelm Mehwald.

32  Rozmowy Pawlunia z babunią… przez Autorkę «Zabawy Polki z Synami» K… z H… B…ą, 
2 części, Kalisz, J. Poleski, 1829.

33  Kalisz, nakł. Nowej Księgarni Edwarda Rühl, 1857 (Leszno, drukiem Ernesta Günthera).
34  D.  Wańka,  Szafnicki Józef Bronisław,  [w:]  Słownik biograficzny Wielkopolski południowo

wschodniej – ziemi kaliskiej, t. 2, red. D. Wańko, Kalisz 2003, s. 213.
35  Kalisz 1908, druk. K. W. Hindemitha.
36  Kalisz 1936 (Kalisz, Druk. J. Szczeciński).
37  [Lisków], nakł. Oddziału Kat. Stow. Kobiet w Liskowie, 1938 (Kalisz, Antoni Krawczyk – Chrze-

śc. Drukarnia Ziemi Kal.).
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Szesnaście  lat  później  (1836)  nakładem  i  drukiem  Moritza  (Maurycego) 
Schindele ukazała się 64-stronicowa dwujęzyczna Książeczka do sylabizowania 
i czytania, dla tych którzy po polsku i po niemiecku chcą uczyć się38, w formacie 
16,7x10,3 cm.

Cztery elementarze ukazały się w dwóch ostatnich dekadach XIX stulecia. 
W  roku  1885  Oswald  Arno  Hindemith  tłoczył  własnym  nakładem  Elementarz 
niemiecki dla dzieci  (16  s.  ,  16°). W  tym samym  roku z  jego drukarni wyszedł 
Elementarz czyli początkowa nauka czytania. Swoim nakładem, pod tym samym 
tytułem, Hindemith ponownie drukował elementarz w roku 1895 i 1896, wydaw-
nictwo o objętości 32 stron miało format 16x10 cm.

Ostatnim z siedmiu drukowanych w Kaliszu jest Elementarz polski ułożony po
dług metody pisania i czytania oparty na głosowaniu, z początku wieku XX (1906), 
wyszedł  z  drukarni  „Gazety  Kaliskiej”  w  formacie  19,5x14  cm  i  objętości  77  s.

P o d r ę c z n i k i

Obok  elementarzy  wydanych  w  wieku  XIX,  mamy  też  nieliczne  przykłady 
podręczników z tego okresu. Karol Wilhelm Mehwald w roku 1810 tłoczył Gram
matykę francuską dla pożytku uczącej się młodzieży krótko zebraną39, opatrzo-
ną informacją „znacznie odmieniona, poprawiona i powiększona”. Czy Mehwald 
tłoczył  wcześniejsze wydanie Grammatyki francuskiej…,  trudno  stwierdzić,  nie 
odnotowano bowiem wcześniejszej edycji w spisie druków XIX i 1. połowy XX w., 
ani w Bibliografii starych druków kaliskich do końca XVIII w. Krystyny Bielskiej.

W  roku 1887 ukazał  się podręcznik geografii  – Učebnik gieografii…  –  na-
uczyciela  miejscowego  Męskiego  Gimnazjum  Klasycznego  Bronisława  Gał-
czyńskiego, a wydał go księgarz Bronisław Szczepankiewicz40. Wymieniany już 
ks. Józef Bronisław Szafnicki, w  roku 1899 pod kryptonimem J.B.S., nakładem 
i drukiem Ludwika Rosińskiego, wydał Historię Świętą i Historię Kościoła Katolic
kiego w krótkości dla młodzieży zebraną41.

Pierwsza połowa wieku XX przyniosła kilka podręczników z zakresu matema-
tyki, geografii, gramatyki i historii.

Absolwent wydziału matematycznego i astronomicznego Uniwersytetu Char-
kowskiego Apolinary Klonowski (1849−1926)42, przez blisko 40 lat (do roku 1918) 
nauczyciel  Miejskiego  Gimnazjum  Klasycznego  w  Kaliszu,  jest  także  autorem 
wielu wydań podręczników arytmetyki, algebry, geometrii  i astronomii, z których 

38  Książeczka do sylabizowania i czytania, dla tych którzy po polsku i po niemiecku chcą uczyć 
się = Buchstaben uns Lesebuchlein für die, welche Polnisch und Deutsch lernen wollen, Kalisz, nakł. 
i druk Moritza Schindele, 1836.

39  Kalisz, druk K. W. Mehwalda, 1810.
40  Učebnik Gieografii, Azija, Afrika, Amerika i Awstralija w fizičeskom, polityčeskom i etnografiče

skom otnošenijach: kurs IIgo klassa, Kališ, izdanije knigoprodavca B. Ščepankieviča, 1887 (piečatno 
w tipografii A. Červinskago).

41  Kalisz, nakł. i drukiem L. Rosińskiego, 1899.
42  K. Walczak, Klonowski Apolinary, [w:] Słownik biograficzny Wielkopolski południowowschod

niej…, t. 2, s. 102−103.
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część wydano w Kaliszu. W roku 1906 dwie części Zadań arytmetycznych43 tłoczy-
ła Drukarnia „Gazety Kaliskiej”, a skład główny mieścił się w księgarni Bronisława 
Szczepankiewicza. W tym samym roku (1906) ukazały się w jednym tomie dwie 
części (5 i 6) Zadań algebraicznych, część piątą w roku 1908 drukował K. W. Hin-
demith w Kaliszu44. W  latach 1907−1908 nakładem księgarni K.  Idzikowskiego 
w Warszawie  spod pras  drukarni Hindemitha wyszły Zadania algebraiczne dla 
powtórzenia elementarnego kursu algebry (1907) oraz części 5 i 6 Zadań algebra
icznych (1908)45. Część piątą Zadań algebraicznych wydał Klonowski nakładem 
własnym w  roku  1916,  a  skład  główny mieścił  się  u Perzyńskiego, Niklewicza 
i Spółki w Warszawie46.

W  uznaniu  zasług  na  polu  geografii  Polskie  Towarzystwo  Geograficzne 
w  roku  1956  członkostwem  honorowym  obdarzyło  Konstantego  Bzowskiego, 
jednego z wybitniejszych metodyków geografii okresu międzywojennego. W la-
tach 1903−1914 Bzowski pracował jako nauczyciel, kolejno w Szkole Handlowej 
w Kielcach (od 1903), w Męskim Gimnazjum w Łomży (1908−1910)  i w Szkole 
Handlowej w Kaliszu (1910−1914). W latach 1915−1922 był dyrektorem kaliskiej 
Wyższej Szkoły Realnej typu matematyczno-przyrodniczego, później wizytatorem 
szkół średnich.

Bzowski  był  autorem  blisko  80  opracowań, m.in.  podręczników,  artykułów 
i prac monograficznych z zakresu metodyki i dydaktyki geografii oraz propagato-
rem nowych metod pracy dydaktycznej. Niektóre podręczniki miały kilka wydań. 
W Kaliszu ukazały się cztery wydania Zarysu geologii i mineralogii dla uczniów 
klas starszych szkół średnich, wszystkie  (1914,  1917,  1918,  1919)  drukowane 
w Poznaniu w Drukarni „Dziennika Poznańskiego”. W edycji z roku 1914 i 1918 
brak wydawcy, skład główny wydania drugiego (1917) posiadał M. Arct w War-
szawie, który był wydawcą podręcznika w roku 1919 (wyd. 4)47. Wydanie drugie 
opatrzono informacją: Podręcznik zalecony przez Wydział Oświecenia; w części 
nakładu uwaga ta została zaklejona.

Cena podana w rublach (Rb. 1.30), markach (Mk. 2.80) i koronach (Kor. 3.30) 
w pierwszym wydaniu Zarysu geologii i mineralogii… świadczy, że książka miała 
być wykorzystywana na terenie wszystkich trzech dawnych zaborów.

Dwa wydania w Kaliszu miała Geografia Polski w dawnych granicach. Pod
ręcznik szkolny dla młodzieży w wieku powyżej 15 lat  K. Bzowskiego  z mapą 

43  A.  Klonowski, Zadania arytmetyczne. Cz.  2  (Ułamki),  Kalisz  1906,  druk  „Gazety  Kaliskiej” 
w Kaliszu; główny skład w księgarni B. Szczepankiewicza w Kaliszu; toż: Cz. 3. – 1906.

44  A. Klonowski, Zadania algebraiczne, Cz. 5, 6, Kalisz 1906; tenże, Zadania algebraiczne, Cz. 
V, Kalisz 1908, druk K. W. Hindemitha.

45  A. Klonowski, Zadania algiebraiczne dla powtórzenia elementarnego kursu algiebry, Kalisz, 
księg. K.  Idzikowskiego w Warszawie, 1907, druk. K. W. Hindemitha;  tenże, Zadania algebraiczne, 
Cz. V i VI, Kalisz, księg. K. Idzikowskiego w Warszawie, druk. K. W. Hindemitha, 1908, 8, cz. V, cz. VI.

46  A. Klonowski, Zadania algebraiczne, Cz.  5, Kalisz,  aut.;  skł.  gł.  Perzyński, Niklewicz  i  Sp. 
Warszawa, 1916.

47  K.  Bzowski, Zarys geologii i mineralogii dla uczniów klas starszych szkół średnich,  Kalisz 
1914, Druk. „Dziennik Poznański” Poznań; toż: wyd. 2. Kalisz, skł. gł. M. Arct, Warszawa, 1917, Druk. 
„Dziennik Poznański”, Poznań; toż: wyd. 3. Kalisz 1918 (Poznań, Druk. „Dziennik Poznański”); Kalisz, 
M. Arct, Warszawa, 1919 (Poznań, Druk. Tow. Akc. „Dziennika Poznańskiego”).
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Eugeniusza Romera. Wydanie pierwsze z 1918 r. tłoczyła drukarnia R. Kaniew-
skiego w Warszawie, wydanie drugie Drukarnia „Dziennika Poznańskiego48.

Najważniejsze wiadomości z gramatyki języka niemieckiego  opracowane 
przez pedagoga,  literata  i  tłumacza Zygmunta Reisa, germanistę w gimnazjum 
we Lwowie i Drohobyczu, wyszły w 1928 r. z kaliskiej Drukarni Wydawniczej. Jako 
miejsce wydania widnieje w publikacji Lwów, skład główny trzytysięcznego nakła-
du był natomiast w Domu Książki Polskiej w Warszawie49.

Broszurę na temat powstania styczniowego zatytułowaną Województwo kali
skie w walce 1863 i 186450, przeznaczoną dla młodzieży kaliskich szkół średnich, 
przygotował Józef Żmigrodzki, a tłoczyła go na prawach rękopisu Drukarnia Józe-
fa (juniora) i Antoniego Radwanów.

Samou c z k i

Nakładem Maksymiliana Jasińskiego, prowadzącego działalność księgarską 
od roku 1917, ukazało się kilka druków z zakresu języka esperanto. W roku 1920 
jako wydawnictwo Towarzystwa  „Esperanto” w Kaliszu wyszedł  samouczek  ję-
zyka  międzynarodowego  esperanto  w  dziesięciu  lekcjach  autorstwa  Leopolda 
Kronen berga51.

Rok  1927  przyniósł  dwie  publikacje  poświęcone  esperantyzmowi  wydane 
nakładem M.  Jasińskiego  i  tłoczone w Drukarni Wydawniczej. W nakładzie  15 
tysięcy  egzemplarzy wyszło  czwarte,  przejrzane  i  uzupełnione wydanie Samo
uczka pomocniczego języka międzynarodowego Esperanto w dwunastu lekcjach 
metodą własną L. Kronenberga52.

Dnia 9 sierpnia 1926 r. w kaliskim ratuszu odbyło się zebranie organizacyj-
ne Towarzystwa Esperantystów, wygłoszone wówczas wystąpienie opublikowane 
zostało jako słowo wstępne – „Esperanto zrzuca z ludzkości przekleństwo Babe-
lu” – w wydanej w roku następnym pracy Antoniego Czubryńskiego pt. Esperan
tyzm. Książka informacyjna53,  której wydanie pierwsze ukazało się w Krakowie 
w 1912 r. Książkę, której dwa rozdziały opracował Mieczysław Trochimowski, wy-
dano w nakładzie 3000 egzemplarzy.

Trzy wydania w roku 1930 miał Kompletny samouczek języka Esperanto ze 
zbiorem wyrażeń handlowych i radiowych autorstwa Salomona Grenkamp-Korn-
felda z przedmową prof. A. Cotton, członka Francuskiej Akademii Nauk54. Druk 

48  K. Bzowski, Geografia Polski w dawnych granicach. Podręcznik szkolny dla młodzieży w wie
ku powyżej 15 lat, z mapą [Eugeniusza] Romera, Kalisz 1918 (Warszawa, Druk. R. Kaniewski); toż: 
wyd. 2. Kalisz 1919 (Druk. „Dziennik Poznański”).

49  Lwów, skład główny Dom Książki Polskiej w Warszawie, 1928 (Kalisz, Drukarnia Wydawnicza).
50  Kalisz, [b.w., 1936], Drukarnia J. i A. Radwanów.
51  L. Kronenberg, [Samouczek języka międzynarodowego esperanto w dziesięciu lekcjach], Ka-

lisz, nakł. księgarni M. Jasińskiego, 1920. Wydawnictwo Tow. „Esperanto” w Kaliszu.
52  Wyd. 4, przejrzane i uzup., z portretem dra Zamenhofa, Kalisz, nakł. księgarni M. Jasińskiego 

w Kaliszu, 1927 (Kalisz, Drukarnia Wydawnicza).
53  Wyd. 2. Kalisz, nakł. M. Jasińskiego, 1927 (Kalisz, Drukarnia Wydawnicza).
54  Wyd. pierwsze. Jasło, Wydawnictwo – Eldonejo Esperantista Voco, 1930 (Kalisz, Drukarnia 

Wydawnicza); toż: wyd. 2. Jasło, Eldonejo, 1930 (Kalisz, Drukarnia Wydawnicza); toż: wyd. 3, Kalisz 
1930.
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tłoczyła kaliska Drukarnia Wydawnicza dla wydawnictwa Eldonejo Esperantista 
Voco w Jaśle.

W  roku  1929  dwa  samouczki  do  nauki  języka  hiszpańskiego wyszły  spod 
pras Drukarni Wydawniczej, oba w nakładzie po 2000 egzemplarzy ukazały się 
nakładem księgarni wydawniczej I. Igla we Lwowie. Oba samouczki: Rozmówki 
hiszpańskopolskie z podaniem wymowy przy każdym słowie  oraz Samouczek 
języka hiszpańskiego z rozmówkami opracował Jakub Reinhold55.

7 .  D r u k i  c i ą g ł e  ( c z a s o p i s m a ,  j e d n o d n i ó w k i ,  k a l e n d a r z e )

Cza s o p i sma

Pierwsze kaliskie czasopismo szkolne pojawiło się w roku 1904, było to tajne 
pismo uczniowskie pt. „Znicz” przy Gimnazjum Filologicznym (dziś I LO). Czaso-
pisma wydawały szkoły powszechne i średnie, wychodziła prasa harcerska. Or-
ganem szkół powszechnych w roku 1920 było „Echo Szkolne”, na swych łamach 
zamieszczało także lekcje języka esperanto.

Krótko (1929−1930) wychodził dwutygodnik młodzieży szkół powszechnych 
redagowany najpierw przez uczniów i uczennice Powszechnej Szkoły im. Juliu-
sza Słowackiego,  a  od  numeru  3  –  przez  uczniów  i  uczennice  powszechnych 
szkół w Kaliszu. Od numeru pierwszego w roku 1930 dołączyli uczniowie Szkoły 
Powszechnej w Liskowie.

Krótki  był  też  żywot  czasopisma pod  tytułem  „Echo Szkolne” wydawanego 
przez Koło Samokształcenia przy Gimnazjum im. A. Asnyka w Kaliszu; prawdopo-
dobnie ukazały się trzy numery (R. 1, 1926, nr 1, 2; R. 2, 1926, nr 1). Od marca 
1928 do 1931 r. ukazywała się „Pochodnia” – organ Kółka Literackiego przy Gim-
nazjum Państwowym im. A. Asnyka w Kaliszu, pismo wydawało „Koło Samokształ-
ceniowe” przy klasach VIII i VII tegoż gimnazjum. W latach 1931−1932 uczniowie 
klasy  V  Gimnazjum  im. A. Asnyka  wydali  pięć  numerów  pisma  pt.  „Latawiec”.

Od września 1931 r. do października 1933 r. Koło Literacko-Naukowe „Ka-
lina”  przy  Państwowym  Gimnazjum  Humanistycznym  im. A. Asnyka  (od  1932 
Gimnazjum  i Liceum  im. A. Asnyka) wydawało pismo pt.  „Sztubak”, na  łamach 
którego debiutowali m.in. Edward Fiszer – autor  tekstów popularnych piosenek 
i słuchowisk radiowych, Józef Garliński – pisarz emigracyjny, Stefan Otwinowski.

W  latach  1924−1933 wychodziło  także  pismo młodzieży Gimnazjum Pań-
stwowego  im.  Tadeusza  Kościuszki  pt.  „Świt”,  którego  wydawcą  były  kolejno: 
Miejscowy Związek Samopomocy Uczniów przy Gimnazjum Państw.  im. T. Ko-
ściuszki, Związek Bratniej Pomocy, „Bratnia Pomoc” i „Gmina Szkolna” przy tymże 
gimnazjum. Od stycznia do marca 1927  r. młodzież  „Kościuszki” wydawała na 
hektografie szkolne pisemko humorystyczne pt. „Blagier” („Blaga”).

55  J.  Reinhold,  Rozmówki hiszpańskopolskie…,  Lwów,  nakł.  księgarni  wydawniczej  L.  Igla, 
1929 (Kalisz, Drukarnia Wydawnicza); tenże, Samouczek języka hiszpańskiego…, Lwów, nakł. Księ-
garni wydawniczej L. Igla, 1929 (Kalisz, Drukarnia Wydawnicza).
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W grudniu 1933 r. staraniem Komitetów Redakcyjnych państwowych szkół 
średnich w Kaliszu nastąpiło połączenie  „Świtu”  ze  „Sztubakiem” w  jeden mię-
dzyszkolny miesięcznik pt. „Czyn i Słowo”. Czasopismo wydawał Międzyszkolny 
Komitet Redakcyjny złożony z przedstawicieli  kaliskich szkół  średnich;  co  roku 
siedzibę redakcji przenoszono do innej szkoły, zmieniał się także redaktor odpo-
wiedzialny, którym był jeden z polonistów.

W roku 1929 r. wychodził „Głos Ucznia przy Gimnazjum Żydowskim w Kali-
szu” – organ Bratniej Pomocy tego gimnazjum.

W latach 1933−1934 Zrzeszenie Patronatów Młodzieży w Kaliszu wydawało 
pismo pt. „Echo Kaliskich S.[towarzyszeń] M.[łodzieży] P.[olskiej]”, przez dwa lata 
(1935−1936) periodyk wychodził pt. „Echo Kaliskich K.S.M.” z podtytułem: Łącz-
nik kaliskich placówek młodzieżowych, z kolei w latach 1937−1938 wyszły dwa 
roczniki pt. „Echo Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Okręgu Kaliskiego”.

Pierwszy numer miesięcznika Państwowego Seminarium Nauczycielskiego 
w Liskowie pt. „Ku Szczytom” (1924) odbito czcionkami Drukarni Ziemi Kaliskiej56.

Krótko (listopad 1915 – luty 1916) ukazywało się, pisane ręcznie i odbijane 
na hektografie, pisemko skautów pt. „Czuwaj”. W latach 1921−1939 wychodziły 
cztery czasopisma harcerskie. Od września 1921 r. ukazywał się „Wywiadowca” 
– pismo 3-ej Drużyny im. H. Sienkiewicza, wydawane przez Gimnazjum Miejskie 
Humanistyczne. Dwutygodnik ukazywał się jeszcze w roku 1922 (nr 1−5).

Komenda Hufca Kaliskiego w  latach 1922−1923 była wydawcą pisma „To-
pograf”.  Inicjatorem wydawnictwa był druh Janusz Wize,  jego śmierć w 1923 r. 
zakończyła wydawanie periodyku. Od maja 1924 r. do kwietnia 1926 r. wychodził 
miesięcznik młodzieży kaliskiej pt. „Głos Harcerza”, jego wydawcą była Komen-
da Hufca Żeńskiego i Męskiego. Przed wybuchem II wojny światowej ukazał się 
pierwszy numer biuletynu Obwodu Harcerstwa Kaliskiego pt. „Straż nad Prosną”, 
jego wydawcą był Wł. Chrzanowski.

J e d n o dn i ów k i

Kilka wydarzeń upamiętnionych zostało wydanymi z tej okazji jednodniówka-
mi. W roku 1932 ukazała się „Jednodniówka o Szkole Zawodowo-Dokształcającej 
w Kaliszu 1918−1932”,  jej  redaktorem  i wydawcą był Marian Tadeusz Janiak57, 
wcześniej redaktor pism kaliskich: „ABC Kaliskiego” w 1927 r., „Sztandaru Pracy” 
w 1928 r.

W roku 1937 „Jednodniówkę uczniów Szkoły Hodowlanej Łódzkiej Izby Rol-
niczej w Liskowie”58 wydało Koło Koleżeńskie uczniów tej szkoły. Wydawnictwo 
dokumentujące kurs, który odbył się w czasie od 15 lipca do 15 grudnia 1937 r., 
tłoczyła drukarnia Józefa (juniora) i Antoniego Radwanów.

56  Lisków 1924 (Kalisz, Drukarnia Ziemi Kaliskiej); od nr. 2 zmiana tyt. na: „Liskowiak”.
57  Kalisz, [1932].
58  „Jednodniówka  uczniów Szkoły Hodowlanej  Łódzkiej  Izby Rolniczej w  Liskowie. Kurs  od  

15.VII–15.XII.1937 r.” [Red. nacz. i odp.: Włodzimierz Dowgaj], Kalisz, Koło Koleżeńskie Uczniów Szkoły 
Hodowlanej Łódzkiej Izby Rolniczej w Liskowie, 1937 (Kalisz, druk Radwanów).
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Dwie  jednodniówki  wydało  kaliskie  Stowarzyszenie  Młodzieży  Polskiej. 
W roku 1926 z okazji pięciolecia działalności oraz uroczystości poświęcenia ka-
mienia węgielnego pod gmach własny ukazała się  jednodniówka pt.  „Brzask”59, 
w roku 1934 natomiast „Jednodniówka Okręgu Kaliskiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży Polskiej z okazji 5-lecia istnienia 1929−1934”60.

W latach 1924−1937 wyszły trzy jednodniówki harcerskie, w tym dwie zwią-
zane  z  jubileuszami  działalności.  Rocznicę  dziesięciolecia  istnienia  Związku 
Harcerstwa Polskiego Hufiec Kaliski  upamiętnił  w  roku  1924 wydaniem  jedno-
dniówki  zatytułowanej  „Zorza”61.  Komitet  Obchodu  25-lecia  Harcerstwa  Ziemi 
Kaliskiej w  roku 1937 wydał  jubileuszową  jednodniówkę pt.  „Straż nad Prosną 
1912−1937”62.  Zlot  IV  „Orlej”  drużyny harcerskiej  im. Księcia  Józefa Poniatow-
skiego w Kaliszu w  roku 1926 upamiętniła  jednodniówka pt.  „Zew Harcerza”63, 
wydana przez Komendę IV drużyny.

K a l e n d a r z e

Z kaliskich kalendarzy na uwagę zasługuje „Kalendarz na Szkołę Rzemiosł 
w Kaliszu”, wydawany na  lata 1907−191164. Z  inicjatywą  jego wydawania wy-
stąpiła  grupa  kaliszan  po  zebraniu,  na  którym  omawiano  potrzebę  utworze-
nia  szkoły  rzemiosł.  Dochód  ze  sprzedaży wydawnictwa miał  tworzyć  kapitał 
przyszłej  szkoły.  Pięć  edycji  kalendarza  tłoczyła  drukarnia  „Gazety  Kaliskiej” 
Józefa Radwana, a na  łamach gazety  informowano o zainteresowaniu kalen-
darzem (np. M. Konopnicka przesłała wiersz do zamieszczenia w edycji na rok 
1908), ukazywaniu się kolejnych  roczników  i ostatecznie o  jego zawieszeniu. 
Na początku grudnia 1911 Komitet „Kalendarza na Szkołę Rzemiosł w Kaliszu”, 
dziękując za ofiarność i pomoc, informował, że wydawnictwo nie będzie się już 
ukazywać z przyczyn od Komitetu niezależnych65.

59  „Brzask. Jednodniówka Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w Kaliszu wydana z okazji pięcio-
letniego jubileuszu oraz uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach własny”, Kalisz, 
Stow. Młodz. Polskiej, [1926] (Kalisz, Zakłady Graficzne Teodor Żbikowski).

60  Kalisz, 1934 (Druk. Ziemi Kaliskiej).
61  „Zorza. Jednodniówka harcerska hufca kaliskiego. 1914–1924. Rocznica 10-ciolecia istnienia 

Z.H.P. w Kaliszu”, Kalisz, nakład K. H., 1924 (odbito czcionkami Drukarni Ziemi Kaliskiej).
62  „Straż nad Prosną 1912−1937. Jednodniówka jubileuszowa Harcerstwa Ziemi Kaliskiej”. Red. 

odp. Bronisław Chechłacz. Kalisz, wyd. Komitet Obchodu 25-lecia Harcerstwa Ziemi Kaliskiej, 1937 
(Kalisz, druk Antoni Krawczyk – Chrześcijańska Drukarnia Ziemi Kaliskiej).

63  „Zew Harcerza. Jednodniówka zlotu IV-ej „Orlej” druż. harcerskiej  im. Ks. Józefa Poniatow-
skiego w Kaliszu”. Red. odp.: Bronisław Niewiadomski. Kalisz, Komenda IV dr-ny im. Ks. J. Poniatow-
skiego w Kaliszu, 1926 (Druk, Zakłady Graficzne T. Żbikowski, Kalisz).

64  Kalisz 1907 (Kalisz, czcionkami i drukiem „Gazety Kaliskiej” pod zarządem Stanisława Rap-
paka); toż: „na rok przestępny 1908”, Kalisz 1908; toż: „na rok zwyczajny 1909”, Kalisz 1908; toż: „na 
rok zwyczajny 1910”, Kalisz 1909; toż: na rok zwyczajny 1911, Kalisz 1910.

65  F. Ł.,  „Kalendarz kaliski na szkołę  rzemiosł”,  „Gazeta Kaliska” 1906, nr 272,  s. 2;  „Gazeta 
Kaliska” 1907, nr 202, s. 2; 1911, nr 277, s. 4.
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8 .  O ś w i a t o w e  d r u k i  u l o t n e  ( p o p i s y  u c z n i ó w,  o g ł o s z e n i a )

Największą  grupę  druków  oświatowych  stanowią  „popisy  szkolne”,  tłoczo-
ne przez oficynę Karola Wilhelma Mehwalda (1803−1824), powielane litograficz-
nie przez S. Wildfeyera  (1825), odbijane w drukarni Joanny Zuzanny Mehwald 
(1826−1828, 1830), w drukarni Józefa Poleskiego i komp. (1829), powielane li-
tograficznie przez T. J. Jänischa (1834−1836, 1839−1841),  tłoczone w drukarni 
Karola Wilhelma Hindemitha (1842−1844, 1846−1847)), w drukarni M. Schinde-
le  (1845). Programy  „popisów” wychodziły  dla Szkoły Akademickiej Okręgowej 
(1803−1804), a następnie kolejnych form tejże placówki w latach 1805−1852.

Pierwsze  popisy  wyszły  pt. Uwiadomienie o popisach publicznych z nauk 
różnych w szkołach akademickich kaliskich dawanych  (1803−1804)66, w  latach 
1806−1810 w tytułach Uwiadomień… wprowadzono pewne zmiany. Od roku 1811 
tytuł zmieniono na Popis(y) publiczne z języków i nauk uczniów Szkoły Departa
mentowej Kaliskiej…, choć  tu  także wprowadzano modyfikacje  tytułu związane 
m.in. z nazwą szkoły. Tytuły zmieniały się również w kolejnych latach: Na akt (Akt) 
uroczysty Szkoły Obwodowej Kaliskiej…, Akt uroczysty zakończenia rocznego 
biegu nauk w Szkole Obwodowej Kaliskiej (…Szkole Powiatowej Kaliskiej…, … 
Szkole Wyższej Realnej Kaliskiej…).

W historii miasta zapisał się w czasach Księstwa Warszawskiego, założony 
przez władze pruskie po III rozbiorze Polski, a przeorganizowany w 1808 r., Korpus 
Kadetów. Dwa razy do roku odbywały się tu egzaminy z przerobionego materiału. 
Uroczysty charakter popisów szkolnych miały egzaminy końcowe, a zapraszani 
goście otrzymywali program popisów z historią placówki, dziejami miasta, zmia-
nami personalnymi w zespole nauczycielskim oraz ważniejszymi wydarzeniami 
w korpusie, które miały miejsce w minionym roku. W popisach wymieniano także 
nazwiska odznaczonych, wyróżnionych oraz promowanych kadetów. Egzaminy 
odbywały się pod koniec lipca i trwały od dwóch do czterech dni.

Pierwszy publiczny egzamin odbył się w roku 180967, wówczas też wyszedł 
program pt. Na examen publiczny w Kaliskim Korpusie Kadetów dnia 26, 27, 28 
i 29 Lipca Roku 1809 odprawić się mający, przyjaciół młodzieży pismem niniey
szem, w imieniu wo pułkownika Podczaskiego, Kommendanta tego Korpusu, 
Krzyża Woyskowego Kawalera, zaprasza professor Frankowski, Przełożony nad 
Naukami w tymże Korpusie. W latach 1809−1915 program popisów ukazywał się 
niemalże pod  takim samym  tytułem, czasem dodawano  informację dotyczącą, 
że  jest  to  drugi  (1810)  czy  szósty  (1814)  egzamin,  zmiany  dotyczyły  też  daty 
egzaminów.

Programy  popisów  liczyły  od  czterech  (1809)  do  28  (1815)  stron,  tylko 
pierwszy  (1809) miał  niewielki  format  16º  (do  20  cm),  pozostałe wyszły w  for-
macie 4º (ponad 35 cm). „Popisy” tłoczył Karol Wilhelm Mehwald (1809−1815). 

66  W Kaliszu, 1803; toż: 1804.
67  J. Neuls-Korniszewska, Kaliskie szkoły średnie w latach 1793−1815, „Rocznik Kaliski” 1974, 

t. 7, s. 67.
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W roku 1817 wyszedł Program na popis publiczny uczniów Kaliskiego Korpusu 
Kadetów, w Bibliografii polskiej K. Estreichera odnotowano:  „zapewne  tożsamy 
z drukiem Na popis publiczny uczniów kaliskiego korpusu kadetów. Ukazały się 
także programy „popisów” na rok 1818 i 1819, oba pod tytułem Na popis publiczny 
uczniów Szkoły rycerskiej w Kaliszu mający się odbywać w dniach…

W Kaliszu drukowane były  też programy „popisów” uczniów Szkoły Obwo-
dowej w Sieradzu i Wieluniu. Wszystkie „popisy” Szkoły Obwodowej w Sieradzu 
wyszły w dużym formacie (ponad 35 cm), pierwszy w 1834 pt. Na popis uczniów 
szkoły obwodowej w Sieradzu…68, kolejne, w latach 1835−1840, pt. Akt uroczysty 
zakończenia rocznego biegu nauk w Szkole Obwodowej Sieradzkiej…69, druko-
wane w litografii T. J. Jenisza.

Także „popisy” dla Szkoły Obwodowej Wieluńskiej (1834−1841) drukowane 
były w  litografii T. J. Jenisza w dużym formacie. Program na rok 1834 wyszedł 
pt. Na akt uroczystości kończącego się roku szkol. Szkoły Obwodowej Wieluń
skiej, zaprasza Mar[cin] Wysznacki Insp.70, kolejne, w latach 1835−1841 pt. Na akt 
uroczysty mający zakończyć rok Szkolny w Szkole Obwodowey Wieluńskiéy…71.

W listopadzie 1860 roku zmarł Edward Ślósarski – uczeń klasy piątej Szko-
ły Wyższej Realnej  w Kaliszu, mowa  żałobna,  którą wygłosił  ks.  Józef August 
Herbich, nauczyciel religii w tejże szkole, wygłoszona na nabożeństwie w intencji 
zmarłego, opublikowana została w roku następnym72.

Przykład  pomocy  uczniom  poza  budynkiem  szkolnym  stanowi  ogłoszenie 
o odczycie nauczyciela Bronisława Gałczyńskiego popularyzującym nauki przy-
rodnicze73.

Na uwagę zasługują także oświatowe druki ulotne z 1905 r.; pismo o wybu-
chu strajku szkolnego w Kaliszu i Łowiczu („W Kaliszu, dnia 31 stycznia rozpo-
czął się powszechny strajk robotniczy…”, nie wcześniej niż 3 lutego 1905), pisma 
ulotne z żądaniami uczniów kaliskich szkół średnich: męskiego gimnazjum filolo-
gicznego (7 lutego 1905), gimnazjum żeńskiego (8 lutego 1905) i gimnazjum re-
alnego (9 lutego 1905), odezwa Tymczasowego KC Kaliskiej Młodzieży Szkolnej 

68  Na popis uczniów szkoły obwodowej w Sieradzu 28 i 29 Lipca 1834 zaprasza inspektor 
[Adam] Bartoszewicz, Kalisz, 1834.

69  Akt urocz. zakończenia rocznego biegu nauk w S. obw. Sieradzkiej. [Kalisz? 1835]; Akt uro
czysty Zakończenia Rocznego Biegu Nauk w Szkole Obwodowej Sieradzkiej odbyć się mający dnia 
30 Lipca na który Szanowną Publiczność Inspektor Szkoły wraz ze Zgromadzeniem Nauczycielskim 
zaprasza. Kalisz, T. J. Jenisz litogr., 1836; toż: Kalisz 1838; toż: 1839; toż: Kalisz 1839 [właśc. 1840].

70  Wieluń; Kalisz, T. J. Jänisch, litogr., 1834.
71  Na akt uroczysty mający zakończyć rok Szkolny w Szkole Obwodowey Wieluńskiéy który się 

odbędzie w Gmachu Szkolnym dnia 30go lipca 1835 roku od godziny 9téy rano Prześwietną Publicz
ność Imieniem Instytutu zaprasza Marcin Wysznacki Inspektor Szkoły, Wieluń; [Kalisz, T. J. Jänisch, 
litogr.?], 1835.

72  J. A. Herbich, Mowa na żałobném nabożeństwie za pokój duszy ś. p. Edwarda Ślósarskiego 
Ucznia Klassy Véj Szkoły Wyższej Realnéj w Kaliszu, zmarłego dnia 21 Listopada 1860 roku, miana 
dnia 24 Listopada t. r. w Kościele ś. Mikołaja, Kalisz, druk. W. Hindemitha, 1861.

73  [Ogłoszenie]  [Inc.:] W niedzielę  dnia  8(20) Grudnia  1874  roku w miejscowym  teatrze Bro-
nisław Gałczyński magister  nauk  przyrodzonych  na  korzyść Progimnazjum Kaliskiego  będzie miał 
odczyt pod tytułem: Rzut oka na świat zwierzęcy i roślinny w pasie zwrotnikowym […], Kalisz, 1874 
(druk. J. Mroczka), 1 k. – Tekst również w jęz. ros.
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wzywająca do strajku szkolnego („Towarzysze i towarzyszki! W końcu nadszedł 
dzień, kiedy my, młodzież szkolna…”, Kalisz 23 lutego 1905), drukowana hekto-
graficznie oraz ustawa Kaliskiego Towarzystwa Oświatowego (Kalisz 1905, 8 s. ).

IV. Stan zachowania egzemplarzy – próba oceny

1 .  B i b l i o t e k i  K a l i s z a

Pośród  omówionych  wyżej  druków  oświatowych  ani  w  zbiorach  kaliskich 
bibliotek,  ani  innych  bibliotek  na  terenie  kraju  nie  zachował  się  ich  komplet. 
Z  siedmiu  wydanych  w  Kaliszu  elementarzy  żadnego  nie  ma  w  miejscowych 
książnicach, brak też edycji podręczników K. Bzowskiego Zarys geologii i minera
logii dla uczniów klas starszych szkół średnich oraz Geografii Polski w dawnych 
granicach (1919). Z wydawanych w latach 1803−1852 „popisów szkolnych” część 
znana jest tylko z Bibliografii polskiej Karola Estreichera.

Druki  oświatowe  znaleźć  można  w  zbiorach  Książnicy  Pedagogicznej 
im.  A.  Parczewskiego  (8  edycji),  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  A.  Asnyka 
(13  edycji),  biblioteki Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej  (7  edycji,  2  czaso-
pisma)  i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, choć w ostatniej z wymienio-
nych instytucji jest to tylko jeden druk – jednodniówka „Brzask”. Podkreślić trzeba, 
że tytuły (poza jednym przypadkiem) nie powtarzają się.

Książnica Pedagogiczna  posiada Ustawę Szkoły Handlowej siedmioklaso
wej w Kaliszu (1904), pracę Pauliny Rościszewskiej Kilka słów do mojego syna 
(1857), dalej Witolda Grabowskiego Wspomnienia Kaliszanina o życiu młodzieży 
akademickiej w latach 1884−1888 (1932), „Jednodniówkę o Szkole Zawodowo-
-Dokształcającej w Kaliszu 1918−1932”  (1932),  „Jednodniówkę uczniów Szkoły 
Hodowlanej Łódzkiej  Izby Rolniczej w Liskowie”  (1937), edycje  „Kalendarza na 
Szkołę Rzemiosł w Kaliszu” (1907, 1908, 1910). Poza tym wiele kaliskich wydaw-
nictw oświatowych w bibliotece pedagogicznej dostępnych jest w postaci mikrofil-
mów, m.in. szereg „popisów szkolnych”.

2 .  I n f o r m a c j e  o  e g z e m p l a r z a c h  w  i n n y c h  z b i o r a c h

Wiele tytułów kaliskich druków spotkać można w zbiorach kilkunastu najwięk-
szych bibliotek na terenie kraju, przede wszystkim w Bibliotece Narodowej  i Bi-
bliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. W narodowej książnicy, obok kilkunastu 
tytułów, jest niedostępne gdzie indziej czasopismo „Głos Ucznia przy Gimnazjum 
Żydowskim w Kaliszu” (1929), w Bibliotece Uniwersyteckiej z kolei m.in. Instytut 
edukacyjny… Karola Herzberga (1808), edycje elementarzy, czasopisma szkol-
ne i programy „popisów szkolnych”. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie posiada 
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m.in. wydania podręczników geografii K. Bzowskiego. Kilka edycji znaleźć można 
w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pojedyncze tytuły kaliskich druków oświatowych posiadają: biblioteka Zakła-
du Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Śląska w Katowicach, Wojewódzka 
Biblioteka  Publiczna  –  Książnica  Kopernikańska  w  Toruniu,  Biblioteka Główna 
Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu,  Wojewódzka  i  Miejska  Biblioteka 
Publiczna w Łodzi, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi. Egzemplarz 
najstarszej  edycji  elementarza  z 1820  r.  znajduje  się w zbiorach Biblioteki Po-
znańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

*  *  *

Bibliografia „Druki kaliskie XIX i pierwszej połowy XX w. (1800−1945)” reje-
struje 1623 tytuły, z czego ok. 12% to wydawnictwa oświatowe. W kaliskiej pro-
dukcji  wydawniczej  i  drukarskiej mamy  zarówno  przykłady  oświatowych  aktów 
prawnych, druków tłoczonych na rzecz szkolnictwa wyższego, prac związanych 
z doskonaleniem zawodowym i kwestiami wychowania. Miejscowe drukarnie tło-
czyły elementarze i podręczniki, także o zasięgu ogólnopolskim oraz samouczki, 
poza tym publikacje poświęcone dziejom miejscowego szkolnictwa. Wychodziła 
prasa szkolna i harcerska oraz jednodniówki i „popisy”. Jednak największą grupę 
– 66 edycji – stanowią charakterystyczne dla szkoły dziewiętnastowiecznej „po-
pisy”, czyli programy uroczystych egzaminów końcowych wydawane w pierwszej 
połowie XIX w. dla szkół kaliskich oraz szkoły w Wieluniu i Sieradzu. W wieku XIX 
ukazało się sześć edycji elementarzy oraz interesujące wydawnictwa dotyczące 
wychowania.

Wiek XX z kolei przyniósł podręczniki arytmetyki i algebry Apolinarego Klo-
nowskiego oraz geografii Konstantego Bzowskiego, pisma uczniowskie i harcer-
skie. W okresie międzywojennym warto zwrócić uwagę na interesujące samouczki 
języka esperanto, mające z pewnością wymiar nie tylko lokalny.

Tłoczone w Kaliszu druki oświatowe to w większości edycje lokalne. Ale są 
też przykłady książek drukowanych dla wydawców lwowskich (Politechnika, księ-
garnia wydawnicza Leiba Igla), warszawskich czy łódzkich.





ANNA PACHOWICZ*

Przyczynki do działalności wydawniczej 
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 

na przełomie XIX i XX wieku

Jedną  z organizacji  zrzeszających nauczycieli w XIX w.  było Towarzystwo 
Nauczycieli Szkół Wyższych (TNSW) utworzone we Lwowie w 1883 r.1

Zajmowało się ono wszechstronnym wspieraniem rozwoju szkół wyższych2, 
rozwiązywaniem  spraw  związanych  z  ich  działalnością,  poprawą  sytuacji  sta-
nu  nauczycielskiego  oraz  ich  rodzin,  udzielaniem  wzajemnej  pomocy,  wymia-
ną  spostrzeżeń  i  doświadczeń  z  zakresu  praktyki  pedagogicznej,  wnoszeniem 

*  Dr, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Administracyjno-Ekonomicz-
ny, Zakład Administracji Publicznej, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8.

1  Kiedy wzrastało zainteresowanie problemami, którymi zajmowało się TNSW, zaczęto tworzyć 
w miejscowościach, w których mieszkało przynajmniej 10 nauczycieli, koła TNSW. Statut organizacji 
pozwalał tworzyć w ramach Kół sekcje zajmujące się wybranymi zagadnieniami. Zadaniem Kół było 
rozwiązywanie wszelkich spraw  lokalnych, nie występowały one na zewnątrz  jako samodzielne or-
gany TNSW, „Muzeum” 1909, Dodatek 1. A. Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych 
1884−1908, s. 10; A. Pachowicz,  Instytucje oświatowe w Tarnowie w świetle lokalnej prasy („Unia” 
1882−1887), [w:] Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. 
I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010, s. 107; A. Pachowicz, Z działalności Tarnowskiego Koła Towa
rzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, [w:] Świat słowa. Tom jubileuszowy dla Zofii CygalKrupy, red. 
M. Pachowicz, K. Choińska, Tarnów 2012, s. 688−694. Więcej  informacji o  funkcjonowaniu całego 
TNSW w: J. Szafran, Dla dobra polskiej szkoły. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych 
i jego funkcje społecznooświatowe w Drugiej Rzeczpospolitej, Poznań 2010, s. 66−69; P. Sosnkow-
ski, 40lecie Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, „Sprawy Towarzystwa Nauczycieli 
Szkół  Średnich  i Wyższych”  1924,  nr  19, passim;  P.  Sosnkowski, Dzieje Stowarzyszenia Nauczy
cielstwa Polskiego 1905−1919, Warszawa 1930, passim; Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych (przeszłość i teraźniejszość), Warszawa 1938, passim;  J. Chodakowska, Towarzystwo 
Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego udział w reformie szkół średnich w Polsce międzywojen
nej, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1986, t. 29, s. 69−106.

2  Kalendarzyk Profesorski Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych na rok 1913 ułożony przez 
M. Janellego i J. Piątka, Lwów 1913, s. 40.
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memoriałów i petycji do władz ustawodawczych, informowaniem społeczeństwa 
o  zagadnieniach  związanych  z  funkcjonowaniem  szkół3,  wydawaniem  różno-
rodnych dzieł o  treści naukowej, pedagogicznej, a przede wszystkim własnego 
czasopisma poświęconego sprawom wychowania i szkolnictwa. Aby w pełni reali-
zować założenia statutowe, TNSW organizowało posiedzenia i zjazdy członków4, 
w trakcie których zapoznawano się ze sprawami edukacji, wygłaszano odczyty, 
a przede wszystkim dyskutowano nad aktualnym stanem szkolnictwa.

Celem niniejszego opracowania  jest  próba  scharakteryzowania  jednego  ze 
statutowych zadań TNSW – działalności wydawniczej w początkowym okresie ist-
nienia Towarzystwa5. Stanowiła ona ważny punkt zarówno dla nauczycieli, jak i dla 
uczniów. Plany władz TNSW w tej kwestii były szerokie. Przewidywały publikowa-
nie własnego pisma oraz innych różnorodnych publikacji, które byłyby przeznaczo-
ne z jednej strony dla kadry pedagogicznej (miały przyczynić się do poszerzenia 
wiedzy  i  kompetencji,  umiejętności  nauczycieli),  a  z  drugiej  strony  dla  uczniów 
(przede wszystkim podręczniki szkolne do poszczególnych przedmiotów).

Realizacja tego zadania początkowo nie była możliwa do wykonania, ponie-
waż brakowało środków finansowych, „krzyżowały się w tej akcyi i interesy Towa-
rzystwa jako nakładcy i żądania Rady szkolnej krajowej6, by ceny książek były jak 
najniższe, a nareszcie nalegania księgarzy, domagających się wysokiego rabatu. 
Towarzystwu  chodziło  o  zapewnienie  autorom  odpowiedniego  honorarium  bez 
narażania funduszów wydawniczych na straty a przy tem nie o wygórowany zysk 
własny, lecz głównie o dobro szkoły, nauki i młodzieży”7.

Pierwszą publikacją TNSW były Wskazówki do nauki języka polskiego. (Na 
podstawie obrad komisji, wybranej przez Tow. Nauczycieli szkół wyższych)8 au-
torstwa Franciszka Próchnickiego, Lwów 1885 (1000 egzemplarzy)9.

W maju 1886  r. Wydział TNSW w  trakcie swego posiedzenia podjął decy-
zję o rozpoczęciu wydawania „Biblioteki Klasyków Łacińskich i Greckich dla Mło-
dzieży Polskiej”. Powołał specjalną Komisję, której zadaniem było przygotowanie 
planu pracy nad tym wydawnictwem oraz uwzględnianie najnowszych wyników 
badań naukowych  i wskazówek ministerialnych,  a ponadto  koordynacja wszel-

3  Tamże.
4  „Cenność zaś przynależności do Towarzystwa TNSW tkwi […] w jego wartościach i możliwo-

ściach natury bardziej idealnej. Nie można lekceważyć tej roli, jaką z pracy naukowej, wychowawczej 
i narodowej w szkole odegrała inicjatywa ze strony nauczycielstwa zgrupowanego w Towarzystwie”, 
„Jednodniówka Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych”, Stanisławów 1930, s. 2.

5  Statut Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, Warszawa 1920, passim; Statut 
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, Warszawa 1927, passim; Statut Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, Warszawa 1931, passim.

6  Rada Szkolna Krajowa została powołana w 1867 r. na wniosek J. Dietla, istniała do 1921 r., 
była centralną, autonomiczną instytucją zajmującą się sprawami szkolnictwa, m.in. polonizowaniem 
szkolnictwa podstawowego i średniego w Galicji, wprowadzaniem podręczników polskich zamiast au-
striackich. R. Dutkowa, Polityka szkolna w Galicji między autonomią a centralizmem: 1861−1975, 
Kraków 1995, s. 53.

7  „Muzeum” 1909. Dodatek 1. A. Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 62.
8  M. Warmski, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych 1884−1894. Rys historyczny, Lwów 

1894, s. 67.
9  „Muzeum” 1909. Dodatek 1. A. Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 62.
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kich działań w tej sprawie10. Prace edycyjne miały trwać przez kilka najbliższych 
lat, ponieważ zamierzano „położyć kres importowaniu z zagranicy rzeczy, których 
produkcya nie przekracza zakresu naszych sił materialnych i moralnych”11.

Wydział  TNSW  postanowił  także  wydawać  teksty  autorów  starożytnych. 
W  związku  z  tym  działająca w  jego  ramach  komisja  filozoficzna  już w  1892  r. 
przygotowała wstępne propozycje  takiego przedsięwzięcia. Planowano również 
opublikowanie dzieł klasyków specjalnie dla uczniów gimnazjów w języku ruskim. 
W  tej  sprawie  zwrócono się do Rady Szkolnej Krajowej  z prośbą o niezbędną 
subwencję do realizacji tej koncepcji. Rada aprobowała pomysł, jednak z powodu 
braku środków finansowych odmówiła wsparcia, dlatego też prac tych nie udało 
się wydać.

Natomiast  spośród  dzieł  klasyków  greckich  opublikowano:  Chrestomatya 
z pism Xenofonta  opracowane  przez  Edwarda  Fiderera,  Lwów  1888,  wyda-
nie  I  (211  stron,  3000  egzemplarzy)12,  Lwów  1902,  wydanie  II;  Iliada Homera 
w skróceniu,  cz.  I, wydanie A. Scheindlera do potrzeb gimnazjów polskich  za-
stosował T. Sołtysik, Lwów 1890 (160 stron, 3000 egzemplarzy)13; Iliada Homera 
w skróceniu,  część  II, wydanie A. Scheindlera,  do potrzeb gimnazjów polskich 
zastosował T. Sołtysik (259 stron, 2000 egzemplarzy).

TNSW zajęło się także edycją dzieł klasyków łacińskich. Wydano następu-
jące  prace: Korneliusza Neposa Żywoty sławnych mężów,  w wyborze Wiktora 
Kłaka, Lwów 1888 (126 stron, 3000 egzemplarzy); M. T. Cycerona: Mowa o na
czelnem dowództwie Gn. Pompejusza, wydanie A. Kornitzera, do potrzeb gimna-
zyów polskich zastosował T. Sołtysik, Lwów 1889 (56 stron, 2000 egzemplarzy)14; 
M. Tul. Cycerona: Kato starszy o starości według wydania A. Kornitzera, a do po-
trzeb gimnazjów polskich zastosował T. Sołtysik, Lwów 1889  (56 stron, nakład 
2000 egzemplarzy)15; M. Tul. Cycerona: Leliusz o przyjaźni, wydanie A. Kornitze-
ra,  do  potrzeb  gimnazjów  polskich  zastosował  T.  Sołtysik,  Lwów  1889,  wyda-
nie I (55 stron, nakład 2000 egzemplarzy)16; M. Tulliusza Cycerona Mowa za Sex. 
Roscyuszem z Ameryi,  wydanie A.  Kornitzera,  do  potrzeb  gimnazjów  polskich 
zastosował T. Sołtysik, Lwów 1891 (72 strony, egzemplarzy 2000); M. T. Cycero
na Cztery mowy przeciw Katylinie, wydanie A. Kornitzera, do potrzeb gimnazjów 
polskich zastosował T. Sołtysik, Lwów 1892, wydanie  I  (78 stron, 2000 egzem-
plarzy)17; G. Sallustyusza Krispa Wojna z Jugurtą, wydanie G. Linkera i F. Klim-
schy, do potrzeb gimnazjów polskich zastosował T. Sołtysik, Lwów 1889, wydanie 
I (129 stron, 2000 egzemplarzy)18. G. Sallustyusza Krispa Wojna z Katyliną, wyda-
nie Gustava Linkera, Franza Klimscha, do potrzeb gimnazjów polskich zastosował 

10  Tamże.
11  Tamże.
12  M. Warmski, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 67.
13  Tamże, s. 69.
14  Tamże, s. 68.
15  Tamże.
16  Tamże.
17  Tamże, s. 69.
18  „Muzeum” 1909. Dodatek 1. A. Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 63.
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T. Sołtysik,  Lwów 1889  (52  strony,  nakład  2000  egzemplarzy)19; P. Owidyusza 
Nasona, wydanie K. J. Grysara  i K. Ziwsy, do potrzeb gimnazyów polskich za-
stosował J. Skupniewicz, Lwów 1889 (313 stron, nakład 3000 egzemplarzy); Kw. 
Horacego Flakkusa wybór pism, wydali  J. Dolnicki  i S.  Librewski,  Lwów 1894, 
wydanie I, Lwów 1909, wydanie II; G. J. Cezara: Wojna gallicka, wydana przez 
Fr. Terlikowskiego, Lwów 1896, wydanie I, Lwów 1908, wydanie III.

Kolejną sferę działalności wydawniczej TNSW stanowiły podręczniki szkolne. 
Starano się przygotować nowe edycje dla poszczególnych przedmiotów. Zanim 
do tego przystąpiono, rozpoczęto szerokie dyskusje m.in. w poszczególnych ko-
łach TNSW, aby uzyskać opinię w tej kwestii  jak największej grupy nauczycieli. 
Sprawę tę uznawano za jedną z ważniejszych i dyskutowano nad nią już w trakcie 
II Walnego Zgromadzenia w 1885 r.

TNSW  zwróciło  się  do Sejmu Krajowego  z  prośbą  o  przywrócenie  dotacji 
krajowej w kwocie 2000 koron i oddanie jej do dyspozycji Rady Szkolnej Krajo-
wej. Zamierzano przeznaczyć  ją na nagrody za najlepsze podręczniki dla mło-
dzieży szkół średnich. TNSW zaproponowało  także Radzie ustanowienie stałej 
komisji (pod jej kierownictwem), która miałaby układać plany wydawania podręcz-
ników, ogłaszać konkursy, recenzować nadsyłane prace. Starania TNSW przynio-
sły oczekiwany skutek, Sejm Krajowy przywrócił dotację, określił tryb jej użycia, 
zgodnie z projektem Towarzystwa, zgodził się także na utworzenie stałej komisji 
naukowej, jednak nie ustalił zasad, na jakich miałaby działać20.

Na ten problem zwracał uwagę Bronisław Trzaskowski w trakcie V Walnego 
Zgromadzenia TNSW. Wówczas rozwiązano go tymczasowo, ustalając, że naj-
pierw  zostanie  przedyskutowany  w  poszczególnych  kołach  TNSW,  a  później 
ponownie przed plenum. Wydział TNSW zaprosił wszystkie działające koła do za-
opiniowania wniosków B. Trzaskowskiego, rozpatrzenia rozporządzeń ministerial-
nych, zbadania literatury przedmiotu, natomiast w Wydziale do poszczególnych 
nauk wybrano osobnych fachowych referentów.

W  trakcie  VI  Walnego  Zgromadzenia  ustalono  więc  gotowe  postulaty. 
W 1889 r. Rada Szkolna Krajowa otrzymała od Sejmu Krajowego dotację na wy-
dawanie książek polskich i ruskich, sama ustaliła i opracowała niezbędne zasa-
dy. TNSW natomiast domagał się w  tym czasie wprowadzenia pewnych zmian 
w działalności  komisji  naukowej. Dotyczyły one przede wszystkim  jawności  re-
cenzji publikacji21.

Sprawa rozpisywania konkursów na podręczniki szkolne, o którą starały się 
najpierw koła, a później dwa kolejne Walne Zgromadzenia (XIV  i XV), nie mia-
ła powodzenia wobec kategorycznego i uzasadnionego oświadczenia Wydziału, 
że „konkursy na polu… dydaktyki wtedy są potrzebne, gdy wskutek zaprowadze-
nia nowego systemu, nowych planów  i  instrukcyi gwałtowna zachodzi koniecz-
ność  otrzymania  czemprędzej  nowych  podręczników,  lub  gdy  w  zwyczajnych 

19  M. Warmski, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 68.
20  Utworzenie komisji określanej jako naukowa przyczyniło się do przyspieszenia prac związa-

nych z edycją książek.  „Muzeum” 1909. Dodatek 1. A. Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkół 
Wyższych…, s. 64.

21  Tamże, s. 65.
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warunkach  skonstatowano,  że  jakiś  podręcznik  jest wprost  zły,  a  konkurencya 
autorów ma dopomódz do wprowadzenia podręcznika dobrego”22. W obecnej sy-
tuacji nie zachodziła ani jedna, ani druga okoliczność, pozostawało jedynie skie-
rować  do Rady Szkolnej  Krajowej  uzasadnienie,  aby  rozpisała  konkursy,  jakie 
podręczniki trzeba by poprawić. „Do takiego zebrania argumentów potrzeba wiele 
czasu, wiele trudów i wiele pieniędzy. Temu zadaniu fundusze Towarzystwa nie 
podołają, a i Rada szkolna nie ma na ten cel dostatecznych funduszów i nie dała-
by się do ogłoszenia konkursów skłonić również i z tej przyczyny, że coraz częst-
sze zmiany  instrukcyi, przysyłane z Wiednia, doskonałą książkę dzisiaj,  czynią 
nieodpowiednią, jutro. Z podanych wyżej przyczyn i powodów nie miały powodze-
nia i późniejsze peryodycznie w Towarzystwie ponawiane wołania o konkursy na 
podręczniki szkolne”23.

Pierwszy podręcznik wydany nakładem TNSW ukazał się w 1885 r. z dziedzi-
ny algebry i arytmetyki: dr Placyd Dziewiński, Zasady algebry dla wyższych klas 
gimnazyalnych i szkół realnych,  Lwów 1891  (384 strony, 3100 egzemplarzy)24; 
Lwów 1898, wydanie II oraz kolejne zmienione wydanie tej publikacji Podręcznik 
arytmetyki i algebry, Lwów 1907. Kolejne podręczniki  to: Józef Soleski  i  Julian 
Fąfara, Arytmetyka na I. i na II. klasę szkół średnich,  Lwów 1894  (100  stron, 
2100  egzemplarzy); Antoni Pawłowski, Podręcznik rachunków kupieckich,  t.  I, 
Lwów 1902; Tadeusz S. Kistryn, Zarys nauki o handlu, Lwów 1913.

Do  nauki  chemii  opublikowano:  Józef  Soleski, Zarys chemii dla wyższych 
klas średnich,  Lwów 189225; Antoni Sucheni, Zasady chemii z uwzględnieniem 
mineralogii, Lwów 1904; Arnold Bolland, Bronisław Duchowicz, Chemia organicz
na w zastosowaniu do potrzeb klasy VI. szkół realnych, Lwów 190626; Bronisław 
Duchowicz, Chemia dla liceów, Lwów 1907; Bronisław Duchowicz, Jakościowa 
analiza chemiczna,  Lwów  1905;  Bronisław  Duchowicz,  Chemia zastosowana 
do potrzeb życia codziennego, Lwów 1907.

Do nauki fizyki nie wydano żadnego podręcznika.
Do nauczania zoologii wydano: Ignacy Petelenz, Zoologia dla klas wyższych 

szkół średnich, Lwów 1891 (215 stron, 2500 egzemplarzy); do logiki: Władysław 
Kozłowski, Logika elementarna,  Lwów 1891  (104  strony,  2200 egzemplarzy)27; 
do nauki religii: ks. Jan Ślósarz: Katechizm religii katolickiej dla młodzieży szkół 
średnich, Lwów 1897; do nauki kaligrafii: Józef Czernecki, Stanisław Tatauch, Jó-
zef Szablowski, Podręczniki do nauki kaligrafii, Lwów 1904  (239 strony); Józef 
Czernecki, Stanisław Tatuch, Tablice abecadeł normalnych, Lwów 1905.

Do  nauki  języka  łacińskiego  TNSW  wydało  publikacje  dr.  Zygmunta  Sa-
molewicza.  Były  to:  Przykłady do tłumaczenia z języka łacińskiego na polski 
i z polskiego na łaciński, część I dla I klasy gimnazjum, Lwów 1886 (148 stron, 
4000 egzemplarzy); Przykłady do tłumaczenia, część II dla klasy II gimnazyum, 

22  Tamże.
23  Tamże, s. 65−66.
24  M. Warmski, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 69.
25  „Muzeum” 1909. Dodatek 1. A. Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 66.
26  Tamże.
27  M. Warmski, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 70.
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Lwów 1887, wydanie III: Zwięzła gramatyka języka łacińskiego dla kl. I i II gimna
zyów, Lwów 1889 (84 strony, 3200 egzemplarzy), Lwów 1890, wydanie II (84 stro-
ny, egzemplarzy 5000); Lwów 1893 (84 strony, 6300 egzemplarzy); Lwów 1903, 
wydanie V; Lwów 1907, wydanie VI (226 strony, 6300 egzemplarzy); Gramatyka 
języka łacińskiego, cz. II: Składnia, opracował T. Sołtysik, Lwów 1891, wydanie V 
(116 stron, 5500 egzemplarzy); Lwów 1892 (197 stron, 3300 egzemplarzy), Lwów 
1906, wydanie VIII28.

Naukę języka łacińskiego miały ułatwić również Ćwiczenia łacińskie dla kla
sy I. Według książki Steinera i Scheindlera, Lwów 1893, wydanie I przygotowali 
A. Frączkiewicz i F. Próchnicki, Lwów 1907, wydanie V29; Ćwiczenia łacińskie dla 
klasy II (według książki Józefa Steina i dr Augusta Scheindlera wraz ze spisem 
wyrazów), Lwów 1894, wydanie I (4300 egzemplarzy); Lwów 1905, wydanie IV 
przygotowali A. Frączkiewicz i F. Próchnicki; Lwów 1908, wydanie V; F. Próchnic-
ki, Ćwiczenia łacińskie dla IV. klasy, Lwów 1888; Lwów 1905, wydanie III; Korneli 
Fischer, Henryk Kopia, Preparacya do I. księgi Liwiusza, Lwów 1904, wydanie II30; 
Jan K. Jędrzejowski, Polskołaciński słowniczek frazeologiczny i synonimiczny, 
Lwów 1906.

Do nauki języka greckiego opublikowano: Edward Fiderer, Gramatyka grec
ka szkolna,  Lwów 1892, wydanie  III  (232  strony,  4300  egzemplarzy)31;  Korneli 
Fischer, Henryk Kopia, Preparacya do Iliady Homera, Lwów 1904, wydanie II32; 
Korneli  Fischer, Preparacya do Platona Apologii,  Lwów  1907;  Józef  Bartunek, 
Preparacya do Antygony, Lwów 1906.

TNSW wydawało także różnorodne podręczniki do nauki języków nowożyt-
nych. Największą ich część stanowiły te, które dotyczyły języka oraz literatury pol-
skiej. Były to następujące publikacje: Franciszek Próchnicki, Wskazówki do nauki 
języka polskiego, Lwów 1885; Franciszek Próchnicki, Wypisy polskie dla klasy V 
szkół gimnazyalnych i realnych, Lwów 1889 (506 stron, 3200 egzemplarzy); Fran-
ciszek Próchnicki, Wzory poezyi i prozy dla użytku szkół średnich, Lwów 1893 
(504 strony, 5300 egzemplarzy); Lwów 1906, wydanie III.

Stanisław Tarnowski,  Franciszek  Próchnicki, Wypisy polskie dla klas wyż
szych szkół gimnazyalnych i realnych, część II, Lwów 1891, Lwów 1892 (792 stron, 
3100 egzemplarzy)33; Lwów 1906, wydanie III; Franciszek Próchnicki, Józef Wój-
cik, Wypisy polskie dla kl. I szkół gimnazyalnych i realnych, Lwów 1908, wydanie 
V34; Wypisy polskie dla klasy II, Lwów 1907, wydanie III35.

Do nauki języków obcych TNSW także przygotowało odpowiednie publikacje, 
wydając do języka francuskiego: dr Stanisław Węckowski, Książka do nauki języ
ka francuskiego dla klasy III szkoły realnej, Lwów 1908; do języka niemieckiego: 

28  Tamże, s. 68.
29  „Muzeum” 1909. Dodatek 1. A. Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 67.
30  Tamże, s. 68.
31  M. Warmski, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 71.
32  „Muzeum” 1909. Dodatek 1. A. Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 68.
33  M. Warmski, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 69.
34  „Muzeum” 1909. Dodatek 1. A. Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 68.
35  Tamże, s. 69.
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ks. Aleksander Pechnik, Synonimika i frazeologia niemiecka dla szkół średnich, 
Lwów 1891 (87 strony, 2000 egzemplarzy)36.

Wraz z powstaniem propozycji dotyczących nauki literatury polskiej z uwzględ-
nieniem  jako  tła  literatury powszechnej, TNSW wydało Przegląd dziejów litera
tury powszechnej w czterech tomach  autorstwa  dr  Ludomiła  Germana  (Lwów 
1901−1903) oraz do historii powszechnej Aleksandra Semkowicza, Opowiadania 
z dziejów powszechnych dla niższych klas szkół średnich w trzech częściach, 
część I: Lwów 1893 (150 stron, 10 200 egzemplarzy), 1907, wydanie III; część 
II, Lwów 1894 (1905, wydanie II)37; część III, Lwów 1895 (1908, wydanie III).

Do historii państwa polskiego ukazały się dzieła: Karol Rawer, Dzieje ojczy
ste dla młodzieży w czterech wydaniach: wyd. I Lwów 1893; wyd. II Lwów 1895; 
wyd.  III Lwów 1904 oraz wyd.  IV Lwów 1908. Natomiast historię Austrii opisali 
Ludwik Finkiel,  Stanisław Głąbiński, Historya i statystyka monarchii austrowę
gierskiej, Lwów 1904, wydanie II.

TNSW wydało  także  do  geografii:  Eugeniusz  Romer, Geografia dla klasy 
I szkół średnich,  Lwów  1904, wydanie  II  z  atlasem; Atlas geograficzny,  Lwów 
190838; Karol Benoni, Krótki rys geografii, Lwów 1908, wydanie IX39; Julian Mazur-
ka, Krótki rys geografii na I klasę szkół średnich, Lwów 1908.

Od  listopada  1890  r.  TNSW  zaczynało  wydawać  tzw.  „Bibliotekę  dla Mło-
dzieży”,  czyli  nową serię  „arcydzieł  literatury polskiej  i  obcej w  języku polskim, 
przystępnych  dla  młodzieży  szkół  średnich  i  stosownych  do  lektury  domowej. 
W wyborze pragniono uwzględnić nie tylko treść lecz także formę, oraz czystość 
i poprawność języka i doborowość stylu”40. Wydawnictwo to miało na celu ułatwić 
młodzieży naukę języka polskiego. W kolejno wydawanych tomikach ujmowano 
poszczególne zagadnienia.

Tomik  I: Karol Szajnocha, Dwie wojny  (wyjątek z dzieła Jadwiga i Jagiełło, 
w opracowaniu Franciszka Próchnickiego), Lwów 1891 (127 strony, 1000 egzem-
plarzy).

Tomik II: Pedro Calderon de la Barca, Książę niezłomny, Lwów 1891 (123 stro-
ny, 1000 egzemplarzy).

Tomik III: Kazimierz Wodzicki, Jaskółka, Lwów 1891 (146 strony, 1000 eg-
zemplarzy).

Tomik  IV: William Szekspir, Juliusz Cezar w przekładzie Adama Pajgerta, 
a w opracowaniu Franciszka Próchnickiego, Lwów 1891 (174 strony, 1000 eg-
zemplarzy).

Tomik V: Kajetan Koźmian, Z pamiętników, z objaśnieniami Piotra Parylaka, 
Lwów 1891 (175 strony, 1000 egzemplarzy)41.

Tomik VI:  Józef Szujski, Wallas w opracowaniu Ludomiła Germana, Lwów 
1892 (123 strony, 1000 egzemplarzy).

36  M. Warmski, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 70.
37  „Muzeum” 1909. Dodatek 1. A. Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 69.
38  Tamże.
39  Tamże, s. 70.
40  Tamże.
41  Tamże.
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Tomik VII: Karol Szajnocha, Mściciel, wydany przez Franciszka Próchnickie-
go, Lwów 1892 (172 strony, 1000 egzemplarzy).

Tomik VIII: William Szekspir, Makbet w przekładzie Józefa Paszkowskiego, 
a w opracowaniu Franciszka Próchnickiego, Lwów 1892  (171 strony, 1000 eg-
zemplarzy).

Tomik IX: Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła, wydany przez Józefa Wój-
cika, Lwów 1892 (102 strony, 1000 egzemplarzy).

Zdaniem TNSW wydawnictwo to, mimo że było bardzo „pożyteczne nie do-
czekało się zasłużonego poparcia”42. Rada Szkolna Krajowa planowała wydawać 
w nim dzieła przeznaczone do „prywatnej obowiązkowej lektury polskiej, jako uzu-
pełnienie nauki ojczystej literatury, ale zamiaru tego nie wykonała”43. TNSW chcąc 
zapewnić  sobie  podstawy  finansowe  do  kontynuacji wydawania  dzieł,  zwróciło 
się do Rady Szkolnej Krajowej z prośbą o „aprobatę i polecenie”44, co też Rada 
uczyniła. W kolejnych latach ukazały się następne tomiki45.

Tomik X: Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, dla młodzieży skrócił i objaśnił 
Romuald Bobin, Lwów 1894, wydanie II (265 strony, 1000 egzemplarzy).

Tomik XI: Reinholda Heidensteina Pamiętniki o wojnie moskiewskiej, tłuma-
czył J. Czubek, Lwów 1894 (312 strony, 1000 egzemplarzy)46.

TNSW, chcąc nadal prowadzić działalność wydawniczą, zwróciło się po po-
moc do Sejmu Krajowego. Jednak starania te okazały się bezskutecznie, publika-
cje mogły się ukazywać, tylko powoli. Jako kolejne tomiki wydano:

Tomik XII: Wybór nowel i opowiadań najznakomitszych współczesnych pisa
rzy polskich, zebrał Henryk Kopia, Lwów 1895.

Tomik XIII: Karol Szajnocha, Krzysztof Opaliński, wydał Franciszek Próchnic-
ki, Lwów 1895.

Tomik XIV: Seweryn Goszczyński, Król zamczyska. Sobótka, wydał M. Ma-
zanowski, Lwów 1896.

Tomik XV: William Szekspir, Koryolan, w tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego, 
wyd. Franciszek Próchnicki, Lwów 1896.

Tomik  XVI:  Adam  Mickiewicz,  Złote myśli,  zebrane  przez  Józefa  Nogaja, 
Lwów 1896.

Był  to ostatni  tomik, ponieważ na kolejne  lata, do 1901 r. zawieszono edy-
cję  tej  serii.  Na  brak  wydawnictwa  zwrócono  uwagę  w  trakcie  Zjazdu  TNSW 
w 1901 r. Wybrano wówczas specjalną komisję, która miała zająć się kontynu-
owaniem edycji dzieł,  jednak pod zmienionym tytułem: „Biblioteka Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Wyższych”. Podjęto wówczas również decyzję, że wydawane 
będą nie tylko nowe dzieła, a także przedruki utworów literatury narodowej wraz 
z objaśnieniami oraz przedmową wydawców. Aby uniknąć konkurencji, zawarto 
umowę z wydawcą „Arcydzieł Literatury” F. Western. W 1900 r. ukazał się Wybór 

42  Tamże.
43  Tamże.
44  Tamże.
45  Tamże.
46  Tamże, s. 71.
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pism Mieczysława Romanowskiego, wydany przez Tadeusza Piniego, t. I−II oraz 
Skarbczyk poezyi polskiej, t. I−II w opracowaniu Artura Passendorfera.

Poza „Biblioteką dla Młodzieży” wydano jeszcze dwie powiastki Mieczysława 
Jamrógiewicza – Maciej Brzoza i Wujaszek fizyk, ok. 1906 r.47

Na  bazie  „Biblioteki  dla  Młodzieży”  powstało  nowe  wydawnictwo:  „Nauka 
i Sztuka”48. Plan zamierzeń wydawniczych przedstawił Tadeusz Pini w trakcie po-
siedzenia Wydziału TNSW dnia 11  listopada 1905  r. Jego propozycje uzyskały 
aprobatę.

W serii „Nauka i Sztuka” miały ukazywać się monografie popularnonaukowe 
z  różnych  dziedzin  nauki,  przede wszystkim  z  historii  politycznej,  historii  sztu-
ki, historii literatury oraz z nauk przyrodniczych. Szczególny nacisk położono na 
przybliżanie polskiej kultury, cywilizacji europejskiej, zwracając uwagę na postaci 
najwybitniejsze, epokowe. Wydział powierzył obowiązki  redakcyjne Tadeuszowi 
Piniemu. W oddzielnym regulaminie ujął prawa i obowiązki redaktora. W ramach 
serii „Nauka i Sztuka” ukazały się:

 – Tomik I: Ludwik Kubala, Stanisław Orzechowski, z 46 ilustracjami, Lwów 
1906.

 – Tomik II: Edward Porębowicz, Dante, z 73 ilustracjami, Lwów 1906.
 – Tomik III: Aleksander Brückner, Dzieje języka polskiego, ze 121 ilustracja-

mi, Lwów 1906.
 – Tomik  IV: Antoni  Sygietyński, Maksymilian Gierymski,  z  92  ilustracjami, 

Lwów 1906.
 – Tomik V: Walery  Łoziński, Ziemia i jej budowa,  z  91  ilustracjami,  Lwów 

1907.
 – Tomik VI: Antoni Potocki, Portret i krajobraz angielski,  z 84  ilustracjami, 

Lwów 1907.
 – Tomik VII: Aleksander Poliński, Dzieje muzyki polskiej, ze 147 ilustracjami, 

Lwów 1907.
 – Tomik VIII: Władysław Kozicki, Michał Anioł, z 89 ilustracjami, Lwów 1907.
 – Tomik IX: Stanisław Witkiewicz, Matejko, z 275 ilustracjami, Lwów 1907.
TNSW  zamierzało  również  wydawać  inne  dzieła  w  językach  obcych.  Już 

w 1890 r. Wydział Towarzystwa planował przystąpić do wydawania „Biblioteki Dzieł 
Literatury Niemieckiej”. Miała ona pomóc młodzieży w nauce tego języka. Jednak 
propozycji tej nie udało się zrealizować49. Z takim samym projektem wystąpił kil-
ka  lat  później  Jut  Ippoldt. Według  jego  zamierzeń  „Biblioteka” miała  ukazywać 
się z objaśnieniami, przygotowanymi do potrzeb młodzieży pt.  „Schulausgaben 
klassischer Werke”50. Ukazały się m.in. Tomik  I: Franz Grillparzer, Die Ahnfrau, 
bearbeitet von Prof. J. Ippoldt, Lwów 1904; Tomik II: Johann Wolfgang Goethe, 
Egmont, bearbeitet  von Prof. A. Marcinkowski,  Lwów 1906; Tomik  III: Gotthold 

47  Tamże.
48  Tamże, s. 72.
49  Tamże.
50  Tamże, s. 73.
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Ephraim Lessing, Minna von Barnhelm, bearb. von Prof. St. Gayczak, Lwów 1907.
Własnym  nakładem  TNSW  wydało  następujące  publikacje: Antoni  Karbo-

wiak, Listy w sprawie wystawy rzeczy szkolnych polskich, Lwów 1894 oraz Józef 
Czernecki, Brzeżany, pamiątki i wspomnienia, Lwów 190551.

Z inicjatywą wydawniczą wystąpiło również krakowskie koło TNSW52 pod ko-
niec 1887 r., proponując następujące tomiki „Biblioteki Pedagogicznej”. Tomik I: 
Franciszek Bieliński, Sposób edukacyi w XV. listach opisany, które do Komisyi 
Edukacyi Narodowej od bezimiennego autora były przesyłane. R.P. 1775, wydał 
Stanisław Siedlecki, Kraków 1888; Tomik II: Ks. Grzegorza Piramowicza: Mowy, 
miane w Towarzystwie do ksiąg elementarnych w latach 1776−1788, wydane w r. 
1889 przez dra Wł. Wisłockiego.

Organem prasowym TNSW było pismo  „Muzeum”, ukazujące się od 1885 
do 1939 roku, które można było porównać z podobnymi, ukazującymi się „najlep-
szemi pismami tego rodzaju, wydawanemi w Europie i Ameryce, […] wydane już 
dwadzieścia i siedem tomów są niewyczerpaną kopalnią wiedzy pedagogicznej 
w odniesieniu do szkół wyższych i cennem pomnożeniem niebogatej u nas lite-
ratury pedagogicznej”53. Odnotowywano w nim wszystkie wydarzenia z działalno-
ści TNSW, odnoszące się zarówno do statutowej działalności TNSW, do spraw 
dydaktycznych, wiadomości  o  bieżących wydarzeniach,  referaty,  sprawozdania 
z poszczególnych etapów działalności, opisywano fakty z codziennej działalności 
kół w poszczególnych miastach.

Działalność  wydawnicza  podjęta  przez  TNSW  przyczyniała  się  do  upo-
wszechnienia  edukacji,  ułatwiała  dostęp  do  stosunkowo  dużej  liczby  publikacji 
potrzebnych nauczycielom oraz uczniom.

51  Tamże.
52  B. Łuczyńska, Koło krakowskie TNSW na tle prac Towarzystwa Nauczycieli Szkół średnich 

i wyższych 1884−1939, Kraków 1991, passim.
53  „Muzeum” 1909. Dodatek 1. A. Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych…, s. 73.
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Inicjatywy wydawnicze  
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych  

na rzecz rozwoju szkoły średniej (wybrane przykłady)

Wstęp

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych (TNSW), które powstało w 1884 r. 
we Lwowie, cieszy się dużym uznaniem współczesnych badaczy historii oświa-
ty,  dziejów bibliotek,  książek oraz  czasopiśmiennictwa.  Jego  szeroko  zakrojona 
działalność wydawnicza nadal budzi zainteresowanie, co sprzyja podejmowaniu 
badań oraz publikowaniu prac na  temat edytorskich osiągnięć członków TNSW. 
Wydawnictwa Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych zaliczyć można do źró-
deł  drukowanych,  które  zajęły  czołowe miejsce wśród  najbardziej  wartościowej 
spuścizny kulturalnej przełomu XIX i XX stulecia. Są wśród nich prace wybitnych 
uczonych, głównie narodowości polskiej i niemieckiej, profesorów uniwersyteckich 
i gimnazjalnych, którzy często byli autorami nowatorskich prac naukowych, a także 
wzorowych podręczników szkolnych w zakresie nauk ścisłych, polonistyki, filologii 
klasycznej czy historii. W gronie pedagogicznym gimnazjów galicyjskich znalazła 
się  doborowa  kadra  nauczycieli,  gruntownie  wykształconych,  którzy  równole-
gle  do pracy  nauczycielskiej  podejmowali własne oryginalne  badania  naukowe. 
W znacznym zakresie przyczynili się oni do rozwinięcia badań historycznych, lu-
doznawczych, etnograficznych, dialektologicznych oraz krajoznawczych1. Popula-
ryzowali wiedzę psychologiczną i pedagogiczną wśród dużego grona czytelników.

*  Dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut 
Edukacji Szkolnej, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Wczesnej Edukacji, 25-029 Kielce, ul. Krakowska 11.

1  J.  Dybiec, Nauczyciele krakowskich szkół średnich i ich wkład do rozwoju kultury i nauki, 
[w:] Galicja i jej dziedzictwo. Myśl edukacyjna Galicji 1772−1918, red. C. Majorek, A. Meissner, Rze-
szów 1997, t. 8, s. 77−93.
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Działalność wydawnicza TNSW

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych prowadziło działalność edytorską 
od pierwszych miesięcy swojego istnienia. Powołano w tym celu odrębną admi-
nistrację wydawnictwa na czele z administratorem i pięcioosobową komisją ad-
ministracyjną. Nad pracami wydawniczymi czuwał Wydział Wydawnictw TNSW. 
Oprócz  tego wszystkie  serie wydawnicze miały własnych  redaktorów odpowie-
dzialnych za merytoryczny poziom publikowanych prac2. W Komisji Wydawniczej 
pracowali  m.in.:  Ludwik  Finkel,  Franciszek  Próchnicki,  Kazimierz  Twardowski, 
Konstanty Wojciechowski, Emil Petzold, Stanisław Schneider3. Za najpilniejszą 
kwestię  uznawano  wydawanie  podręczników  szkolnych  dla  galicyjskich  szkół 
średnich. Już w 1885  r. na  II walnym zgromadzeniu TNSW wysunięto postulat 
opracowania instrukcji do nauki języka polskiego w szkole średniej oraz wydania 
słowników  i podręczników do nauki  języków klasycznych w gimnazjach. W na-
stępnym  roku  propagowano  konkurs  im.  Lindego  rozpisany  przez  Akademię 
Umiejętności w Krakowie. Przedmiotem konkursu były prace z języka polskiego 
potrzebne do uzupełnienia Słownika Samuela Bogumiła Lindego4.

Działalność  wydawniczą  TNSW  w  zakresie  czasopiśmiennictwa  zainicjo-
wano we Lwowie w 1885 r., rozpoczynając druk i rozprowadzanie miesięcznika 
pod tytułem „Muzeum”5. Nauczyciele szkół średnich, którzy byli członkami Towa-
rzystwa, otrzymywali egzemplarze pisma nieodpłatnie.  „Muzeum” stało się naj-
ważniejszym  organem  prasowym Towarzystwa,  obejmującym  swym  zasięgiem 
Galicję, a w okresie niepodległości cały kraj. Wydawnictwo TNSW rozwijało się 
dynamicznie,  rozważnie zmieniało zasady swojego  funkcjonowania, poszerzało 
ofertę  wydawniczą,  rozbudowywało  sieć  dystrybucyjną,  aby  w  okresie  Drugiej 
Rzeczypospolitej po kilku ważnych przekształceniach stać się nowoczesną, do-
brze prosperującą spółką. Po 1918 r. uruchomiło kolejne serie periodyków peda-
gogicznych i opublikowało setki tytułów pozycji książkowych. W latach 1918−1939 
na rozwój czasopism pedagogicznych duży wpływ miały zrzeszenia i związki na-
uczycielskie, które firmowały edycje poszczególnych  tytułów, a  także nadawały 
kierunek  tematyce publikowanych materiałów. Towarzystwa naukowe  i pedago-
giczne bardzo dbały o dobór redaktorów oraz dystrybucję własnych wydawnictw. 
W większości  prac wydanych  przez TNSW poruszano  zagadnienia  dydaktycz-
ne, metodyczne, filozoficzne i psychologiczne, prezentowano nowoczesne teorie 
oraz doświadczenia pedagogiczne. Miało to bardzo duże znaczenie dla uczniów, 

2  XXI Sprawozdanie TNSW za czas od 22 maja 1904 do 10 czerwca 1905 r., „Muzeum” 1906, 
z. 5. Wśród administratorów byli: Karola Rawer, Mariana Janelli, Henryka Kopia. Por.: D. Adamczyk, 
Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej,  Kielce  1996, 
s. 125−143.

3  [b.a.], „Muzeum” 1916, nr 10, s. 461.
4  Por.:  B.  Łuczyńska, Koło krakowskie Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych 

1884−1939, Kraków 1991; D. Adamczyk, Polskie społeczne placówki wydawnicze…
5  W tekście artykułu używać będę oficjalnego skrótu TNSW zamiennie z nazwami: Towarzystwo 

Nauczycieli Szkół Wyższych i Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych.
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a także dla nauczycieli, którzy uzupełniali swoją wiedzę i doskonalili umiejętno-
ści zawodowe. W roku 1921 na obszarze naszego kraju wychodziło 47 tytułów 
periodyków pedagogicznych, w 1930 r. 116 tytułów, a w 1938 − 143 tytuły6. Na 
całe dwudziestolecie przypadało ok. 410 tytułów, ale tylko 15 ukazywało się nie-
przerwanie, a ok. 60 dłużej niż przez 10 lat. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Śred-
nich i Wyższych (TNSW) radziło sobie bardzo dobrze w warunkach konkurencji 
wydawniczej, edytując 20  tytułów. Od stycznia 1920  r. drugim organem TNSW 
stał  się  „Przegląd Pedagogiczny”  (1882−1939),  do  którego  dołączono  dodatek 
„Sprawy Towarzystwa”. Jako czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Śred-
nich i Wyższych „Przegląd” ukazywał się w 1921 r. pod redakcją Tomasza Święto-
chowskiego, w 1922 r. − Lucjana Zarzeckiego, następnie w 1926 r. pod redakcją 
Henryka Galle, a od 1937 r. − Maksymiliana Tazbira. W latach 1926−1930 „Prze-
gląd  Pedagogiczny”  połączono  ze  „Sprawami  Towarzystwa”  w  jeden  periodyk. 
Od 1922  r. w wydawnictwie TNSW Książnica Polska wydawano  też kwartalnik 
naukowy  i  pedagogiczny  zatytułowany  „Przegląd  Humanistyczny”  (1922−1925 
Warszawa, 1930−1933 Lwów), którego redakcja mieściła się początkowo w War-
szawie, a potem we Lwowie. Był to organ dydaktyczno-sprawozdawczy dla polo-
nistów, historyków, romanistów i germanistów. Kierownictwo redakcji powierzono 
Wiktorowi Wąsikowi. W „Przeglądzie Humanistycznym” publikowano bibliografię 
podręczników  i  pomocy naukowych do przedmiotów humanistycznych naucza-
nych w szkole średniej  (w spisie na  rok 1922 znalazło się 161 podręczników). 
W redakcji pisma pracowali: Stefan Cybulski, Ignacy Halperna, Mikołaj Kłosowski, 
Lucjusz Komarnicki,  Leon Płoszewski).  Czwarty  z  kolei  zasługujący  na  uwagę 
kwartalnik  naukowy  i  pedagogiczny TNSW  to  „Przegląd Matematyczno-Fizycz-
ny”  pod  redakcją  Stanisława  Straszewicza  oraz  W.  Wojtowicza  (1923−1925), 
który upowszechniał nowe treści z zakresu matematyki oraz fizyki7. W 1933 r. To-
warzystwo Nauczycieli Szkół Średnich  i Wyższych podjęło następną  inicjatywę 
wydawniczą. W Warszawie zaczął ukazywać się kwartalnik TNSW „Kultura i Wy-
chowanie” (1933−1939) pod redakcją Bogdana Suchodolskiego. Był to periodyk 
prezentujący teoretyczne podstawy pedagogiki kultury, którą uprawiali m.in. Ser-
giusz Hessen, Bogdan Nawroczyński, Bogdan Suchodolski. Ogółem ukazało się 
sześć tomów tego czasopisma8.

Wprowadzano  zmiany  w  częstotliwości  wydawania  czasopism.  „Muzeum” 
w  bardzo  długim  okresie  swojego  ukazywania  się  (54  lata)  było  najpierw mie-
sięcznikiem,  potem  dwumiesięcznikiem,  a  następnie  kwartalnikiem.  „Przegląd 

6  J.  Jarowiecki, Czasopisma pedagogiczne w Polsce,  [w:] Encyklopedia Pedagogiczna,  red. 
W. Pomykało, Warszawa 1993, s. 79.

7  G. Wrona, Lwowskie czasopisma naukowe w latach 1918−1939, [w:] Kraków – Lwów. Książki 
− czasopisma − biblioteki XIX i XX wieku, red. J. Jarowiecki, WSP w Krakowie, „Prace Monograficzne” 
1999, t. IV, nr 258, s. 236−252.

8  I. Wojnar, Z tradycji polskiej pedagogiki kultury, „Kultura i Wychowanie” − kwartalnik 1933−1939, 
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1998, nr 3−4, s. 161−167; Ł. Kabzińska, K. Kabziński, Czasopi
śmiennictwo pedagogiczne okresu II Rzeczypospolitej jako źródło refleksji teoretycznej w zakresie 
dydaktyki, [w:] Czasopiśmiennictwo okresu drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji, 
red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010, s. 215−227.
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Pedagogiczny” po licznych zmianach sprowadzono do roli dwutygodnika informa-
cyjnego, redagowanego przez Maksymiliana Tazbira.

Od roku 1923 w wydawnictwie Książnica Polska TNSW nakładem własnym 
ukazywało się pismo dla młodzieży „Iskry”, jako dwutygodnik, pod redakcją Wła-
dysława Kopczewskiego, z corocznym dodatkiem „Kalendarz Iskier”. „Iskry” dą-
żyły do nawiązania dobrych kontaktów z młodymi czytelnikami, służyły pomocą 
w  sprawach  szkolnych,  popularyzowały  różne  dyscypliny  sportowe,  oferowały 
rozrywki umysłowe, zagadki, rebusy, anegdoty. Jako organy sekcji Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych przez pewien okres ukazywały się także 
inne periodyki, np. „Szkolnictwo Zawodowe” (1927−1932), organ Zarządu Głów-
nego  Sekcji  Nauczycieli  Szkół  Zawodowych,  oraz  miesięcznik  „Pedagogium” 
(1925−1932), organ Zarządu Głównego Sekcji Seminariów Nauczycielskich. Wy-
dawano też serie książek dla młodzieży, w dużych nakładach nowe podręczniki 
szkolne lub ich kolejne wznowienia oraz dzieła pomocnicze dla nauczycieli9.

Wobec ogromnego rozkwitu akcji wydawniczej  już w 1916 r. powołano To-
warzystwo „Książnica Polska TNSW”, które w 1924 r. przekształcono w prężnie 
rozwijającą się spółkę akcyjną „Książnica Atlas TNSW”. Spółka powstała w wyni-
ku połączenia „Książnicy Polskiej” Spółki Akcyjnej Kartograficznej i Wydawniczej 
TNSW we Lwowie z „Atlasem” Spółką Akcyjną, Kartograficzną i Wydawniczą we 
Lwowie10. Prezesem Rady Nadzorczej został znakomity geograf Eugeniusz Ro-
mer.  Na  rezultaty  nie  trzeba  było  długo  czekać. W  nowej  spółce wydawniczej 
dla młodzieży szkolnej zakwalifikowano do druku ponad 600 książek. „Książnica” 
opublikowała wkrótce Katalog książek dla bibliotek szkolnych, czyli spis książek 
beletrystycznych  zakwalifikowanych  przez  MWRiOP,  obejmujący  wydawnictwa 
własne. Siedzibą nowego wydawnictwa były miasta Lwów oraz Warszawa. Ka-
talog przygotowano z myślą o nauczycielach, dyrektorach szkół oraz rodzicach. 
W księgarniach  „Książnicy Atlas”  spółki Zjednoczonych Zakładów Kartograficz-
nych Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych oferowano wszystkie 
wydawnictwa polskie (naukowe, pedagogiczne, dydaktyczne, podręczniki szkol-
ne, mapy,  atlasy,  globusy,  przewodniki  turystyczne,  a  także  prenumeratę  pism 
krajowych i zagranicznych)11. „Książnica” w latach międzywojennych publikowa-
ła  też miesięcznik poświęcony krytyce  i  bibliografii wydawnictw własnych,  czyli 
„Przegląd Wydawnictw” pod red. Jana Piątka i Emila Żychiewicza, a także w for-
macie kieszonkowym pisemko „Wici”12. W okresie 20-lecia wydawano też pisma 
„Rocznik  Pedagogiczny”  (1923−1930,  red.  Helena  Radlińska)  oraz  „Przyroda 
i Technika”  (od 1922  r.,  red. Benedykt Fuliński). Największym uznaniem wśród 
czytelników  cieszyły  się wydawnictwa  kartograficzne  oraz  podręczniki  szkolne. 

9  S. Możdżeń, J. Musiał, Bibliografia polskich czasopism pedagogicznych (do 1979 r.), Kielce 
1981.

10  Na mocy  postanowienia Ministerstwa Przemysłu  i Handlu  oraz Skarbu  z  dnia  26  kwietnia 
1924 r.

11  W księgarniach można było zamówić cały zestaw książek do biblioteki szkolnej. Por.: Katalog 
książek dla bibliotek szkolnych, Lwów, Warszawa 1928.

12  „Przegląd Wydawnictw Książnicy Atlas” ukazywał się jako miesięcznik, a od 1929 r. jako kwar-
talnik. W tym samym roku uruchomiono osobne pisemko bibliograficzne „Wici”.
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Lista  autorów  podręczników  tylko  z  okresu międzywojennego  obejmuje  ponad 
sto nazwisk,  a  tytułów opublikowanych  książek ponad  tysiąc13. Należy podkre-
ślić, że do periodyków cieszących się autorytetem zarówno ogólnokrajowym, jak 
i międzynarodowym, odgrywających dużą rolę w upowszechnianiu dorobku  tak 
polskiej, jak i światowej pedagogiki, inicjujących szereg działań na rzecz rozwoju 
szkoły średniej, należało w pierwszej kolejności czasopismo „Muzeum”14.

„Muzeum” można zaliczyć do pism niezwykle bogatych w materiały źródłowe 
m.in. z dziedziny polityki oświatowej, problematyki kształcenia nauczycieli, refor-
my ustroju  szkół  średnich, modernizacji  procesu dydaktyczno-wychowawczego 
w gimnazjach. Do dziś pozostaje niewykorzystanym w pełni źródłem do badań 
bibliograficznych oraz biograficznych, a zamieszczane na jego łamach publikacje 
znakomitych  autorów mogą nadal  służyć  budowaniu  „historii  czyjegoś  życia”15. 
Wiedza o działalności Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, a w pewnym 
stopniu  również  innych  towarzystw oświatowych  (na przykład Towarzystwa Pe-
dagogicznego) może być rekonstruowana na podstawie analizy zawartości „Mu-
zeum”, gdyż pismo powołano dla realizacji założeń programowych Towarzystwa. 
Pierwszy numer miesięcznika „Muzeum” ukazał się 15 stycznia 1885 r. we Lwo-
wie pod  redakcją Romana Palmsteina. Przez następne  cztery  lata  redaktorem 
naczelnym był Maurycy Maciszewski, a po nim aż przez dwadzieścia pięć lat − 
Bolesław Mańkowski. Redakcja skupiła wokół siebie grono stałych współpracow-
ników, byli wśród nich: Franciszek Majchrowicz, Roman Zawiliński, Aleksander 
Radecki, Józef Czernecki, Maurycy Maciszewski, Zygmunt Samolewicz, Tomasz 
Sołtysik. Jako organ prasowy TNSW „Muzeum” wiele miejsca na swoich łamach 
przeznaczało na „Sprawy Towarzystwa” oraz „Sprawozdania z Walnych Zgroma-
dzeń” (od 1893 r. drukowano je z osobną paginacją). W dziale „Rozprawy Nauko-
we”  zamieszczano początkowo prace  filologiczne  i  historyczne oraz dotyczące 
zagadnień  nauczania  w  języku  ojczystym  i  języka  polskiego  jako  przedmiotu. 
Wydawcami pierwszych szkolnych wypisów z literatury byli współpracownicy re-
dakcji  „Muzeum”, m.in.: Wiktor  Hahn,  Tadeusz  Pini,  Konstanty Wojciechowski. 
Brali oni udział w opracowaniu objaśnień oraz wstępów  literacko-historycznych 
serii „Arcydzieła Polskich i Obcych Pisarzy”16. Naczelny redaktor Bolesław Mań-
kowski,  który  kierował  redakcją  od  1  stycznia1890  r.,  doprowadził  czasopismo 
„Muzeum” do rozkwitu17. Początkowo jeden zeszyt pisma obejmował 4 arkusze 

13  Wychowanie i nauczanie. Przewodnik do wydawnictw pedagogicznych i dydaktycznych 
S.A. Książnica Atlas TNSW, oprac. J. Piątek, K. Sośnicki, Lwów−Warszawa 1932.

14  A. Molak, Z dziejów polskiej prasy pedagogicznej, „Nowa Szkoła”1961, nr 10; W. Czerniszew-
ski, Czasopisma pedagogiczne w Polsce okresu międzywojennego,  „Nowa Szkoła” 1968, nr  l0/11; 
S. Możdżeń, J. Musiał, Bibliografia polskich czasopism pedagogicznych…

15  G. Michalski, Źródła do badań biograficznych w historii wychowania, [w:] Konteksty i metody 
w badaniach historycznopedagogicznych, red. T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski, Kraków 2004, 
s. 180.

16  Szerzej na ten temat: J. Błażejewska, Dyskusja wokół funkcji i zadań bibliotek szkolnych na 
łamach galicyjskiego „Muzeum” (1885−1918), [w:] Kraków−Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki, 
red. H. Kosętka,  „Prace Monograficzne Akademii Pedagogicznej w Krakowie” 2005,  t. VII,  nr  409, 
s. 218−230.

17  Bolesław Ferdynand Mańkowski (1852−1921), profesor pedagogiki Uniwersytetu Lwowskie-
go, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, Polski Słownik Biograficzny, t. XIX, Wrocław 1974, s. 515−516.
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druku, ale  już od 1906  r.  liczył 20 arkuszy zebranych w dwóch obszernych  to-
mach rocznie. Dzięki subwencjom Sejmu Krajowego oraz Ministerstwa Wyznań 
i Oświaty można było zwiększyć również honoraria autorskie. Wiele inicjatyw wy-
dawniczych świadczyło o trosce o wychowanie młodzieży oraz staranne jej wy-
kształcenie. Wydawana przez TNSW „Biblioteka dla Młodzieży” była prowadzona 
przez J. Skupniewicza, a potem przez K. Rawera. Celem tego przedsięwzięcia 
wydawniczego było „… dać młodzieży do ręki książki pięknie wydane a tańsze jak 
prywatni wydawcy, po wtóre zaś ochronić nauczycieli-autorów od wyzyskiwania 
nakładców…”18. W  pierwszym  dziesięcioleciu  działalności  wydawnictwa TNSW 
opublikowano 85 tytułów książek, łącznie z dziesięcioma tomami roczników „Mu-
zeum”. Szczególną rolę w dziedzinie podnoszenia poziomu pracy szkoły średniej 
przypisywano właśnie bibliotekom szkolnym, a co się z tym wiąże doborowi lektur, 
formom pracy z młodzieżą, a nawet kontroli lektur domowych, czyli tego, co czy-
tywali uczniowie w czasie wolnym. Pierwszy spis książek dla młodzieży zamiesz-
czono w „Muzeum” w 1892 r., a był on efektem pracy nauczycieli szkół lwowskich. 
Oprócz treści książek dla młodzieży ocenie poddawano też poprawność pisowni 
zalecanych wydawnictw. Towarzystwo Nauczycieli  Szkół Wyższych  rozpoczęło 
w 1901 r. przegląd zasobów bibliotek szkolnych. Niestety, biblioteki były na ogół 
źle zaopatrzone, a system wypożyczania  (bibliotekarzem był przeważnie  jeden 
spośród nauczycieli, w niektórych szkołach zakazywano wypożyczania książek 
uczniom młodszych klas gimnazjów) pozostawiał sporo do życzenia19. Postulo-
wano, by przy TNSW powołać Komisję Kwalifikującą Książki do Bibliotek Szkół 
Średnich,  której  zadaniem  miało  być  ocenianie  książek  oraz  zamieszczanie 
obszernych  recenzji  na  łamach  „Muzeum”  w  rubryce  „Książki  dla  młodzieży”. 
W każdym numerze pisma starano się  też zamieszczać opinie o pismach mło-
dzieżowych, a nawet postulowano, by przygotować broszurę o wydawnictwach 
dla uczniów, co mogłoby być drukowaną formą stałego „sądu konkursowego” opi-
niującego przygotowywane do druku  „książeczki  dla młodzieży”20. Reklamowa-
no także inne periodyki, zachęcając do ich prenumeraty i wykorzystania w pracy 
z uczniami. Polecano „Przewodnik Bibliograficzny” pod redakcją W. Wisłockiego, 
czasopismo  „Kosmos”  redagowane  przez  Bronisława  Radziszewskiego,  dwu-
tygodnik  dla  młodzieży  „Przyrodnik”  pod  redakcją  Z.  Morawskiego  i  wiele  in-
nych. Zachęcano do kupowania książek wydawanych przez wydawnictwo Kasy 
im. Mianowskiego w Warszawie. Rozwój rynku wydawniczego wpływał na poziom 
edytorski kolejnych książek drukowanych przez Towarzystwo i wydawanych jego 
nakładem. Przykładowo Botanika szkolna Józefa Rostafińskiego była ozdobiona 
554 figurami w drzeworytach, podwójną barwną tablicą oraz kartą roślin.

18  M. Warmski, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych 1884−1894. Rys historyczny, Lwów 
1894.

19  Szerzej na ten temat: K. Wojciechowski, W sprawie bibliotek i czytelni dla młodzieży w szko
łach średnich,  „Muzeum” 1902, s. 39; J. Kubliński, Jak należy zorganizować lekturę prywatną, aby 
przyczyniła się do pogłębienia wiedzy bez przeciążania uczniów?, „Muzeum” 1903, s. 190.

20  [b.a.], Książki do biblioteki uczniów, „Muzeum” 1892, s. 427; S. Leonhard, Komisja kwalifiku
jąca książki do bibliotek uczniów, „Muzeum” 1907, t. II, s. 22.
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U schyłku XIX wieku pojawił się w wydawnictwie Towarzystwa miesięcznik 
„Przyjaciel Młodzieży”, który poczynając od 1 stycznia 1899 r. redagował Henryk 
Kopia we współpracy z Franciszkiem Krcekiem, Kornelem Fischerem, Józefem 
Szafranem i Mieczysławem Warmskim. W każdym zeszycie „Muzeum” ogłaszano 
„Wiadomości Bibliograficzne”. W 1887 r., z inicjatywy koła przemyskiego TNSW, 
uchwalono wydanie kalendarza dla uczniów, który miał zawierać kalendarz astro-
nomiczny, kalendarz kościelny oraz informator na nowy rok szkolny. Od 1909 r. 
w osobnych dodatkach do „Muzeum” i z osobną numeracją stron ukazywały się 
prace z zakresu dydaktyki i historii oświaty w Polsce. Były wśród nich rozprawy 
debiutujących na  łamach pisma wybitnych polskich uczonych, m.in. Stanisława 
Kota  i Antoniego Karbowiaka21.  Pierwszy  dodatek miał  charakter  jubileuszowy, 
poświęcony na omówienie działalności TNSW, inne posiadały walory naukowo-
-dydaktyczne  i  były  prezentacją  badań  profesorów  szkół  galicyjskich  na  temat 
Juliusza Słowackiego, bibliografii druków odnoszących się do Komisji Edukacji 
Narodowej, ruchu pedagogicznego w Królestwie Polskim w dobie bojkotu szkol-
nego, szkolnictwa parafialnego w Małopolsce w XVI−XVIII wieku, pierwszego pol-
skiego czasopisma pedagogicznego. W 1923  roku z okazji  150.  rocznicy KEN 
w hołdzie komisji i Stanisławowi Konarskiemu wydano interesującą pracę zbioro-
wą pt. Epoka Wielkiej Reformy pod red. S. Łempickiego.

Okresy  stagnacji  w  działalności  TNSW  wpływały  na  spadek  popularności 
czasopisma,  spowodowały  też,  że  poziom  zamieszczanych  w  nim  artykułów 
był nieco słabszy. Towarzystwo w trosce o swoją przyszłość, a  także pomyślny 
rozwój wydawnictwa, 12 czerwca 1905 r. wybrało na nowego prezesa Kazimie-
rza Twardowskiego, 39-letniego wówczas profesora Uniwersytetu Lwowskiego, 
człowieka żelaznej energii, a także wielkiej pracowitości. Profesor K. Twardowski 
był prezesem TNSW do 5 czerwca 1911  r.22 Za sprawą  jego  inicjatywy  i dzięki 
dużemu nakładowi pracy odnotowano w czasopiśmie „Muzeum”, jak i w działal-
ności  Towarzystwa  szereg  korzystnych  zmian,  m.in.  wzrósł  nakład  „Muzeum”: 
w 1905  r. opublikowano 1100 egzemplarzy  (1316 stron), a w 1911  r. 2150 eg-
zemplarzy (2162 strony), poszerzyło się grono współpracowników, podniosła się 
jakość publikowanych materiałów23. Swoista walka o „rewizję” bibliotek szkolnych 
przynosiła  stopniową  poprawę  wyposażenia  bibliotek,  wzrost  zainteresowania 
czytelnictwem,  rozwój  badań,  wzrost  liczby  prac  naukowych.  Łamy  „Muzeum” 
udostępniano w pierwszej kolejności pedagogom, którzy walczyli o polską szko-
łę, o  reformy szkół średnich, a  także o poprawę pozycji zawodowej nauczycie-
li gimnazjalnych24. Nauczyciele gimnazjów galicyjskich nie  tylko ustawicznie się 

21  Antoni Karbowiak opublikował na łamach „Muzeum” 28 artykułów z dziedziny historii wycho-
wania.

22  K. Zagajewski, Profesor Kazimierz Twardowski jako prezes TNSW,  „Muzeum”1936, R. 51, 
z. 2. Był to specjalny zeszyt w 70. rocznicę urodzin profesora, honorowego członka TNSW, wydany 
w uznaniu jego zasług.

23  Nadal toczy się dyskusja na temat objętości czasopism oraz ich nakładów. Por.: J. Jarowiecki, 
Typologia i statystyka prasy lwowskiej w latach 1864−1939, [w:] Kraków − Lwów. Książki − czasopi
sma − biblioteki XIX i XX wieku, „Prace Monograficzne WSP im. KEN w Krakowie” 1999, t. IV.

24  Por. I. Moszczeńska, Strajk szkolny w Królestwie z punktu widzenia wychowawczego, „Mu-
zeum” 1905, s. 537; H. Orsza, Z pamiętnych dni oraz W sprawie polskiego dorobku wychowawczego, 
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dokształcali, składali egzaminy kwalifikacyjne, uprawiali własną twórczość nauko-
wą, niekiedy pracując bezpłatnie na uniwersytetach, a na państwowych posadach 
− w gimnazjach. Niezbędną pomoc stanowiły dla nich  zasoby bibliotek nauko-
wych, a także biblioteki nauczycielskie w szkołach25. Kwestia bibliotek szkolnych 
była na przełomie XIX i XX stulecia „sprawą palącą”.

Profesorowie  gimnazjalni  rezultaty  swych  badań  publikowali  najczęściej 
w Wydawnictwie TNSW. „Muzeum” zamieszczało również  liczne noty bibliogra-
ficzne prac ogłaszanych przez nauczycieli w innych periodykach oraz w sprawoz-
daniach gimnazjów. Sprawozdania profesorów szkół średnich często ukazywały 
się także jako broszury samoistne, a w „Muzeum” notowano skrupulatnie ich wy-
danie. Spisy rozpraw zamieszczanych w sprawozdaniach szkół średnich galicyj-
skich, polskich i ruskich, a także Śląska Cieszyńskiego, opublikowanych w latach 
1894−1914, obejmują dziesiątki pozycji i stronic w każdym roczniku czasopisma26. 
W „Wiadomościach Bibliograficznych” zamieszczano omówienia książek dla mło-
dzieży oraz recenzje czasopism polskich i zagranicznych, takich jak „Educational 
Review” czy „School and Home Education”. W 1901 r. pojawił się dział „Literatura 
pedagogii i psychologii wychowania”, który dotyczył prac opublikowanych w języku 
niemieckim, zamieszczanych głównie w czasopiśmie „Die Kinderfehler. Zeitschr. 
F. Pädagogische Pathologie und Therapie in Haus, Schule und Socialen Leben”. 
Prace w języku francuskim omawiano za „Lannee psychologique”. W „Muzeum”, 
dzięki przychylności TNSW, na stałe zagościły też artykuły, sprawozdania, relacje 
ze szkół nurtu nowego wychowania oraz systemów szkolnych wielu krajów. Były 
to początki badań porównawczych oraz nowatorstwa pedagogicznego.

W latach poprzedzających wybuch I wojny światowej nastąpiło zmniejszenie 
objętości czasopisma i obniżenie budżetu wydawnictwa z powodu oszczędności 
wprowadzonych przez TNSW. W 1914 r. ukazał się tom I (zeszyty 1–5) oraz zeszyt 
1 tomu II; w 1916 r. ograniczono objętość pisma do 464 stron w całym roczniku, 
wprowadzono cienki papier i mniejszy druk. Częste zmiany na stanowisku redak-
tora nie sprzyjały dobremu poziomowi artykułów i recenzji, ale mimo to w latach 
1916–1919 czasopismo starało się być łącznikiem między nauczycielami trzech 
zaborów, reagowało na aktualne wydarzenia polityczne i wojenne. Po odzyskaniu 
niepodległości wiele wydawnictw (w tym czasopisma pedagogiczne) przeżywało 
kłopoty  finansowe, a pisma o  radykalnym charakterze napotykały problemy ze 
strony władzy oraz cenzury. To sprawiło, że tylko 60 tytułów ukazywało się dłużej 
niż przez 10  lat, a 15 wychodziło przez cały okres międzywojenny. Wśród tych 
ostatnich znalazło się „Muzeum”27.

„Muzeum” 1909, t. I, s. 29 i t. II, s. 32; A. Karbowiak, Rusyfikacja i bojkot szkół w Królestwie Polskim, 
„Muzeum” 1908, t. II, s. 99.

25  J. Dybiec, Rola Biblioteki Jagiellońskiej w rozwoju nauczycielskiego ruchu naukowego w Gali
cji w latach 1867−1914, [w:] Kultura książki w Krakowie doby autonomii galicyjskiej, red. M. Kocójowa, 
Wrocław 1991; M. Stinia, Szkolne biblioteki nauczycielskie gimnazjów krakowskich w okresie auto
nomii 1867−1918,  [w:] Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki,  red. H. Kosętka,  „Prace 
Monograficzne AP w Krakowie” 2005, t. VII, nr 409, s. 210−217.

26  Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, red. A. Meissner, S. Możdżeń, 
Rzeszów 1992.

27  S. Możdżeń, J. Musiał, Bibliografia polskich czasopism pedagogicznych…, s. 22−23.
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Od  1920  r.  „Muzeum” wydawane  było  przez Okręg  Lwowski Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. W pierwszym półroczu 1920 r. redago-
wali  pismo  Ludwik  Jaxa-Bykowski  i  Marian  Janelli,  a  dalej  redakcję  prowadził 
tylko  L.  Jaxa-Bykowski.  „Muzeum”  wydawano  przez  następnych  dziesięć  lat 
jako kwartalnik poświęcony dydaktyce i metodyce nauczania w szkole średniej. 
Od 1921 r. wprowadzono zasadę poświęcania całego zeszytu  jednemu zagad-
nieniu  (np. filozofii, pedagogice, filozofii klasycznej, polonistyce, naukom mate-
matyczno-przyrodniczym). Rok 1931 przyniósł zmianę częstotliwości ukazywania 
się czasopisma – wychodziło co 2 miesiące28. Do 1936 r. redaktorem naczelnym 
był Kazimierz Brończyk, a od połowy 1936 r. do 1939 r. – Władysław Olszewski.

Czasopismo „Muzeum” stanowi bardzo bogate źródło faktograficzne do dzie-
jów oświaty polskiej, zarówno okresu galicyjskiego, jak i Polski Odrodzonej. Jest 
niezastąpionym zbiorem informacji o działalności wydawniczej Towarzystwa Na-
uczycieli Szkół Wyższych za  lata 1884–1939. W okresie galicyjskim użytkowa-
no w szkołach 47 podręczników wydanych nakładem TNSW oraz liczne lektury 
z zakresu literatury polskiej i obcej wydawane w seriach „Biblioteka dla Młodzie-
ży”, „Biblioteka Klasyków Greckich i Łacińskich”, „Biblioteka Dzieł Literatury Nie-
mieckiej”. Serię prac „Nauka i Sztuka” wydanych przez TNSW, która obejmowała 
13  monografii,  redagował  Tadeusz  Pini  (do  1912  r.),  a  następnie  Mieczysław 
Treter. Wymienione serie wydawnicze przeznaczone były do użytku nauczycieli 
i uczniów gimnazjów, ale krąg odbiorców był znacznie szerszy.

W przededniu odzyskania niepodległości w kilku rocznikach „Muzeum” oraz 
w  sprawozdaniach  z walnych  zgromadzeń  odnotowano  z  satysfakcją  utworze-
nie nowego wydawnictwa Towarzystwa Nauczycieli Szkól Wyższych pod nazwą 
„Książnica Polska”. W latach międzywojennych w „Sprawach Towarzystwa” wielo-
krotnie informowano czytelników o publikacjach ukazujących się w tym wydawnic-
twie. „Książnicę Polską” na mocy decyzji Zarządu Głównego TNSW wyodrębniono 
z dotychczasowych wydawnictw Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Po-
czynając od 1916 r. „Książnica” działała jako samodzielna placówka nakładowa 
(na zasadzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), której udziałowcami byli 
profesorowie szkół średnich  i wyższych − członkowie TNSW oraz samo Towa-
rzystwo. Zebranie założycielskie odbyło się 13 kwietnia 1916 r.29 Od tamtej pory 
każdy zeszyt czasopisma zawierał informacje o nowościach wydawniczych wspo-
mnianej spółki.

Na łamach czasopisma „Muzeum” obserwujemy rozwój szeregu cennych ini-
cjatyw badawczych oraz początki polskiej historiografii oświatowej30. Przykładowo 

28  W latach 1926–1929 „Muzeum” ukazywało się jako periodyk ogólnopolski. Wykaz redaktorów 
oraz współpracowników pisma można znaleźć m.in. w pracy B. Łuczyńskiej, Koło Krakowskie TNSW 
na tle prac…

29  [b.a.],  „Muzeum” 1916, nr 10, s. 461;  „Muzeum” 1918, nr 6, s. 368; G. Wrona, Działalność 
wydawnicza Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w latach 1885−1914, [w:] Życie społecznokul
turalne ośrodków lokalnych ziem polskich w dobie popowstaniowej (1864−1914), red. M. Adamczyk, 
A. Notkowski, Kielce−Warszawa 1993, s. 330−341.

30  Por.: W. Szulakiewicz, Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918−1939. Studium historio
graficzne, Toruń 2000, s. 84.
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Antoni  Karbowiak  opublikował  odezwę  Komisji  do  Badań  Dziejów  Literatury 
i Oświaty w Polsce AU w Krakowie zatytułowaną W sprawie badań dziejów wy
chowania i szkół w Polsce, zapoczątkowując rozwój historiografii pedagogicznej31. 
Liczne  prace  autorstwa  nauczycieli  gimnazjów  (m.in.  Mieczysława  Baranow-
skiego,  Jana  Leńka,  Franciszka  Majchrowicza,  Franciszka  Bizonia, Antoniego 
Danysza,  Jana Buzka)  rozpoczynają  bogaty  i  zróżnicowany  nurt  badawczy  hi-
storiografii  oświatowej,  który  zaowocował  szeregiem  interesujących  publikacji. 
W okresie międzywojennym łamy czasopisma „Muzeum” na równi z czasopismem 
„Kultura i Wychowanie” były najczęściej wybierane do publikacji rozpraw nauko-
wych historyków wychowania32. Wspomniany wcześniej A. Karbowiak zamieścił 
w „Muzeum” scenariusz ekspozycji osiągnięć szkoły polskiej za lata 1740−1894, 
a dalszym ciągiem tej inicjatywy było przekształcenie wystawy w stałe muzeum 
szkolne, istniejące we Lwowie od 1907 r. dzięki usilnym staraniom Ludomiła Ger-
mana, wizytatora szkół i prezydenta parlamentu wiedeńskiego33.

Wiedzę  o  różnych  obszarach  działalności  Towarzystwa  Nauczycieli  Szkół 
Wyższych przyniosły prace współczesnych historyków oświaty, m.in. Janiny Cho-
dakowskiej, Barbary Łuczyńskiej, Grzegorza Michalskiego34.

Niektóre z koncepcji wychowawczych oraz rozwiązań dydaktycznych prze-
trwały  do  dnia  dzisiejszego.  Jako  przykład może  posłużyć  inicjatywa  wspiera-
nia rozwoju wychowania fizycznego oraz ruchu higienistów i  lekarzy szkolnych. 
Powszechne narzekania na przepełnienie szkół gimnazjalnych oraz złe warunki 
pracy nauczycieli  i uczniów równoważono  informacjami o wartościowych meto-
dach i formach pracy w szkołach średnich35. Doceniając zagadnienia wychowania 
fizycznego, a w pierwszej kolejności zdrowia i higieny młodzieży szkolnej, na ła-
mach czasopism wiele uwagi poświęcono kulturze fizycznej, prezentując działal-
ność Henryka Jordana, jego parku oraz „studenckich” warsztatów pracy ręcznej. 
Wprowadzono je do szkół w 16 miastach Galicji, szeroko propagując ich wartości 
na łamach „Muzeum”(przykładowo w 1907, 1910 i w 1911 roku). Park jordanow-
ski był pomysłem fenomenalnym, niespotykanym w skali europejskiej, jeśli cho-
dzi o rozmiar oraz jakość przedsięwzięcia. W 1889 roku otwarto w okolicy Błoń 
nad Rudawą wielki park sportowy dla dzieci  i młodzieży miasta Krakowa. Park 
zajął obszar 19 hektarów, na których po splantowaniu i zazielenieniu (posadzo-
no ponad sto tysięcy drzew i krzewów) urządzono dwanaście boisk sportowych, 

31  Tamże, s. 19; „Muzeum” 1901, s. 309−316.
32  Jak ustaliła W. Szulakiewicz, w obu czasopismach zamieściło swoje prace po ośmiu autorów, 

co stanowiło 12,31% publikujących. Wyprzedzała te periodyki w niewielkim stopniu „Nauka Polska” 
z 9 autorami, czyli 13,85% publikujących.

33  „Muzeum” 1893, s. 710−721; „Muzeum” 1894, s. 924−934.
34  J. Chodakowska, Udział TNSW w walce o polską szkołę średnią w Galicji, „Rozprawy z Dzie-

jów Oświaty” 1984, t. XXVI, Wrocław; B. Łuczyńska, TNSW wobec problemów nauczycieli szkół śred
nich (1884−1918), Kraków 1984; G. Michalski, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych 
w Łodzi w okresie międzywojennym, [w:] Tradycje i współczesność łódzkich szkół średnich, red. T. Jał-
mużna, Łódź [b.r.w.].

35  Np. A. Haratyk, Kolonie wakacyjne dla uczniów galicyjskich szkół średnich w świetle spra
wozdań zamieszczonych w czasopiśmie „Muzeum”, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1996, Prace 
Pedagogiczne 113, Wrocław.
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strzelnicę, kort tenisowy, budynek z natryskami, szatnie dla chłopców i dziewcząt, 
magazyny z przyborami i przyrządami gimnastycznymi, pijalnię mleka. Na terenie 
parku ustawiono przyrządy do ćwiczeń: pomosty, drabinki, równoważnie itp., a na 
starannie pielęgnowanych trawnikach 44 popiersia sławnych Polaków. Młodzież 
korzystała z parku w sposób zorganizowany, pod opieką instruktorów. Warsztaty 
pracy  ręcznej,  tzw.  „studenckie”,  które otwarto na  terenie parku w 1906  r., wy-
posażono w 21 strugnic, 4 tokarki, stół do prac ślusarskich, introligatorskich. Na 
działkach kwiatowych  i warzywnych pracowało ponad  tysiąc dziewcząt  i chłop-
ców. Henryk Jordan troszczył się o wychowanie fizyczne młodzieży, ale także o jej 
wychowanie  estetyczne,  techniczne,  moralne  i  patriotyczne36.  Jego  inicjatywy 
w zakresie wychowania pozaszkolnego spotykały się z uznaniem na terenie całe-
go kraju i poza jego granicami, tworzyły oryginalny system wychowania i rekreacji 
młodzieży szkolnej. Uruchomiły aktywność społeczną w dziedzinie wychowania 
fizycznego oraz zainteresowanie pracą ręczną jako środkiem wychowawczym37.

Na łamach czasopism zamieszczano też wiele artykułów na temat higieny 
szkolnej i konieczności zatrudniania w szkołach lekarzy higienistów. Publikowa-
no petycje i memoriały TNSW do dyrektorów szkół średnich oraz rozporządzenia 
władz szkolnych w sprawach zdrowotnych i higienicznych. Na zjazdach i walnych 
zgromadzeniach uchwalano rezolucje w sprawie reformy wychowania fizyczne-
go. Propagowano inne czasopisma wydawane przez stowarzyszenia nauczyciel-
skie, np. „Przewodnik Gimnastyczny”, „Sokół”. Opublikowano szereg artykułów 
popularyzatorskich zarówno w zakresie dorobku myśli pedagogicznej, jak i prak-
tycznych rozwiązań w dziedzinie wychowania fizycznego stosowanych w krajach 
europejskich. Relacjonowano przebieg zjazdów międzynarodowych kongresów 
wychowania  fizycznego,  poczynając  od  I  Kongresu,  który  odbył  się w  1900  r. 
w Paryżu, następnie Kongresów w 1905  r. w Leodyum, w 1910  r. w Brukseli, 
w 1911 r. w Rzymie i ponownie w 1911 r. w Odense (Dania). Zjazdy krajowe le-
karzy i przyrodników zwoływano w Krakowie, we Lwowie, a także w Warszawie 
i Lublinie. Nie pomijano również innych dziedzin wychowania, np. estetycznego 
i muzycznego,  pisząc m.in.  o muzyce w  gimnazjach  i  szkołach  realnych  oraz 
doniosłości nauki rysunków38. Po 1905 r. redaktorzy „Muzeum” opublikowali kil-
kanaście dodatków do czasopisma jako samoistne broszury, wśród których zna-
lazły się prace dotyczące projektów  i planów 8-klasowej szkoły  realnej, gminy 
szkolnej im. Jędrzeja Śniadeckiego w gimnazjum we Lwowie, materiały do nauki 
języka polskiego oraz działalności warsztatów  jordanowskich. W  latach 1908–
1918 ukazało się 13 dodatków.

36  H. Jordan powołał specjalną organizację młodzieżową „Pułk dzieci Krakowskich”, rozwiązaną 
przez władze austriackie.

37  Henryk  Jordan  na  zjeździe  kierowników  warsztatów  jordanowskich  tak  o  tym  powiedział: 
„…w czasach obecnych może to niezły sposób demokratyzowania społeczeństwa”, „Muzeum” 1911, 
t. III, dodatek 7.

Jordan i jego prace prezentowane były wielokrotnie w czasopiśmie „Muzeum” 1890, 1893, 1900, 
1907, 1910, 1912.

38  J.  Jarowiecki, Czasopisma pedagogiczne we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej, 
[w:] Społeczeństwo, kultura, inteligencja, red. E. Orman, G. Nieć, Kraków 2009.
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W działalności wydawniczej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, poza 
czasopismem „Muzeum”, z największą troską odnoszono się do wydawania pod-
ręczników szkolnych i to już od II walnego zgromadzenia TNSW, czyli od 1885 r. 
Towarzystwo zwróciło się do sejmu krajowego o przywrócenie dotacji na nagro-
dy za najlepsze podręczniki dla młodzieży szkół średnich w kwocie 2000 koron. 
Sejm krajowy ku niezmiernej satysfakcji TNSW przywrócił dotację, zainicjowano 
dyskusję w kołach TNSW nad planem prac dotyczących podręczników, konkur-
sów, recenzji oraz druku. Towarzystwo z myślą o potrzebach młodzieży szkolnej 
przystąpiło też do wydawania serii książek autorów klasycznych greckich i łaciń-
skich. Rozważne i umiejętne traktowanie spraw wydawniczych pozwoliło na zna-
komity rozwój akcji wydawniczej podręczników, wśród których odnotowano, licząc 
od  1885  r.,  kilkadziesiąt  pozycji  z  algebry  i  arytmetyki,  chemii,  zoologii,  logiki, 
religii, kaligrafii, filologii klasycznej, geografii. Nowy dział wydawniczy wyodręb-
niono w listopadzie 1890 roku, uruchamiając serię wydawniczą arcydzieł literatury 
polskiej  i obcej w  języku polskim dla młodzieży szkół średnich, przewidzianych 
do lektury domowej. Dobór  lektur wiązano z  ich treścią,  formą, czystością  i po-
prawnością  języka  oraz  stylu. Wydawnictwo miało  służyć  doskonaleniu  znajo-
mości  języka  polskiego  u młodzieży. Właśnie w  ramach  tej  serii  zatytułowanej 
„Biblioteka dla Młodzieży” ukazało się w latach 1891−1896 szesnaście tomików. 
Niestety, wydawnictwo nie doczekało się wsparcia sejmu krajowego, choć Rada 
Szkolna Krajowa wyraziła  swoją  aprobatę.  Zawieszono wydawanie  książek  aż 
do roku 1900, kiedy na zjeździe TNSW uchwalono wznowienie wydawnictwa pod 
tytułem  „Biblioteka Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych”. Oprócz nowych 
dzieł zamierzano opublikować przedruki wybitnych utworów literatury narodowej 
z przedmową i objaśnieniami wydawcy. Z kolei z serii „Biblioteka TNSW” zrodziło 
się nowe Wydawnictwo zatytułowane „Nauka i Sztuka”. Plan przedstawiony przez 
Tadeusza Piniego uzyskał aprobatę towarzystwa. Od 11 listopada 1905 r. Seria 
„Nauka  i Sztuka” miała obejmować monografie o charakterze popularnonauko-
wym z różnych dziedzin: historii politycznej, historii sztuki, historii literatury, nauk 
przyrodniczych, a na planie pierwszym stawiała kulturę polską oraz cywilizację 
europejską. W  kołach  terenowych Towarzystwa  również  podejmowano  działal-
ność wydawniczą, a Krakowskie Koło TNSW uruchomiło pod koniec roku 1887 
wydawnictwo „Biblioteka Pedagogiczna”, którego pierwszy tom ukazał się w Kra-
kowie w 1888 r.

Czasopismo „Muzeum”, pod względem objętości, ale też bogactwa i pozio-
mu merytorycznego artykułów i rozpraw, mogło śmiało konkurować z najlepszy-
mi pismami  tego  typu w Europie  i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Od 1885 do 1912 roku opublikowano 27 tomów bardzo obszernych, choć z uwagi 
na różne formaty poszczególnych zeszytów dość trudnych do „podliczenia”, które 
do dziś stanowią niezastąpione źródło wiedzy pedagogicznej39. Wyrazem troski 
o poziom gimnazjów było m.in.  opublikowanie na  łamach  „Muzeum” w 1914  r. 

39  Por. Verus, O przepełnieniu naszych gimnazjów,  „Muzeum” 1906;  [b.a.], Nowe rządy,  „Mu-
zeum” 1905; A. Karbowiak, Obecne systemy wychowawcze na ziemiach polskich w 3 zaborach, „Mu-
zeum” 1905.
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Memorjału Senatu Akademickiego Wszechnicy Jagiellońskiej do Rady Szkol
nej Krajowej w sprawie złego przygotowania młodzieży szkół średnich w Gali
cji do studiów wyższych40. Czasopismo przez wiele  lat walczyło  też o poprawę 
bytu materialnego nauczycieli  szkół  średnich,  a  także opracowanie pragmatyki 
nauczycielskiej, wiele uwagi poświęcając kwestii suplenckiej. W okresie między-
wojennym „Muzeum” odgrywało rolę  jednego z najbardziej opiniotwórczych pe-
riodyków, na jego łamach przedstawiono projekty reformy szkolnictwa ministrów 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: Tadeusza Łopuszańskiego, Stani-
sława Grabskiego, Gustawa Dobruckiego, Janusza Jędrzejewicza oraz nauczy-
cieli szkół średnich Romana Zawilińskiego czy Gustawa Felińskiego. W dyskusji 
nad  ustawami  jędrzejewiczowskimi  TNSW  znalazło  się  w  szeregach  opozycji, 
dając wyraz zaniepokojeniu o poziom szkół powszechnych oraz o gwarancje dla 
szkół  prywatnych  w  zakresie  swobody  organizacyjno-programowej.  W  okresie 
reformy  jędrzejewiczowskiej  szerzej  zajęto  się  kwestią wychowania  narodowe-
go i państwowego, a także określeniem ideału i celów wychowania41. Na uwagę 
zasługuje artykuł napisany przez Maksymiliana Tazbira na  temat  szkół prywat-
nych42. Nowy etap w dziejach gimnazjów prywatnych zaczynał się po 1905 r. Jak 
zauważył autor, bardzo niepokojącym zjawiskiem był spadek liczby uczniów szkół 
średnich,  a mimo  to w pracy  tych  szkół  pojawił  się  jeden niezaprzeczalny wa-
lor  „najistotniejsze  posłannictwo: mogą  stawać  się  doświadczalnymi  ogniskami 
nowych  kierunków  wychowawczych”.  Jak  pisał  M.  Tazbir,  „gimnazja  prywatne 
mnożą się z roku na rok i cieszą dużą pieczołowitością zarówno społeczeństwa, 
jak i nauczycielstwa, starającego się wprowadzić nowoczesne metody nauczania 
i budzić dokoła nich ożywiony ruch pedagogiczny, głównie na gruncie Stowarzy-
szenia Nauczycielstwa Polskiego”43.

Pozytywna  ocena  szkół  średnich  prywatnych  wynikała m.in.  z  ich  udziału 
w walce o narodowy charakter szkoły (polskiego „ducha szkoły”), a także roli „za-
czynu polskiego systemu szkolnego”. W latach 1924–1926 szkolnictwo prywatne 
rozwijało się bardzo intensywnie; w roku szkolnym 1926/1927, jak podał M. Ta-
zbir, istniało 457 szkół, pracowało w nich 8412 nauczycieli (wg „zajętych posad”, 
bo wielu nauczycieli pracowało w dwu  lub więcej szkołach”), uczyło się w nich 
97  tys.  uczniów44.  Niestety,  na  początku  lat  trzydziestych,  choć wzrosła  liczba 
dzieci w wieku szkolnym, zmniejszyła się liczba uczniów w szkołach prywatnych 

40  Rezultatem było m.in. Utworzenie Krakowskiej Komisji Planów i Podręczników, która po I woj-
nie światowej pracowała nad organizacją szkoły polskiej. Por.: B. Łuczyńska, Towarzystwo Nauczycieli 
Szkół Wyższych wobec problemów nauczycieli szkół średnich (1884–1918), „Rocznik Komisji Nauk 
Pedagogicznych PAN” 1984, t. XXXII.

41  L. Jaxa-Bykowski, Zagadnienia naszej polityki szkolnej,  „Muzeum” 1926; B. Nawroczyński, 
Tempo rozwoju społecznego a zadania wychowawcze naszego pokolenia, „Muzeum” 1927; S. Łem-
picki, O ideał wychowania w Polsce, „Muzeum” 1929; Z. Mysłakowski, Wychowanie państwowe a na
rodowe, „Muzeum” 1931; S. Sośnicki, Zagadnienie wykształcenia ogólnego, „Muzeum”1930; M. Ta-
zbir, Prywatne szkolnictwo średnie w Polsce, „Muzeum” 1934; K. Sośnicki, Naczelne idee pedagogicz
ne w Ustawie ustrojowej i programie szkoły średniej ogólnokształcącej, „Muzeum” 1939 i inne.

42  M. Tazbir, Prywatne szkolnictwo średnie w Polsce, „Muzeum” 1934, z. 4, s. 161−167.
43  „Muzeum” 1934, z. 4, s. 162.
44  Tamże.
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(maleją  możliwości  finansowe  społeczeństwa  –  okres  ogólnej  pauperyzacji). 
Najwięcej uczniów rezygnowało z nauki w gimnazjach matematyczno-przyrodni-
czych45. Dostęp do wszystkich uczelni mieli absolwenci gimnazjów humanistycz-
nych,  natomiast  ci,  którzy  kończyli  szkoły  średnie matematyczno-przyrodnicze, 
dopóki nie złożyli egzaminu uzupełniającego z łaciny, mieli zamkniętą drogę na 
wydziały prawny, humanistyczny,  lekarski,  farmaceutyczny, weterynaryjny. Spa-
dek  liczby  uczniów  był  „zatrważający,  dotyczy  bowiem  głównie  sfer  rolniczych 
i rzemieślniczych”46. Na korzyść szkolnictwa prywatnego przemawiał fakt, że mo-
gły stawać się doświadczalnymi ogniskami nowych kierunków wychowawczych47. 
Ustawa z 11.03.1932  r.  nadzór  i  „opiekę”  nad  szkołami  prywatnymi  powierzyła 
Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a w art. 9 szkołom 
prywatnym uznanym przez Ministerstwo za eksperymentalne zapewniała „szcze-
gólną opiekę władz szkolnych”.

Nowe prądy pedagogiczne wpływały na poziom pracy szkół średnich. Kazi-
mierz Sośnicki w artykule Naczelne idee pedagogiczne dokonał analizy programu 
nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących. Najwięcej  uwagi poświęcił 
części wstępnej programu zatytułowanej Podstawy ideowe szkoły ogólnokształ
cącej,  która składa się z dwóch komponentów: 1. ogólnych celów wychowania 
i  wykształcenia,  2.  celów  szczegółowych.  Za  naczelny  cel wychowania w  pro-
gramie szkolnym uznano „wychowanie i kształcenie na świadomych swych obo-
wiązków i  twórczych obywateli Rzeczpospolitej”. Cele drugie w kolejności, czyli 
cele  szczegółowe, miały  prowadzić  do  „rozwijania wszechstronnej  osobowości 
przez urabianie w dziedzinie religijnej, moralnej, umysłowej i fizycznej”48. W ko-
lejnych sformułowaniach, na które zwrócił uwagę Sośnicki, a mianowicie „budze-
nie swoistych sił u młodzieży”, „tworzenie u ucznia własnych nowych wartości”, 
„samoistne przetwarzanie dóbr ogólnoludzkich”, mieścił się wyraźnie pierwiastek 
indywidualny w wychowaniu, stwarzający dla spójnego systemu pedagogiczne-
go trudność wynikającą z konieczności pogodzenia interesów jednostki z intere-
sem państwa (wychowania państwowego). Ustawa ustrojowa z 1932 r. powstała 
w czasie, w którym „zdawało się, że w Polsce bierze górę raczej autorytet pań-
stwa nad indywidualnością obywatela”, natomiast „Program” popychał polski sys-
tem pedagogiczny ku demokratyzmowi. Dalej K. Sośnicki przechodzi do analizy 
poszczególnych celów wychowania moralnego, umysłowego, społeczno-obywa-
telskiego, gospodarczego, fizycznego i państwowego. Niepokoił go brak wycho-
wania religijnego. „Program, opuszczając wychowanie religijne, w miejsce niego 
wprowadza mistykę tajemniczych mocy, z których ma wyrastać moralność czło-
wieka”, w związku z czym niejasne stało się określenie „nieprzemijające wartości 
etyczne”, a w konkluzji „tymczasowość” całego programu. Podsumowując swoje 
uwagi, Sośnicki napisał, że nowoczesność programu szkoły średniej sprowadza 
się do zamieszczania w nim różnych haseł, często sprzecznych (psychologizm 
a  obiektywizm,  indywidualizm a  uspołecznienie,  idealizm a  realistyczny  utylita-

45  Tamże, s. 163.
46  „Muzeum” 1934, z. 4, s. 164.
47  Tamże, s. 167.
48  K. Sośnicki, Naczelne idee pedagogiczne, „Muzeum” 1939, z. 1−2, s. 16−19.
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ryzm, liberalizm a totalizm), czego rezultatem jest popadanie w praktyce szkolnej 
w skrajności, osłabienie autorytetu szkoły i coraz bardziej powszechne narzekanie 
na nią. W okresie przedwojennym w „Muzeum” najwięcej miejsca przeznaczano 
na omawianie problemów dydaktycznych. W kręgu tematyki dydaktycznej mieści-
ła się interesująca wypowiedź Romana Ingardena O roli podręcznika w nauczaniu 
w szkole średniej49. Autor zwrócił uwagę na dwa przeciwstawne stanowiska, któ-
re zajmowali nauczyciele: 1. podręcznik jest właściwie niepotrzebny (może tylko 
z wyjątkiem nauczania filologii klasycznej  i  języków nowożytnych), a o wartości 
wyników nauczania  rozstrzyga nauczyciel; 2. nauczanie należy oprzeć głównie 
na podręczniku, a  rolę nauczyciela ograniczyć do minimum. R.  Ingarden starał 
się przedstawić i uzasadnić trzecie stanowisko, w którym uzupełniają się nawza-
jem tzw. żywe nauczanie nauczyciela we współpracy z uczniami oraz uczenie się 
uczniów przy użyciu podręcznika. Szeroko też omówił najważniejsze funkcje do-
brego podręcznika szkolnego, do których zaliczał: podanie uczniom przerobionej 
na lekcjach części materiału nauczania w sposób rzeczowo, logicznie uporząd-
kowany; uwzględnianie różnic między uczniami („może być stosowny w tempie 
odpowiadającym typowi umysłowemu czytelnika i w takich dawkach, jakie mu są 
wygodne, a także odmiennego stylu pracy intelektualnej”); wyrabianie umiejętno-
ści samodzielnego myślenia i pokonywania trudności; łączenie często odległych 
od siebie w czasie treści lekcji i „poprawiający pracę nauczycieli”; pomocny do pa-
mięciowego utrwalania wiedzy  (proces zapamiętywania wymaga wielokrotnego 
powtarzania), bez którego nie ma żadnej wiedzy „gotowej”, potrzebnej w dalszym 
kształceniu  się  i  w  życiu  praktycznym50. Warto  jeszcze  odnotować  wypowiedź 
Romana  Dyboskiego  zatytułowaną  Postulaty neofilologiczne51.  Była  to  relacja 
z trzeciego Zjazdu Neofilologów, który odbył się w Warszawie, a poświęcony był 
zagadnieniom szkolnej polityki językowej. Wśród 750 szkół średnich ogólnokształ-
cących w Polsce w blisko 700 nauczano języka niemieckiego, w nieco ponad 500 
–  języka  francuskiego, a  tylko w 48 –  języka angielskiego. R. Dyboski zwracał 
uwagę,  że  językiem  dwóch  największych mocarstw  świata  jest  język  angielski 
i że ten właśnie język staje się „narzędziem powszechnego porozumienia”. Do-
magał się, by MWRiOP, uwzględniając rezolucję uczestników zjazdu, wprowadzi-
ło do szkół średnich obowiązkową naukę drugiego języka obcego oraz zadbało 
o wysokie kwalifikacje nauczycieli neofilologów w szkołach średnich.

W materiałach publikowanych w wydawnictwach TNSW w latach 1921–1928 
dadzą się wyodrębnić następujące zakresy tematyczne: filologia, pedagogika, po-
lonistyka, nauki matematyczno-przyrodnicze, przygotowanie młodzieży do studiów 
wyższych, zagadnienia oceny i klasyfikacji szkolnej, ministerialny program gimna-
zjum państwowego. Od 1928 r. treść pisma „Muzeum” obejmowała cztery działy: 
artykuły  dotyczące  aktualnych  zagadnień  polityki  szkolnej;  rozprawy  naukowe; 
wskazówki metodyczne i przykłady praktyki szkolnej; a także sprawozdania z ru-
chu pedagogicznego w kraju i za granicą. W latach trzydziestych wyeksponowano 

49  R. Ingarden, Rola podręcznika w nauczaniu średnim, „Muzeum” 1939, z. 1−2, s. 69−96.
50  Dla wzmocnienia swojego stanowiska  Ingarden powołuje się na pracę Z. Mysłakowskiego, 

Nauczanie żywe a podręcznik szkolny, wydaną we Lwowie w 1936 r.
51  R. Dyboski, Postulaty neofilologiczne, „Muzeum” 1939, z. 1−2, s. 96−105.
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następującą problematykę: przygotowanie do pracy i rola nauczyciela (artykuły 
R. Skulskiego, Z. Ziembińskiej, B. Gaweckiego, R. Dyboskiego); metodyka na-
uczania w szkole średniej (artykuły J. Kijasa, K. Frycza, W. Hahna, A. Hłasko- 
-Pawlicowej, L. Jaxy-Bykowskiego, Z. Skorskiego, M. Kędziora); programy szkół 
średnich  (wypowiedzi  K.  Frycza,  T. Witwickiego, A.  Skulskiej,  E.  Turkiewicza, 
K. Brończyka, S. Zetowskiego, J. Kijasa, A. Hodbod, W. Kowalenko); szkolnic-
two w innych krajach (od 1933 r. cykl o szkolnictwie francuskim oraz materiały 
o szkołach w Niemczech, Anglii, USA autorstwa m.in. W. Olszewskiego, W. Gott-
lieba, G. Pola, A. Zieleńczyka, A. Ryniewicza, T. Strumiłło); podręczniki i książki 
szkolne  (A. Kłodziński, Z. Czerny, S. Loges  i  in.)52. Na uwagę zasługuje  także 
szerokie spektrum informacji o codziennej pracy szkół średnich, o nowościach 
pedagogicznych, które pojawiały się w wyniku popularyzacji idei „nowego wycho-
wania”, ale również w wyniku narodzin polskiej pedagogiki, w tym nurtu badań 
nad nauczycielem (pedeutologii) oraz badań porównawczych (komparatystyki). 
Debiuty naukowe oraz liczne prace polskich uczonych (np. B. Nawroczyńskiego, 
K. Sośnickiego, J. Hulewicza), przegląd międzynarodowego ruchu naukowego, 
relacje  z  kongresów  i  zjazdów,  biogramy  (wspomnienia  pośmiertne)  polskich 
uczonych, nowości wydawnicze i szereg innych ciekawych materiałów, stanowią 
bogate  źródło  informacji  nie  tylko  do  badań  nad  dziejami  czasopiśmiennictwa 
polskiego, ale także dziejami polskiej myśli pedagogicznej i przemianami szkol-
nictwa średniego53.

Podsumowanie

Dorobek Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych zasługuje na najwyższe 
uznanie pod wieloma względami:

 – Wydawnictwa TNSW stworzyły możliwość  publikowania wyników  badań 
naukowych profesorom szkół średnich i wyższych.

 – Umożliwiły przepływ informacji i upowszechniły znajomość podstaw prawa 
oświatowego.

 – Wpływały na podnoszenie poziomu pracy nauczycieli oraz na ich dosko-
nalenie zawodowe.

 – Sprzyjały podejmowaniu oraz rozwojowi badań bibliograficznych i informa-
cji naukowej.

 – Przyniosły opublikowanie setek podręczników szkolnych oraz książek be-
letrystycznych dla młodzieży.

 – Stanowiły wzór  staranności  i  nowoczesności w  zakresie  edytorstwa wy-
dawnictw szkolnych (bogato ilustrowane, zaopatrzone w fotografie, szkice, repro-
dukcje, ryciny, tabele, wzory).

52  Przykładowo E. Witkowska-Urban, Prywatne Gimnazjum Żeńskie Zofii Pętkowskiej i Wiktorii 
Macińskiej w Łodzi w latach 1918−1939, [w:] Tradycje i współczesność…, s. 31.

53  Por. I. Michalska, Łódzka szkoła średnia w lokalnej prasie codziennej Drugiej Rzeczpospolitej, 
[w:] Tradycje i współczesność…, s. 50.
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 – Motywowały nauczycieli i dyrektorów szkół do stosowania nowych rozwią-
zań metodycznych. Stwarzały pole do dyskusji na temat reform oświatowych.

 – Popularyzowały „nową szkołę” w zakresie przemian organizacyjnych oraz 
dydaktycznych.

 – Rozwijały zainteresowania czytelnicze młodzieży szkolnej.
 – Były  zaczynem  nowoczesnego  bibliotekarstwa  i  ruchu  księgarskiego 

w Polsce.
 – Zainicjowały  liczne  zmiany  w  funkcjonowaniu  szkół  średnich  w  Polsce 

współczesnej.
 – Bogactwo materiałów  opublikowanych w  czasopismach  i  drukach  zwar-

tych  TNSW  stanowi  podstawę  opracowywania  kolejnych  rozpraw  naukowych 
oraz prac zbiorowych54.

Tradycje Wydawnicze TNSW kontynuuje po II wojnie światowej Polskie Przed-
siębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych  im. Eugeniusz Romera w Warszawie.

54  Por.: G. Wrona, Lwowskie czasopisma naukowe w latach 1918−1939, [w:] Kraków – Lwów. 
Książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku,  red.  J.  Jarowiecki,  „Prace Monograficzne WSP 
w Krakowie” 1999, t. IV, nr 258; Bibliografia dziejów oświaty i wychowania…, cz. II: Źródła drukowane, 
Rzeszów 2007.





KRZYSZTOF WALCZAK*

Edycje i edytorzy polskich podręczników historii doby 
zaborów. Stan badań i ich perspektywy

Wstęp

Podręczniki szkolne (bo do nich zawężono tematykę niniejszego opracowa-
nia1) zawsze były bardzo istotnym elementem nowożytnego systemu oświatowego, 
od chwili, kiedy na szerszą skalę weszły do praktyki procesu dydaktycznego, sta-
jąc się aż po dzień dzisiejszy jego nieodłączną pomocą. Tak też było w złożonych 
dziejach polskiej oświaty, przeżywającej swoje wzloty i upadki nie tylko w kontek-
ście jakości myśli oświatowej, lecz także w związku ze skomplikowanymi dzieja-
mi naszej państwowości. Problem ten jest szczególnie widoczny w perspektywie 
czasu, kiedy Rzeczpospolita pozostawała pod obcą dominacją, a zatem w okre-
sie zaborów, gdy na zawartość podręczników miały wpływ obce interesy politycz-
ne,  narodowe  i  oświatowe2.  Kwestią  newralgiczną  dla  zachowania  tożsamości 
narodowej (obok nauczania języka ojczystego) pozostawało nauczanie ojczystej 
historii,  kształtującej  –  do  dzisiaj  zresztą  –  świadomość  narodową  młodzieży, 

*  Dr hab.,  prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski,  Instytut  Informacji Naukowej  i Bibliotekoznaw-
stwa, Zakład Teorii i Historii Książki, 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13.

1  Termin ten w przypadku XIX stulecia ma zresztą specjalne znaczenie. Niniejsze rozważania 
oparto na podręcznikach szkolnych posiadających wyraźne cechy druku na potrzeby zorganizowanej 
edukacji, pomijając zatem monografie historyczne, podręczniki akademickie, a także podręczniki słu-
żące wyłącznie samokształceniu. Ze względu jednak na specyfikę szkoły dziewiętnastowiecznej, czę-
sto opierającej się na kształceniu domowym, do zbioru służącego jako podstawa rozważań włączono 
m.in. wypisy historyczne przeznaczone do użytku młodzieży szkolnej.

2  Obszarem zainteresowania autora niniejszego opracowania są  tereny, na których występo-
wały szkoły polskie  i  (lub) produkowano polskie podręczniki, a zakres chronologiczny pracy  to  lata 
1795–1918, obejmujące czas od ostatecznego rozbioru kraju po odzyskanie niepodległości. Z tego 
względu lata 1917−1918, mimo coraz szybszego rozwoju szkolnictwa polskiego w tym czasie, włączo-
no do okresu, kiedy szkoła polska znajdowała się pod obcą dominacją.
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stąd też świadomość znaczenia podręcznika do nauczania historii i jego roli w za-
chowaniu polskości w czasie ponad stu dwudziestu  lat pozostawania kraju pod 
obcą dominacją.

Historyczne uwarunkowania dziejów polskiej oświaty 
w czasach zaborów

Nie ulega wątpliwości, że rozwój nowoczesnego podręcznika w polskiej szkole 
– przy całym szacunku dla dokonań pierwszych siedmiu dekad XVIII wieku, zwią-
zanych z działalnością zakonów nauczających – wiązać należy z działalnością Ko-
misji Edukacji Narodowej i jej wyspecjalizowanej agendy – Towarzystwa do Ksiąg 
Elementarnych. To te  instytucje zapoczątkowały formowanie się na wielką skalę 
zarówno myśli autorskiej, jeśli chodzi o przygotowanie podręczników do poszcze-
gólnych przedmiotów, jak również zasad korzystania z tej literatury zarówno przez 
nauczyciela, jak i ucznia. Osobną i jak dotąd najmniej zbadaną kwestią jest proble-
matyka edycji wydań podręczników, a zatem zagadnień związanych z miejscem 
podręcznika w działalności oficyn wydawniczych i zakładów drukarskich.

Warto przy tym zauważyć, że na losy polskich podręczników – zwłaszcza zaś 
podręczników języka polskiego oraz historii – ogromny wpływ miał sposób trak-
towania inkorporowanych ziem polskich przez poszczególnych zaborców (trudno 
zatem mówić o możliwościach prowadzenia jednolitej polityki wydawniczej w tym 
względzie),  jak  też  przypomnieć należy  zmienną w  swej  represyjności  politykę 
oświatową poszczególnych państw zaborczych wobec szkoły na terenach dawnej 
Rzeczypospolitej, co oznaczało nasilające się szykany  lub przemyślane (ewen-
tualnie  wymuszone)  ustępstwa  na  rzecz  polskiej mniejszości  etnicznej.  Różni-
ce widoczne w  polityce  poszczególnych  państw  zaborczych  oraz  ich władców 
w znaczący sposób odbiły się też na możliwościach edycji polskich podręczników 
do nauczania historii, czego dobrym przykładem jest względna swoboda publikacji 
tego typu materiałów w Królestwie Polskim za panowania Aleksandra I czy podob-
na sytuacja w Galicji, jednak dopiero pod rządami Franciszka Józefa I. Wszyst-
kie  te czynniki powodują, że  trudno mówić o uniwersalności działań autorskich 
i wydawniczych, choć nie można nie zauważyć obecności polskiego podręcznika 
do nauczania historii na terenach zaborów innych aniżeli miejsce jego wydania. 
To zasługa działalności (zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku) polskich insty-
tucji wydawniczych ponad granicami zaborów, lecz także problem recepcji  tego 
gatunku książki, niewchodzący w zakres niniejszego opracowania.

Losy polskich podręczników historii tego czasu

Podstawą  wszelkich  działań  badawczych  w  kwestii  dziejów  podręczników 
do nauczania historii (podobnie jak i podręczników do innych przedmiotów) jest 
opracowanie możliwie pełnej bibliografii tychże pomocy naukowych. Bibliografia 



Edycje i edytorzy polskich podręczników historii… 205

taka do chwili  obecnej nie  została przygotowana – przynajmniej w odniesieniu 
do wieku XIX – choć położone zostały pod nią podwaliny w postaci trzystu opi-
sów bibliograficznych,  zawartych w pracy Marii Bieniek Obudowa dydaktyczna 
polskich podręczników historii 1795−19143.  To  najnowszy  i  najpełniejszy  spis 
polskich  podręczników  historii4,  co  istotne  –  obejmujący  wszystkie  części  po-
dzielonego  kraju. Wcześniej  w  pewnym  stopniu  lukę  tę  wypełniały  bibliografie 
(także  załącznikowe),  ukazujące  fragmenty  zasobów  podręcznikowych,  w  tym 
także historycznych. Przykładem są źródła bibliograficzne autorstwa Aleksandra 
Rombowskiego −  przedstawiające  polskie  podręczniki w  zbiorach  dawnych  bi-
bliotek Wrocławia5, Stefana Możdżenia − przynoszące  informacje o podręczni-
kach stosowanych w szkołach galicyjskich doby autonomii6 czy też Józefa Wojtala 
− omawiające podręcznikowe dokonania oficyny ossolińskiej7. Warto  też może 
wspomnieć o pracy Mieczysława Grzyba, przynoszącej informacje bibliograficzne 
m.in.  na  temat podręczników epoki Komisji Edukacji Narodowej8  (jak wiadomo 
bardzo znaczącej dla pierwszych dziesiątków lat XIX wieku), a także o katalogu 
podręczników zalecanych w polskich już szkołach powszechnych w 1920 r.9, za-
wierającym jednak także dawniejsze edycje.

Oczywiście opisy wielu podręczników szkolnych znajdziemy także w podsta-
wowych źródłach bibliograficznych, a zatem w Bibliografii polskiej XIX wieku Ka-
rola Estreichera czy Bibliografii polskiej 1901–1939, źródła te jednak (zwłaszcza 
w ich tradycyjnej formie) są niełatwe w korzystaniu ze względu na swój specyficzny 
układ i brak stosownych indeksów, które umożliwiałyby poszukiwania według ha-
seł przedmiotowych. Innym źródłem informacji pośredniej są zachowane katalogi 

3  M. Bieniek, Obudowa dydaktyczna polskich podręczników historii 1795−1914, Olsztyn 2001. 
Praca  ta zawiera: na s. 272−275 − podręczniki wydane w  latach 1795−1830, poz. 20; s. 276−281 
−  podręczniki  doby międzypowstaniowej  (1831−1863),  ok.  40  poz.;  s.  282−285  −  podręczniki  wy-
dane i używane w Królestwie Polskim w latach 1864−1914, średni poziom szkolnictwa, ok. 30 poz.; 
s. 286−291 − podręczniki wydane i używane w Galicji w latach 1866−1914, średni poziom kształce-
nia, ok. 40 poz.; s. 292−295 − podręczniki wydane w zaborze pruskim w latach 1864−1914, poz. 14; 
s. 296−299 − podręczniki elementarne wydane w Królestwie Polskim w latach 1864−1914, poz. 31; 
s. 300−301 − podręczniki elementarne wydane w Galicji w  latach 1866−1914, poz. 18, a  także na 
s. 305−333 − piśmiennictwo polskie i zagraniczne, ok. 650 poz.

4  Autorka szeroko potraktowała formułę podręcznika, włączając do zestawienia bibliograficzne-
go także monografie, popularne kompendia wiedzy historycznej, a także podręczniki służące autoedu-
kacji. Wbrew intencji jej książki, w zestawieniu tym znalazły się też podręczniki używane na ziemiach 
polskich pod zaborami, wydane jednak jako prace obcych autorów, w obcych językach i drukowane 
poza terenem dawnej Rzeczypospolitej. Por. taż, Obudowa dydaktyczna…, s. 305−317.

5  A. Rombowski, Polskie podręczniki w dawnych księgozbiorach wrocławskich, „Sobótka” 1960, 
R. 15, nr 1, s. 23−36.

6  S. I. Możdżeń, Podręczniki w galicyjskich szkołach średnich (1860−1885). „Acta Universitatis 
Wratislaviensis” 1975, Prace Pedagogiczne, T. 7, s. 51−59. Tu także bibliografia podręczników uży-
wanych w szkołach średnich Galicji w latach 1860−1885 (w układzie według przedmiotów nauczania).

7  J. Wojtal, Ossolińskie podręczniki i książki szkolne z lat 1878−1918. Materiały bibliograficzne, 
„Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1972, T. 7, s. 119−134.

8  M. Grzyb, Przegląd podręczników i innych prac do nauczania historii w Polsce przed refor
mą Komisji Edukacji Narodowej i w czasie jej działalności,  „Śląskie Studia Historyczne” 1977, T. 2, 
s. 205−218.

9  Spis podręczników szkolnych dla szkół powszechnych siedmioklasowych na rok szkolny 
1920/21, Warszawa 1920, s. 15.
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wydawnicze  i  księgarskie,  polecające  ten  rodzaj  wydawnictw,  a  także  inseraty 
i ogłoszenia, pełniące identyczną rolę na łamach czasopism.

W tej sytuacji kluczowym problemem staje się przygotowanie możliwie pełnej 
bibliografii podręczników szkolnych do nauczania historii, wydanych w czasach 
zaborów, którego to zadania podjął się autor niniejszego opracowania.

Podstawowym  źródłem  informacji,  obok  omawianych  bibliografii,  katalo-
gów księgarskich i wydawniczych, a także ogłoszeń prasowych, stały się w tym 
przypadku katalogi biblioteczne, zwłaszcza zaś katalog podręczników szkolnych 
stanowiących własność Biblioteki Narodowej w Warszawie, która to biblioteka po-
siada obszerny, choć daleki od kompletności zbiór  tego gatunku książek. Lista 
odnalezionych w zbiorach BN podręczników do nauczania historii  została uzu-
pełniona  poprzez  egzemplarze  przechowywane w  innych wielkich  bibliotekach 
naukowych,  a  mianowicie  w  Bibliotece  Jagiellońskiej,  Bibliotece  Uniwersytetu 
Warszawskiego,  Bibliotece  Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu, 
Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i tamtejszej Książnicy Ko-
pernikańskiej, Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Bi-
bliotece Śląskiej, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 
Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kilku innych księgozbio-
rach, zawierających znaczne zasoby XIX-wiecznych poloniców. Dodać wypada, 
że ciekawe edycje poszukiwanej  literatury zachowały się  też w kilku większych 
bibliotekach pedagogicznych i stanowią w niektórych przypadkach jedyne istnie-
jące  egzemplarze10. Dowodzi  to  ogromnego  rozproszenia  tego  gatunku  edycji, 
a także niekompletności zasobów bibliotecznych, co wynika z użytkowej wartości 
podręcznika, a w następstwie tego z niskiej oceny wartości owej literatury przez 
bibliotekarzy. Zniszczone, zaczytane egzemplarze dawnych podręczników szkol-
nych rzadko były włączane do księgozbiorów naukowych, czego efekty obserwu-
jemy w księgozbiorach bibliotek współczesnych, w których próżno szukać wielu 
nie tylko wydań, lecz nawet tytułów11.

W każdym razie utworzenie możliwie pełnego spisu polskich podręczników 
okresu zaborów stanowi warunek podjęcia poważnych badań naukowych zarów-
no nad ich treściami, jak i dziejami edycji. Do chwili obecnej autorowi niniejsze-
go opracowania udało się zidentyfikować blisko 230 edycji (nie licząc wznowień) 
polskich podręczników szkolnych do nauczania historii wydanych w latach 1795–
1918, lecz ich lista pozostaje jeszcze niepełna12.

10  Mowa tu m.in. o Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 
w Łodzi, Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu oraz Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa 
Parczewskiego w Kaliszu. Zbiory dawnych podręczników szkolnych tej ostatniej placówki prezento-
wane są w pracy Dawne polskie podręczniki szkolne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa 
Parczewskiego w Kaliszu. Katalog, Kalisz 2010.

11  Dzisiaj  dawny  podręcznik  szkolny  stał  się  wartościowym  nabytkiem,  poszukiwanym  przez 
wiele  bibliotek. Stosunkowo najbogatsze  zbiory  posiadają Biblioteka Narodowa w Warszawie  oraz 
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, w części uzupełniane przez inne księgozbiory biblioteczne, wiele 
jednak edycji znamy już tylko z opisu bibliograficznego.

12  Jeśli chodzi o miejsca ich wydania, to dominuje na tej liście Warszawa (67 edycji), następnie 
Lwów  (31),  Kraków  (28),  Poznań  (15), Wilno  (14), Wrocław  i Gniezno  (po  8),  Lublin  (5), Chicago 
i Toledo (Ohio)  (po 4), Jazłowiec, Leszno, Rzeszów, Stanisławów  i Wiedeń (po 3). Po dwie edycje 
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Dokonania historiografii w zakresie informacji o podręcznikach 
historii oraz ich treści

T ł o  h i s t o r y c z n e  i  d z i e j e  o ś w i a t y

Polska  szkoła  w  czasy  drugiego  i  trzeciego  rozbioru  kraju  weszła  z  pod-
ręcznikami  do  nauczania  historii  przygotowanymi  jeszcze  przez  Towarzystwo 
do Ksiąg Elementarnych Komisji Edukacji Narodowej, którego dokonania jeszcze 
długo służyły edukacji szkolnej,  tworząc nową wartość dydaktyczną i edytorską 
formowanej w tym czasie podstawowej pomocy szkolnej, jaką stawał się w drugiej 
połowie XVIII wieku podręcznik szkolny.

Literatura w tej mierze jest bardzo obszerna i dotyczy zarówno dziejów po-
wstania, działalności  i  likwidacji Komisji Edukacji Narodowej13,  jak  też  i działal-
ności  wspomnianego  wyżej  Towarzystwa.  Szczególne  nasilenie  publikacji  tym 
problemom  poświęconym  przypada  na  obchody  dwustulecia  powstania  KEN, 
choć nie można – oceniając ich wartość – zapomnieć, że w wielu przypadkach 
ocena wartości działań Komisji budowana była w opozycji do sprawiedliwego osą-
du działalności szkolnictwa jezuickiego w ostatnich dziesięcioleciach jego istnie-
nia, a także pracy oświatowej zakonu pijarów.

Na osobną wzmiankę zasługuje obszerna literatura omawiająca losy polskiej 
oświaty w XIX wieku, stanowiąca szerokie  tło problematyki edycji podręczniko-
wych.  Tu  wymienić  należy  zarówno  opracowania  ukazujące  warunki  działania 
szkoły na ziemiach polskich (w tym cenne prace Jerzego Maternickiego, Czesła-
wa Majorka, Wita Górczyńskiego, Tadeusza Słowikowskiego, Wandy Zwolskiej, 

opuściły Chełmno, Kołomyję, Krzemieniec, Łódź, Moskwę, Petersburg, Tarnopol oraz Złoczów, zaś 
po  jednej wydano w Berdyczowie, Charkowie,  Inowrocławiu,  Jarosławiu,  Jędrzejowie, Krotoszynie, 
Marywilu, Mikołowie, Nowym Sączu, Ostrowie Wielkopolskim, Paryżu, Pelplinie, Połocku, Przemyślu, 
Trzemesznie i Żytomierzu.

13  Pośród setek publikacji na temat Komisji Edukacji Narodowej wymienić trzeba najistotniejsze 
z nich, a zatem źródła do dziejów KEN (m.in. w postaci wydanych drukiem materiałów wizytacji szkół), 
a także najbardziej wartościowe z opracowań poświęconych nauczaniu historii, za które uznać należy 
m.in. prace: M. Grzyb, Stan nauczania historii w dobie Komisji Edukacji Narodowej, „Zeszyty Naukowe 
WSP w Katowicach” 1964, Nr 22, Prace Historyczne, nr 1, s. 45−66; M. R. Lang, Geneza Towarzy
stwa do Ksiąg Elementarnych, „Przegląd Humanistyczny” 1976, R. 20, nr 10, s. 15−28; C. Majorek, 
Nauczanie historii Polski w szkołach średnich Komisji Edukacji Narodowej, „Przegląd Humanistyczny” 
1977, R. 21, nr 5, s. 21−36;  tenże, Podręczniki Komisji Edukacji Narodowej w aspekcie rozwiązań 
dydaktycznych, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1973, T. 16, s. 69−140; C. Majorek, T. Słowikowski, 
Historia ojczysta w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, „Wiadomości Historyczne” 1973, R. 16, nr 3, 
s. 105−114; J. Maternicki, Teoria i praktyka nauczania historii w dobie Komisji Edukacji Narodowej, 
„Przegląd Humanistyczny” 1973, R. 17, nr 4, s. 61−79; Reforma Programu Szkolnego Komisji Edu
kacji Narodowej, wybór  tekstów J. Lubieniecka, Warszawa 1962; T. Słowikowski, Komisja Edukacji 
Narodowej wobec nauczania historii, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1974, Z. 52, 
Prace Historyczne, nr 7, s. 7−23; A. Sobczak, Nauczanie historii w szkołach Komisji Edukacji Narodo
wej, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1973, T. 16, s. 141−194; S. Truchim, Wzajemne stosunki Pijarów 
i Komisji Edukacji Narodowej. (Autoreferat  z  pracy  spalonej w  czasie Powstania Warszawskiego), 
„Sprawozdania Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1947, R. 2, nr 1, s. 63−65.
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a także wielu  innych autorów14),  jak też biograficzne kompendia  i opracowania, 
przypominające  środowiska  i  poszczególnych  ludzi  –  historyków  i  nauczycie-
li, stanowiących niezwykle  istotny element procesu edukacji, w każdym zresztą 
czasie15. Ta ogromna ilość literatury, pochodzącej notabene z różnych lat i okre-

14  W tym miejscu trzeba przytoczyć m.in. prace: J. Dybiec, Mecenat naukowy i oświatowy w Gali
cji 1860−1918, Wrocław 1981; Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w., red. J. Mater-
nicki, Warszawa 1981; W. Górczyński, Historia, polityka, wychowanie. Nauczanie dziejów ojczystych 
w szkołach średnich Królestwa Polskiego 1815−1872, Warszawa 1988;  tenże, Losy edukacji histo
rycznej w szkołach średnich Królestwa Polskiego w latach 1864−1872, [w:] Historia. Poznanie i prze
kaz, red. B. Jakubowska, Rzeszów 2000; tenże, Repolonizacja edukacji historycznej w dobie refor
my oświatowej Aleksandra Wielopolskiego, „Wiadomości Historyczne” 1982, R. 25, nr 5, s. 413−438; 
J. Maternicki, C. Majorek, W. Górczyński, Historia jako zadanie wychowawcze. Edukacja historyczna 
młodzieży w latach 1773−1830, Warszawa 1988; H. Kasperowiczowa, Szkolnictwo polskie w Peters
burgu w latach pierwszej wojny światowej. Wspomnienia,  „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1961, 
R. 4, nr 1, s. 79−90. K. Kawecka, Z dziejów szkolnictwa polskiego w Związku Radzieckim 1917−1923, 
„Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich” 1970, T. 7, s. 139−155; H. Konopka, Edukacja historyczna 
w szkołach elementarnych Królestwa Polskiego w latach 1905−1907, „Przegląd Humanistyczny” 1982, 
R. 26, nr 1−2, s. 237−248; C. Majorek, Historia utylitarna i erudycyjna. Szkolna edukacja historyczna 
w Galicji (1772−1918), Warszawa 1990; tenże, Popularyzacja historii Polski wśród ludu w Galicji doby 
autonomicznej (1867−1914), „Sprawozdania z Posiedzeń Komitetu Naukowego PAN. Oddział w Kra-
kowie” 1979, T. 23, cz. 1 [druk. 1981], s. 51−53; J. Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce. 1773−1918, 
Warszawa 1974; tenże, Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914−1918. Studium historiograficz
ne, Warszawa 1975; tenże, Nauczanie historii w szkołach średnich Księstwa Warszawskiego i Króle
stwa Polskiego (do 1830 r.), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1974, T. 17, s. 51−103; tenże, Problemy 
metodologiczne badań nad dziejami dydaktyki historii,  [w:] Edukacja historyczna a współczesność, 
red. B. Kubis, Opole 2002, s. 165−178; J. Maternicki, C. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, 
wyd. 2, Warszawa 1994; K. Mrozowska, Tradycje Komisji Edukacji Narodowej w szkolnictwie polskim 
XIX wieku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1972, R. 15, nr 3, s. 403−424; E. Podgórska, Szkolnic
two elementarne Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego 1807−1831, Warszawa 1960, 
ss. 192; Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. J. Tazbir, wyd. 3. Warszawa 1977, 
ss. 367; K. Poznański, Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831−1869. Lata zmagań i nadziei, 
T. 2: Szkoły rzemieślniczoniedzielne, Warszawa 2001; T. Słowikowski, Echa Komisji Edukacji Narodo
wej w nauczaniu historii na ziemiach polskich w pierwszych dziesiątkach lat XIX wieku, „Sprawozdania 
z Posiedzeń Komitetu Naukowego PAN Oddział w Krakowie” 1973, T. 17, Cz. 1; T. Słowikowski, Pro
blematyka dziejów dydaktyki historii – stan badań i perspektywy, Kraków 1985, [w:] Dydaktyka histo
rii na kierunkach nauczycielskich w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych. Materiały 
z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Kraków, 5−6 grudnia 1979 r.), red. A. Kulczycka-Ślusarczyk, 
J. Ruchała,  s.  38−55;  S. Truchim, Współpraca polskorosyjska nad organizacją szkolnictwa rosyj
skiego w początkach XIX wieku, Łódź 1960; W. Zwolska, Programy nauczania historii w gimnazjach 
galicyjskich w latach 1867−1914, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1971, Ser. 1. Nauki Hu-
manistyczno-Społeczne, z. 76: Historia XIX i XX w., s. 85−104; W. Zwolska, Rola historii i metody jej 
nauczania w gimnazjach galicyjskich w latach 1867−1914, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1970, 
R. 13, nr 4, s. 532−550; W. Zwolska, Sprawa nauczania historii kraju rodzinnego w gimnazjach galicyj
skich w latach 1867−1914, „Małopolskie Studia Historyczne” 1966, R. 9, z. 1−2, s. 25−45.

15  Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci, red. A. Gieysztor, J. Maternicki, H. Samsono-
wicz, Warszawa 1986; R. Ilnicka-Miduchowa, Nauczyciele historii w szkołach średnich w dobie Komisji 
Edukacji Narodowej, „Roczniki Naukowo-Dydaktyczne WSP w Krakowie” 1974, Z. 52, Prace Histo-
ryczne, nr 7, s. 24−48; J. Maternicki, Polskie szkoły historyczne we Lwowie w XIX w., [w:] Wielokultu
rowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. 3, Rzeszów 2005, s. 23−45; tenże, Warszawskie 
środowisko historyczne. 1832−1869, Warszawa  1970;  tenże, Warszawskie środowisko historyków 
wobec rewolucji w Rosji i perspektyw niepodległości w okresie I wojny światowej,  „Wiadomości Hi-
storyczne” 1981, R. 24, nr 6 [druk. 1982], s. 349−357; tenże, Warszawskie środowisko historyczne 
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sów polskiej historiografii, przynosi informację dość zróżnicowaną, często jednak 
zaskakującą swoją zawartością. Warto tu przypomnieć, iż wątek biograficzny pol-
skiej książki pedagogicznej w ogólności nie był, jak dotąd, przesadnie ekspono-
wany, zatem warto wzbogacić rozważania poświęcone podręcznikom szkolnym 
o przypomnienie postaci ich autorów16.

P r a c e  p o ś w i ę c o n e  p o d r ę c z n i k o m  i  i c h  t r e ś c i

Istnieje  też  wiele  prac  poświęconych  podręcznikom  historii  w  rozmaitych 
aspektach  ich  funkcjonowania.  I  tak z perspektywy historycznej warto wyróżnić 
opracowania tyczące się podręczników jezuickich i pijarskich, stanowiących pre-
historię  gatunku17,  następnie  zaś  podręczniki  Komisji  Edukacji  Narodowej,  jak 
wspomniano wcześniej, w wielu przypadkach używane, a nawet wznawiane nie 
tylko w końcu XVIII, ale i w początkach XIX wieku18. Obszerną literaturę posiada 
podręcznik dziewiętnastowieczny, jeśli chodzi o ogólne aspekty jego funkcjonowa-
nia w rzeczywistości szkolnej. Najistotniejszymi przykładami w tej mierze są prace 
Marii Bieniek19, poświęcone m.in. obudowie podręcznika20, a także opracowania 

w okresie rewolucji 1905 i wzrostu dążeń niepodległościowych przed I wojną światową,  „Przegląd 
Humanistyczny” 1980, R. 24, nr 6, s. 1−30; 1981, R. 25, nr 1−2, s. 113−138; A. Puszka, Wykształcenie 
nauczycieli historii państwowych szkół średnich w Galicji w okresie autonomii, [w:] Nauczyciel historii. 
Ku nowej formacji dydaktycznej, red. M. Kujawska, Poznań 1996, s. 16−22; W. Zwolska, Nauczyciele 
historii w gimnazjach galicyjskich w dobie autonomicznej (1867−1914 r.), „Rocznik Łódzki” 1971, T. 15, 
s. 183−199.

16  Pewne informacje na temat autorów poszczególnych podręczników szkolnych do nauki histo-
rii znaleźć możemy w kompendiach biograficznych poświęconych środowiskom historyków, znane są 
także biografie poświęcone najwybitniejszym historykom, będącym czasami także autorami podręcz-
ników. Stosunkowo rzadko natomiast można się natknąć na prace dedykowane mniej znanym, czy 
zapoznanym autorom. Jednym z nielicznych tego przykładów może być artykuł B. Nawroczyńskiego, 
Cecylia Niewiadomska – tajna nauczycielka (1855−1925), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1978, 
R. 21, nr 4, s. 505−507.

17  A.  Krawczyk,  „Historia Polski” Pierreʼa Solignaca – nieznany podręcznik szkół pijarskich, 
[w:] Historia. Poznanie i przekaz, red. B. Jakubowska, Rzeszów 2000; T. Słowikowski, Pijarskie pod
ręczniki do nauczania historii w Polsce w XVIII wieku, „Nasza Przeszłość” 1980, T. 54, s. 181−229; 
A. Wojtkowski, Walka z tyranią, podbojami i krzywdą społeczną w pijarskich podręcznikach historii, 
„Roczniki Humanistyczne” 1977, T. 25, z. 2 [druk 1978], s. 107−126.

18  R. Ilnicka-Miduchowa, Podręczniki do nauczania historii w dobie Komisji Edukacji Narodowej, 
„Roczniki Naukowo-Dydaktyczne WSP w Krakowie” 1972, Z. 43, Prace Historyczne, nr 6, s. 53−76; 
C. Majorek, Książki szkolne Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 1975; tenże, Podręcznik Komisji 
Edukacji Narodowej w praktyce nauczania szkół średnich (1778−1794), [w:] Nowożytna myśl nauko
wa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław 1973; tenże, Zarys 
teorii podręcznika szkolnego Komisji Edukacji Narodowej, [w:] Na przełomie wieków. Studia z dziejów 
Komisji Edukacji Narodowej, red. nauk. Kamilla Mrozowska, „Studia Pedagogiczne” 1973, T. 29, Wro-
cław; T. Słowikowski, R. Ilnicka-Miduchowa, Sprawa wojen i pokoju powszechnego w polskich pod
ręcznikach do nauczania historii w dobie Komisji Edukacji Narodowej, „Przegląd Historyczno-Oświa-
towy” 1972, R. 15, nr 3, s. 528−540.

19  M. Bieniek, Obudowa dydaktyczna…
20  Według Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku  (T.  4, Warszawa 2005,  s.  461−470)  termin 

ten oznacza podręcznik wzbogacony o materiały uzupełniające, ułatwiające nabycie wiedzy oraz jej 
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autorstwa m.in. Jerzego Maternickiego oraz Wandy Zwolskiej, poświęcone roz-
maitym aspektom podręcznika jako gatunku pisarskiego i elementu dydaktyki21. 
Na  osobne  potraktowanie  zasługuje  problematyka  zawartości  podręczników 
do nauczania historii, zarówno z punktu widzenia zawartości merytorycznej, jak 
i działań metodycznych22. Tu zauważyć możemy szczególnie szerokie spektrum 
zainteresowań – od problematyki społecznej, religijnej i narodowej (chłopi, kobie-
ty, arianie, Żydzi w podręcznikach szkolnych) po zagadnienia epok  i wydarzeń 
historycznych (m.in. Krzyżacy, bitwa pod Grunwaldem i in.).

przyswojenie. Są to w przypadku podręcznika do nauki historii m.in. zeszyty ćwiczeń, wypisy literac-
kie, atlasy oraz rozmaitego rodzaju materiały multimedialne.

21  R. Cybulski, Podręczniki szkolne w wileńskim okręgu naukowym w latach 1803−1831, „Rocz-
nik Biblioteki Narodowej” 1974, T. 10 [druk 1975], s. 181−201; K. Gawroński, Wpływ krakowskiej szko
ły historycznej na galicyjskie podręczniki historii Polski doby pozytywizmu, „Przegląd Humanistyczny” 
1981, R.  25,  nr  6  [druk 1982],  s.  131−147; A. Glimos-Nadgórska, Rola i funkcja podręcznika jako 
podstawowego źródła dydaktycznego (na przykładzie podręcznika historii), „Wiadomości Historyczne” 
1980, R. 23, nr 2, s. 76−82; A. Ładyżyński, Podręczniki w szkołach zawodowych Galicji doby autono
micznej, [w:] Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVII−XX wieku, red. S. Walasek, Wrocław 
1996, s. 39−53; W. Martynowiczówna, Podręcznik w nauczaniu historii w szkole powszechnej, „Praca 
Szkolna” 1946/1947, R. 19, s. 102−110; J. Maternicki, Trzy typy szkolnego podręcznika historii, „Wia-
domości Historyczne” 1975, R. 17 [właśc.18], nr 4, s. 162−169; Z. Michalik, Na drodze ku integralnej 
wizji dziejów Polski. Podręczniki szkolne przełomu XIX i XX wieku, „Przegląd Humanistyczny” 1981, 
R. 25, nr 1−2, s. 233−245; S. I. Możdżeń, Podręczniki w galicyjskich szkołach średnich (1860−1885), 
„Acta Universitatis Wratislaviensis” 1975, Prace Pedagogiczne”, T. 7; J. Rell, Problematyka kultury 
w dawnych podręcznikach historii Polski (1795−1830), „Przegląd Humanistyczny” 1978, R. 22, nr 1, 
s. 43−57; J. Semków, Reforma podręczników dla szkół ludowych pospolitych w opinii społeczeństwa 
polskiego Galicji (1893−1901), „Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 
1975, Ser. 1. Wydział Nauk Humanistycznych, R. 4, nr 5, s. 19−37; M. Stinia, Podręczniki w gimna
zjach galicyjskich w latach 1860−1918, „Prace Komisji Historii Nauki PAU” 2004, T. 6, s. 5−44; H. Sze-
besta, Pierwsze polskie podręczniki na Śląsku Cieszyńskim do połowy XIX wieku, „Przegląd Histo-
ryczno-Oświatowy” 1980, R. 23, nr 3, s. 361−370; M. Treszel, O podręcznikach szkolnych na Górnym 
Śląsku w czasach Józefa Lompy, „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego” 1973, R. 15, nr 2/3, s. 20−29; 
A. Wasiak, Wartości w minionych programach i podręcznikach, [w:] Wartości w edukacji historycznej, 
red. J. Rulka, Bydgoszcz 1999, s. 190−193; W. Zwolska, Podręczniki historii w gimnazjach galicyjskich 
w latach 1867−1914, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1972, Ser. 1. Nauki Humanistycz-
no-Społeczne, Z. 86: Historia XIX i XX w., s. 27−45;  taż, Polskie podręczniki historii w gimnazjach 
galicyjskich doby autonomicznej,  „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu  Łódzkiego”  1973,  Ser.  1.  Nauki 
Humanistyczno-Społeczne, Z. 96: Historia Polski XIX i XX w., s. 17−35.

22  J.  Brynkus, Bohaterowie dziejów polskich w podręcznikach szkolnych XIX wieku,  Kraków 
1998; E. Cesarz, Chłopi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej 1795−1864. Syntezy, pa
rasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych, Rzeszów 1999; W. Górczyński, Problematyka stosunków 
polskoniemieckich i polskokrzyżackich w szkolnych podręcznikach historii okresu międzypowsta
niowego (1831−1863), [w:] Tradycja grunwaldzka, red. J. Maternicki, Cz. 2, Warszawa 1990; M. Ho-
szowska, Arianie i problem polskiej tolerancji religijnej w podręcznikach historii późnego Oświecenia, 
[w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. 5, Rzeszów 2007, s. 107−129; 
taż, Wizerunek kobiety w lwowskich podręcznikach historii Polski XIX wieku, [w:] Wielokulturowe śro
dowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. 3, Rzeszów 2005, s. 153−172; H. Konopka, Problematy
ka grunwaldzka w podręcznikach historii Polski wydanych w Królestwie Polskim w latach 1880−1905, 
[w:] Tradycja grunwaldzka, red. J. Maternicki, Cz. 2, Warszawa 1990; J. Pisulińska, Społeczność ży
dowska w galicyjskich podręcznikach dziejów Polski okresu popowstaniowego,  [w:] Historia. Społe
czeństwo. Wychowanie, red. J. Maternicki, M. Hoszowska, P. Sierżęga, Rzeszów 2003, s. 150−165; 
J. Pisulińska, Żydzi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej (1795−1914). Syntezy, parasyn
tezy i podręczniki dziejów ojczystych, Rzeszów 2004.
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Pewna  grupa  opracowań  dotyczy  wkładu  autorskiego,  a  także  stosunku 
(zwykle krytycznego) do podręczników historii. Na czoło tej grupy publikacji wy-
suwają się prace poświęcone Lelewelowi jako autorowi i krytykowi podręczników, 
choć nie brak i innych wybitnych historyków oraz działaczy oświatowych23. Praw-
dziwym ewenementem  są  natomiast  informacje  przybliżające  problem  recepcji 
podręczników  w  środowisku  oświatowym  i  czytelniczym24.  To  kolejny  dowód, 
że podręcznik szkolny traktowany był niemal wyłącznie jako doraźna pomoc na-
ukowa, o której losach najdobitniej dzisiaj świadczą dalekie od kompletności za-
soby polskiego podręcznika (nie tylko zresztą do nauki historii) w księgozbiorach 
polskich bibliotek.

Bardzo  nieliczne  opracowania  poświęcone  zostały  edytorskim  aspektom 
podręczników szkolnych, a zatem problematyce interesującej autora niniejszego 
tekstu.  I  tak udało się odnaleźć niezwykle  interesujący artykuł  traktujący o pró-
bach zastosowania grażdanki w polskich podręcznikach wydawanych na terenie 
zaboru rosyjskiego25, a także prace Marii Bieniek poświęcone kartografii w pod-
ręczniku, jak również kwestii ilustracji26.

P r a c e  p o ś w i ę c o n e  w y d a w c o m  i  d r u k a r n i o m  p o d r ę c z n i k ó w

Podobnie skąpo reprezentowane są opracowania omawiające miejsce pod-
ręcznika w działalności edytorskiej i poligraficznej XIX stulecia. Temat ten poru-
szany jest tylko marginalnie, a do wyjątków należą prace poświęcone lokalnym 
ośrodkom produkcji podręczników (Elbląg, Łódź, Poznań), a także wydawnictwom 
specjalizującym się w edycji podręczników27. Przyznać zatem trzeba, że tworzy 

23  W. Górczyński, Podręcznikowe zarysy dziejów Polski Henryka Schmitta, [w:] Wielokulturowe 
środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. 2, s. 70−81; R. Ilnicka-Miduchowa, T. Słowikowski, 
Jeszcze w sprawie prospektu podręcznika do nauczania historii w opracowaniu Ignacego Potockiego, 
„Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1970, Z. 35, Prace Historyczne [nr] 5, s. 121−126; 
T. Słowikowski, Joachim Lelewel jako krytyk podręczników do nauczania historii, „Sprawozdania z Po-
siedzeń Komitetu Naukowego PAN. Oddział w Krakowie” 1972, T. 16, cz. 1 [druk. 1973], s. 77−78; 
tenże, Joachim Lelewel, krytyk i autor podręczników historii, Warszawa 1974; Z. Świątyńska, Zbeletry
zowane podręczniki do nauki dziejów ojczystych Teresy Jadwigi Papi, „Prace Naukowe Uniwersytetu 
Śląskiego” 1975, Nr 89, Prace Dydaktyczne, z. 7, s. 67−76; M. Treszel, Echa Komisji Edukacji Naro
dowej w podręcznikach szkolnych Józefa Lompy, [w:] Echa Komisji Edukacji Narodowej na Śląsku, 
red. T. Musioł, Opole 1974.

24  M. Bolechowska, Recepcja podręczników do nauczania historii, [Katowice 1965], s. 105−108.
25  M. Strycharska-Brzezina, Polskojęzyczne podręczniki dla klasy I szkoły elementarnej w Kró

lestwie Polskim drukowane grażdanką. Wydania warszawskie ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej 
w Krakowie, rozprawa filologiczno-historyczna i edytorska, Kraków 2006.

26  M.  Bieniek, Kartografia historyczna w polskich podręcznikach historii (1795−1863),  [w:] Hi
storia. Społeczeństwo. Wychowanie,  red. J. Maternicki, M. Hoszowska, P. Sierżęga, Rzeszów 2003, 
s. 124−136; M. Bieniek, Merytoryczne, dydaktyczne i techniczne aspekty ilustracji w polskich podręczni
kach historii okresu 1864−1914, [w:] Historia. Poznanie i przekaz, red. B. Jakubowska, Rzeszów 2000.

27  W. Chojnacki, Wydawnictwa polskie i ich drukarnie w Elblągu (w. XVII−XIX), „Rocznik Elblą-
ski” 1966, T. 3, s. 105−117; J. Jaworska, Łódzkie wydawnictwa podręcznikowe (do 1918 r.). „Roczniki 
Biblioteczne” 1970, R. 14, z. 1−2, s. 329−350 [Od 1888 r.]; I. Lewandowska-Jaraczewska, Inicjatywy 
wydawnicze Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach czterdziestych XIX wieku, „Ze Skarbca 
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to  ogromne możliwości  pracy  badawczej,  odkrywczej  zwłaszcza w odniesieniu 
do książki dziewiętnastowiecznej.

Tymczasem literatura bibliologiczna zawiera wiele informacji – choć rzadko 
wyodrębnionych – na temat produkcji podręczników, jako pewnego fragmentu re-
pertuaru wydawniczego i drukarskiego. Trudno tu dokonać wyczerpującej analizy 
tej literatury, niech przykładem będzie tylko znakomite, należące dziś do klasyki 
literatury bibliologicznej, opracowanie dziejów wrocławskiej  firmy Kornów – au-
torstwa Aleksandry Mendykowej – zawierające rozdział poświęcony polskim pod-
ręcznikom szkolnym oraz książce dla dzieci i młodzieży obecnym w repertuarze 
tej zasłużonej oficyny28. Tego typu literatura skupia się na bibliologicznych aspek-
tach produkcji, dystrybucji i użytkowania książki i stanowi ważne uzupełnienie roz-
ważań nad instytucją podręcznika, jego zawartością merytoryczną i dydaktyczną, 
prowadzonych przez historyków oświaty.

Perspektywy badań

Kreśląc perspektywy prac badawczych w omawianym przez artykuł zakresie, 
zacząć trzeba od podkreślenia konieczności stworzenia możliwie pełnej bibliogra-
fii podmiotowej. Rzecz dotyczy zwłaszcza edycji wieku XIX, najgorzej reprezen-
towanych w polskich zbiorach bibliotecznych, warto jednak rozszerzać owe prace 
na  takąż  literaturę  okresu międzywojennego,  także  zachowaną w  bibliotekach 
w stanie dalekim od kompletności. Podstawą opisu bibliograficznego winna być 
autopsja, w wielu przypadkach konieczna dla  rozwikłania  licznych rozbieżności 
występujących w katalogach bibliotecznych. W przypadku podręczników szkol-
nych do nauczania historii, wydawanych w  latach 1795−1918 – prace  takie są 
prowadzone29. Warto  jednak zauważyć, że na  takie zestawienia bibliograficzne 
oczekują także liczne podręczniki innych aniżeli historia przedmiotów.

Dopiero na tym materiale, wykorzystując liczne źródła i opracowania wcho-
dzące w zakres bibliologii, ale także innych nauk humanistycznych (historii ogól-
nej  i  regionalnej,  historii  oświaty  i  wychowania,  biografistyki), można  budować 
zarysy monografii opisującej typologię podręcznika i jej przemiany, inicjatywy wy-
dawnicze, krąg autorów, procesy produkcji wydawniczej  i drukarskiej,  instytucje 
działające na tych polach, proces dystrybucji, wreszcie recepcję książki szkolnej, 
by wymienić tylko główne obszary zainteresowań. Dopiero po uzyskaniu odpowie-
dzi na pytanie nie tylko o materialny kształt podręcznika, nasza wiedza o książce 
kształtującej przez ponad sto  lat braku własnej państwowości młode pokolenie 
Polaków będzie prawdziwie pełna.

Kultury” 1979, Z. 32, s. 155−184; J. Wojtal, Ossolińskie wydawnictwo książek szkolnych w działalno
ści Antoniego Małeckiego, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1974, T. 9, s. 107−116; 
J. Wojtal, Wydawnictwo Książek Szkolnych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 1878−1918, 
Wrocław 1976.

28  A. Mendykowa, Kornowie, Wrocław 1980.
29  Badania te prowadzone są w Zakładzie Teorii i Historii Książki Instytutu Informacji Naukowej 

i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
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Podręczniki i książki dla nauczycieli, dzieci i młodzieży 
w ofercie wydawniczej oficyny Friedleinów w Krakowie

Na przełomie XVIII  i XIX w.  ruch wydawniczy w Krakowie został zdomino-
wany  przez  drukarzy  niemieckich,  a  zwłaszcza  przez  Józefa  Trasslera,  który 
wydawał podręczniki, pisma urzędowe, kalendarze  i gazetę  „Krakauer Zeitung” 
(do 1808 r.). W języku polskim wychodziła wówczas jedynie „Gazeta Krakowska1. 
W  końcu XVIII  w.  do  Krakowa wyemigrowało wiele  rodzin wielce  zasłużonych 
dla  drukarstwa  i  księgarstwa.  Przybywali  oni  do  królewskiego  miasta  głównie 
z Czech, Moraw, Śląska oraz Austrii. Wśród nich można wymienić np.  rodziny: 
Greblów, Helzlów, Klugerów, Kochów, Koffów, Kremerów, Modesów, Morbitzerów, 
Walterów czy Wolfów. Do tych rodzin zaliczała się również familia Friedleinów2.

Friedleinowie  byli  rodziną,  która  wywodziła  się  z  bawarskiego miasteczka 
Deutenheim, leżącego nieopodal Würzburga, w pobliżu Neustadt nad rzeką Aisch. 
W tym miasteczku mieszkał pastor Karol Fryderyk Friedlein z żoną Elżbietą Rebe-
ką Sybillą z domu Steinhauserin. Małżeństwo to miało dziewięcioro dzieci, które 
rozjechały się po świecie. Najmłodszy z Friedleinów przywędrował aż do Krako-
wa. Według rodzinnej  legendy, Friedleinowie nie byli z pochodzenia Niemcami, 
ale wywodzili się z Włoch, skąd w XVIII w. do Bawarii przywędrował rzemieślnik 
o nazwisku Pacelli, który tam się osiedlił i zmienił nazwisko na Friedlein3.

W Krakowie rodzina Friedleinów osiadła pod koniec XVIII stulecia, a w histo-
rii królewskiego miasta kojarzona była przede wszystkim z księgarstwem, którym 
członkowie rodziny zajmowali się od pokoleń. Źródła wskazują, iż Friedleinowie 

*  Doktorant, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
1  J. M. Małecki, Pod rządami austriackimi i w Księstwie Warszawskim (1796–1815), [w:] J. Bie-

niarzówna, J. M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 3: Kraków w latach 1796–1918, Kraków 1979, s. 17–18.
2  E. Chełstowski, Katalogi księgarskie Friedleinów, „Księgarz” 1960, nr 1/2, s. 19.
3  J. Adamczewski, Mała encyklopedia Krakowa, Kraków 1997, s. 132; tenże, Krakowskie rody, 

Kraków 1994, s. 273; List Józefa Friedleina do Kazimierza Władysława Wójcickiego, oprac. M. Bu-
czak, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 1970, T. 16, s. 141.
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byli również wydawcami, a do nich należeli: Jan Jerzy Fryderyk i jego synowie Fry-
deryk, Daniel Edward, Rudolf Fryderyk oraz Józef Edward (syn Daniela Edwarda) 
i jego wnukowie Józef i Edward Münnich4.

Jan  Jerzy  Fryderyk  (1771–1834),  uznany  za  nestora  krakowskiego  rodu 
Fried leinów, przybył do Krakowa w 1796 r.  jako „wędrowny towarzysz  introliga-
torski”. Początkowo jednak musiał zdobyć potrzebne w zawodzie doświadczenie, 
które zyskał pracując w warsztacie Marcina Pietrzykowskiego. W roku 1797 mło-
dy Friedlein nabył kamienicę w Rynku Głównym, gdzie założył zakład  introliga-
torski, a następnie czytelnię publiczną (o którą zabiegał od roku 1798). Niestety, 
później zmuszony został do jej zamknięcia ze względu na zakaz wydany przez 
Austriaków, który dotyczył prowadzenia czytelni, a przede wszystkim obecności 
w niej polskich książek5.

W kolejnych  latach  jego kariera  jako  introligatora przybrała większe  tempo 
– w latach 1797–1802 Jan Jerzy Fryderyk został podstarszym cechu, a później 
kilka razy wybierany był starszym cechu6. Wraz z opuszczeniem Krakowa przez 
Austriaków Friedlein ponownie otworzył swoją czytelnię ok. 1810 r. w Rynku Głów-
nym pod numerem 13, zaś pięć lat później wydał pierwszy katalog swojej wypo-
życzalni i czytelni w języku niemieckim (kolejny ukazał się w 1821 r.)7. Założyciel 
krakowskiego  rodu Friedleinów w 1809  r. wykupił od Józefa Jerzego Trasslera 
– wiedeńczyka, wydawcy „Krakauer Zeitung”, jego warsztat introligatorski i skład 
książek, który znajdował się w tzw. Domu Hetmańskim – później nazywanym Ka-
mienicą Hetmańską8.

W 1828 r. Jan Jerzy Fryderyk Friedlein jeszcze za życia przekazał księgar-
nię i wypożyczalnię książek 26-letniemu wówczas synowi Danielowi Edwardowi 
(1802–1855)9, zachowując główną tradycję rodu Friedleinów – przekazywania do-
robku zawodowego pierworodnemu synowi. Następnie w 1830 r. nowy właściciel 
firmy wykupił cały zasób książek, które pochodziły ze zlikwidowanej księgarni Jac-
ka Bartłomieja Drelinkiewicza, co okazało się ważnym krokiem dla rozwoju jego 
działalności księgarskiej i antykwarycznej, ponieważ stworzyło solidne podstawy 
do sukcesywnego powiększania księgozbioru w późniejszych latach działalności 
księgarskiej i antykwarycznej. Ponadto w 1831 r. Daniel Edward Friedlein wystąpił 
z prośbą o pozwolenie na prowadzenie drukarni. Natomiast w 1832 r. powiększył 
swoją firmę, wykupując zasób książkowy z księgarni Jana Maja, a po śmierci ojca 
połączył obie marki w jedną i umieścił księgarnię oraz swoją wypożyczalnię ksią-
żek w Rynku Głównym10.

4  Wielka encyklopedia powszechna PWN, T.  4,  kom.  red.  B.  Suchodolski, Warszawa  1962, 
s. 28; Ł. Romaniuk, Działalność wydawnicza, księgarska i introligatorska Friedleinów w Krakowie oraz 
Warszawie w latach 1796–1956 (w druku).

5  J. Adamczewski, Mała encyklopedia…, s. 132; Encyklopedia wiedzy o książce,  red. A. Bir-
kenmajer i in., Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 759–760.

6  J. Adamczewski, Mała encyklopedia…, s. 132; J. Pachoński, Zmierzch sławetnych. Z życia 
mieszczan w Krakowie w XVII i XVIII wieku, Kraków 1956, s. 170.

7  Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 233.
8  A. Pietruczak, Ciąg dalszy wspaniałej historii, „Wiadomości Księgarskie” 2006, nr 3, s. 52.
9  J. Adamczewski, Krakowskie…, s. 276.
10  Słownik pracowników…, s. 233.
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Syn Jana Jerzego Fryderyka znacznie rozwinął ojcowską firmę, koncentru-
jąc się nie  tylko na nowościach wydawniczych, ale  również na sprzedaży dzieł 
antykwarycznych, nakładów własnych i zagranicznych, rycin, monet, medali oraz 
dzieł sztuki. Daniel Edward Friedlein zasłynął w tamtych czasach umiejętnością 
omijania cenzury – sprowadzał z zagranicy, przede wszystkim w czasie Wiosny 
Ludów, różne druki emigracyjne, przemycał czasopisma, które później udostęp-
niał chętnym w formie prenumeraty11. Ponadto w Krakowie uważany był również 
za tego, który na szerszą skalę upowszechnił literaturę dla najmłodszych odbior-
ców12. Daniel Edward Friedlein własnym nakładem wydał ok. 50 tytułów, wśród 
których znajdują się prace naukowe, dzieła religijne i literackie, podręczniki, słow-
niki, albumy oraz atlasy13.

Tradycje rodu Friedleinów – księgarzy, drukarzy, wydawców i introligatorów, 
kontynuował pierworodny syn Daniela Edwarda – Edward Józef Friedlein, póź-
niejszy  prezydent miasta  Krakowa  (1831–1917)14.  Józef  Friedlein  kontynuował 
działalność  firmy w  zapoczątkowanych  przez  ojca  formach,  zachował  ponadto 
nazwę przedsiębiorstwa „D. E. Friedlein”. Podobnie  jak ojciec prowadził handel 
komisowy wydawnictwami Krakowskiego Towarzystwa Naukowego, a od 1878 r. 
prowadził  wyłączną  sprzedaż  wydawnictw  Akademii  Umiejętności.  Wiadomo 
również, że był dostawcą książek dla Biblioteki Szkoły Handlowej w Warszawie. 
Do swojego komisu przyjmował różnorodne książki, a jego działania w tej dziedzi-
nie budziły podziw i uznanie – Józef Friedlein posiadał bowiem wyjątkową umie-
jętność znajdowania dzieł rzadkich i publikacji już wyczerpanych15.

Trudno przecenić rolę,  jaką księgarnia D. E. Friedleina pełniła w Krakowie. 
Ponad wszelką wątpliwość  za  czasów  Józefa  Friedleina  była  nie  tylko  dobrze 
prosperującym przedsiębiorstwem, ale również miejscem, w którym stawiano na 
kwestie narodowe i patriotyczne. Zatem jej funkcjonowanie miało szczególne zna-
czenie w życiu Krakowa i jego mieszkańców16. Ponadto Józef Friedlein rozwinął 
i prowadził handel antykwaryczny, jak również gromadził ryciny, mapy oraz numi-
zmaty.  Poprzez wydanie  dużej  liczby  katalogów  dbał  o  właściwe  opracowanie 
i promocję zbiorów oraz, podobnie jak jego poprzednicy, wydawał dzieła nauko-
we, literaturę, podręczniki szkolne, albumy, mapy oraz nuty17.

Po Józefie Edwardzie tradycje rodu Friedleinów przejęła córka Emilia wraz 
z mężem Leopoldem Münnichem. Na początku małżonkowie Münnich sami zaj-
mowali się księgarnią i wydawnictwem, ale z czasem przekazali je swoim synom 
– Józefowi i Edwardowi18.

Specjalnością  Józefa Münnicha  (1880–1939)  było  opracowywanie  i wyda-
wanie katalogów, którego przykładem jest chociażby Katalog książek dla dzieci 

11  Ł. Romaniuk, Działalność…, s. 80.
12  A.  Aleksiewicz,  Drukarstwo w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji zachodniej w latach 

1815–1860, Warszawa–Wrocław 1976, s. 103.
13  Encyklopedia Krakowa, red. D. Kalisiewicz, Warszawa–Kraków 2000, s. 218.
14  Tamże.
15  Encyklopedia wiedzy…, s. 761.
16  Ł. Romaniuk, Działalność…, s. 98.
17  Encyklopedia Krakowa…, s. 218.
18  J. Adamczewski, Krakowskie…, s. 283–293.
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i młodzieży oraz dzieł na podarki dla osób starszych zestawiony ze wszystkich 
w tym obecnie istniejących wydawnictw przez Józefa Münnicha (Kraków 1902 r.). 
Katalog  ten  został  wydany  pod  nazwą  firmy  Friedleina.  Następne  katalogi  Jó-
zef Münnich wydał już pod własną firmą (podpisując je swoimi inicjałami J. M.)19. 
Do  1917  r.  nakładem  firmy  ukazało  się  kilka  pozycji  z  zakresu  literatury  pięk-
nej oraz publikacje dla młodzieży. Dbano, żeby zawsze były w starannej szacie 
graficznej.  Ponadto  zaczęto wydawać  książki  seryjne,  np.  w  ramach  „Bibliote-
ki Podręcznej Friedleina”  (tomy 1–6). Redaktorem serii był Wilhelm Feldman20. 
Dodatkowo nakładem księgarni  opublikowane  zostały wydania  szkolne pisarzy 
greckich i rzymskich (około 40 pozycji), które były zatwierdzone do użytku w gali-
cyjskich gimnazjach. Z początkiem 1917 r. przekształcono firmę w Spółkę z ogra-
niczoną odpowiedzialnością,  której  udziałowcami  zostali  bracia  Józef  i Edward 
Münnichowie oraz Józef Friedlein (po śmierci dziadka – sami bracia). W tym cza-
sie Józef Münnich rozwinął działalność antykwaryczną. W roku 1923 prowadzenie 
rodzinnej firmy zostawił bratu, a sam z częścią zbiorów przeniósł się do Poznania, 
gdzie w dzielnicy Jeżyce, przy ulicy Kraszewskiego 17, założył antykwariat pod 
nazwą „Wiedza”. W 1927 r. zlikwidował poznańską firmę i powrócił do Krakowa, tu 
osiadł przy ulicy Brackiej. W 1931 r. ponownie przeniósł swój antykwariat do loka-
lu księgarni D. E. Friedleina, wydając przy tym 17 kolejnych katalogów. Od lutego 
1936 r. objął całe kierownictwo firmy (po tym, jak brat Edward wystąpił ze spółki) 
i prowadził ją aż do śmierci, czyli do 1939 r.21

Drugi z braci, Edward Münnich (1882–1965), po śmierci dziadka – Józefa 
Friedleina, przejął kierownictwo nad rodzinnym interesem i prowadził  je do po-
czątków 1936  r. W czasie wojny w 1942  r. został przez hitlerowców wysiedlo-
ny z  lokalu w Rynku Głównym 17 i przeniesiony do małego pomieszczenia na 
peryferie  Krakowa  (Rynek  Podgórski  8).  Tam  prowadził  główny  antykwariat 
i  skład materiałów  piśmienniczych.  Jednakże w  czasie  przymusowej  przepro-
wadzki część zasobów antykwariatu, księgarni  i składu nut uległa zniszczeniu. 
Po zakończeniu wojny Edward podjął próbę wznowienia działalności wydawni-
czej, publikując kilka książek obrazkowych dla dzieci, a także z okazji 150-lecia 
działalności firmy (1946 r.) wznowił Historię Polski Lucjana Rydla. W roku 1955 
sprzedał  Bibliotece  Ossolineum  we Wrocławiu  zbiór  korespondencji  księgarni 
Friedleinów  (1830–1903)  i  osobistą  korespondencję  Józefa  Friedleina  (1881–
1904). Dnia  30  kwietnia  1956  r.  Edward Münnich  postanowił  zakończyć  dzia-
łalność  i zlikwidował księgarnię22. Na  tym kończy się  tak wspaniała historia  tej 
jakże zasłużonej dla dziejów krakowskiej książki rodziny: wydawców, księgarzy, 
drukarzy, introligatorów i bibliofilów.

O działalności wydawniczej oraz księgarskiej  rodziny Friedleinów w Krako-
wie możemy dowiedzieć się z katalogów firmy, które były wydawane przez nich 

19  E. Chełstowski, Katalogi księgarskie…, s. 20.
20  Wilhelm Feldman (1868–1919), publicysta, prozaik i dramatopisarz, krytyk oraz historyk litera-

tury. Autor m.in. Współczesnej literatury polskiej.
21  Słownik pracowników…, s. 614; J. Adamczewski, Krakowskie…, s. 293.
22  Słownik pracowników…, s. 614–615; J. Adamczewski, Krakowskie…, s. 293.
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samych. Prekursorem  i  twórcą spisów oraz katalogów w księgarni D. E. Fried-
leina był Daniel Edward.

W oficynie wydawniczej, księgarni oraz antykwariacie Friedleinów reprezen-
towane były  różne  rodzaje  katalogów, wśród  których można wymienić  katalogi 
nakładowe, sortymentowe, komisowe  i  typu mieszanego. Ponadto publikowano 
katalogi specjalne, w których można było znaleźć zestawienie piśmiennictwa na 
określony  temat. Wydano  też  katalogi  obejmujące  określony  typ  dokumentów, 
np.  podręczniki  oraz  katalogi  antykwaryczne  (monet  i medali, map,  rycin),  czy 
katalogi adresowane do określonego czytelnika, np. dla młodzieży23.

Jak wynika z ustaleń Anny Grucy, „Katalogi księgarskie stanowią cenne źró-
dło  w  badaniach  nad  działalnością  konkretnej  firmy  wydawniczo-księgarskiej. 
Czerpiemy z nich wówczas  informacje o ofercie wydawniczej  (książki, nuty,  ry-
ciny)  badanej  księgarni.  […].  Katalogi  [zawierają]  też  zapowiedzi  wydawnicze. 
Informacje o pojedynczych tytułach będących w druku, albo o zamiarze wydania 
serii, cykli, czy czasopism”24.

Przykładem takiego katalogu u Friedleinów może być Katalog książek pol
skich czytelni D. E. Friedleina księgarza z roku 1844, w którym to Daniel Edward 
Friedlein zamieścił spis książek religijnych wydany swoim nakładem. Wśród kilku 
pozycji przeznaczonych dla dorosłych w tym spisie znajduje się również Zbiór mo
dlitw dla dzieci przeznaczony dla młodszych czytelników. Ponadto komunikował 
w nim, że jego księgarnia posiada na składzie i oferuje „szanownej publiczności” 
dzieła polskich twórców, nuty, ryciny, litografię oraz odlewy gipsowe25.

Analizując dostępne katalogi księgarskie rodziny Friedleinów, należy w nich 
wyodrębnić literaturę dziecięcą, którą jako pierwszy na szerszą skalę upowszech-
nił Daniel Edward Friedlein,  a  po nim  jego następcy. Wśród  tej  literatury moż-
na  wyróżnić  książki  elementarne  dla  szkół  początkowych,  które  były  bardzo 
wartościowe,  a  zarazem  rzadko  wychodziły  spod  pras  drukarskich.  Drukarnia 
D. E.  Friedleina wydała m.in.  takie  tytuły,  jak: ABC dla dobrych dzieci, abeca
dło w rozmaitych kolorach (1837); Abecadło ruchome dla dzieci poczynających 
poznawać zgłoski (1840); Abecadło polskie z kwiateczkami dla dzieci lubiących 
takowe pielęgnować (1840) Antoniny Jachowiczowej26; Prawidła pisania (1841) 
Karola Mecherzyńskiego, która to pozycja służyła jako podręcznik do nauki pisa-
nia i poznawania zasad pisowni.

Ponadto  spod  pras  Friedleinów  wyszły  książki  dla  młodzieży  uczącej  się, 
wśród których można wyróżnić: Historię języka łacińskiego w Polsce (1833) Ka-
rola Mecherzyńskiego; Dzieje narodu polskiego dla użytku młodzieży szkolnej 

23  A. Gruca, Krakowskie katalogi księgarskie doby autonomii galicyjskiej. Typologia i wartość 
źródłowa w kontekście przemian form informacji o dawnej książce,  [w:] Uniwersum piśmiennictwa 
wobec komunikacji elektronicznej, red. K. Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2009, s. 66–67.

24  A. Gruca, Katalog księgarski jako źródło informacji o książce i rynku wydawniczoksięgarskim 
oraz druk reklamowy (na przykładzie katalogów krakowskich z drugiej połowy XIX wieku), [w:] Książ
ka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą, red. J. Dzieniakowska, M. Olczak-Kardas, 
Kielce 2012, s. 82; zob. też G. Piechota, A. Kida, Rozwój reklamy i promocji książek edukacyjnych 
w Katalogach księgarskich od XVIII wieku do współczesności, tamże, s. 241−257.

25  Szerzej: Katalog książek polskich czytelni D. E. Friedleina księgarza, Kraków 1844, s. [nlb].
26  A. Aleksiewicz, Drukarstwo… s. 103.
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ułożone przez Lucjana Siemieńskiego; Wśród dziejowej zawieruchy: obrazy hi
storyczne od 1758–1796 r.[oku] (1903) oraz Z Orląt Orły. Powiastki i obrazy hi
storyczne dla młodzieży (1906) napisane przez Mieczysławę Śleczkowską, które 
to pozycje były pomocne przy nauce historii dla młodzieży. Ponadto Podręcznik 
do dziejów literatury polskiej (1901) ułożony przez Antoniego i Mikołaja Mazanow-
skich i Dzieje literatury powszechnej; podręcznik do nauki szkolnej (1903) ułożony 
przez Wiktora Doleżana, a przeznaczone do nauki literatury.

Oprócz  książek mających uczyć, w oficynie  drukowano  książki mające na 
celu bawić i wychowywać dzieci. Takim przykładem mogą być książki Klementy-
ny z Tańskich Hoffmanowej Wiązanie Helenki (1839), Druga książeczka Helenki 
(1839), Olesia i Adaś (1844) oraz Assarmot zabawa historyczna (1850), która to 
książka służyła również jako gra planszowa do edukacji historycznej, czy publika-
cja Julii Darowskiej Nagroda dla pilnych dzieci (1837)27.

Natomiast  do  literatury  młodzieżowej  zaliczały  się  Madejowe łoże: stara 
klechda dla młodych czytelników w XX pieśniach (1909) Lucjana Rydla, Przy ko
minku: opowieści fantastyczne dla młodzieży (1911) Antoniny Domańskiej,  czy 
Straszne przygody kropelki wody (1943) Izy Ostrowskiej.

Ponadto oficyna Friedleinów tłoczyła również podręczniki i książki pomocne 
w pracy nauczycielom. Były  to m.in. następujące  tytuły: Pedagogika do użytku 
seminariów nauczycielskich i nauczycieli szkół ludowych (1902)  Mieczysława 
Baranowskiego; Młoda Polska w powieści, liryce i dramacie (1902) Antoniego 
Mazanowskiego;  podręcznik Zarys dziejów literatury polskiej na podstawie ba
dań najnowszych pracowników [!]  dla użytku szkolnego i podręcznego  (1869) 
nakreślony przez Adama Kuliczkowskiego; podręcznik do psychologii wychowaw-
czej Ze studiów nad nauczaniem psychologii w szkołach średnich (1911) Karola 
Bobrzyńskiego  oraz Uwagi nad kwestią językową w szkołach i uniwersytetach 
Galicji i Krakowa osnowane na liście odręcznym jego C. K. Apostolskiej Mości 
z dnia 20 października 1860 r. (1860) Antoniego Zygmunta Helcela.

Warto  w  tym miejscu  wspomnieć,  że  Daniel  Edward  Friedlein  był  jednym 
z pierwszych, który wydał katalog, a w zasadzie wykaz podręczników dostępnych 
w swojej księgarni, z myślą i na potrzeby szkół. Był to Wykaz ilości i ceny książek 
na trzy klasy wydziałowe przez Kollegium Nauczycielskie tej szkoły do używa
nia obranych r. 1834/35, które dostać można w księgarni D. E. Friedleina, któ-
ry zachował się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog  ten został wydany 
w 1834  r. W omawianym wykazie zamieszczono podręczniki dla klas  I–III. Do-
datkowo wykaz podręczników wzbogacony został o Spis książek szkolnych prze
znaczonych do Liceum św. Anny i św. Barbary, który można dostać w księgarni 
D. E. Friedleina. Spis ten zawierał książki do nauki języków obcych (niemieckiego 
i francuskiego) dla początkujących i postępujących w nauce oraz podręczniki dla 
uczniów klas I–VI, które były używane w Liceum św. Anny i św. Barbary28.

27  Tamże.
28  E. Chełstowski, Katalogi księgarskie…, s. 19; Szerzej: Wykaz ilości i ceny książek na trzy 

klasy wydziałowe przez Kollegium Nauczycielskie tej szkoły do używania obranych r. 1834/35, które 
dostać można w księgarni D. E. Friedleina w tym spis książek szkolnych przeznaczonych do liceum 
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Ponadto duży wkład Daniel Edward Friedlein włożył w wydrukowanie pod-
ręcznych słowników językowych, gdyż robił to na własny koszt, po bardzo przy-
stępnych  cenach.  Dzięki  jego  zaangażowaniu  zostały  wydane  następujące 
pozycje: Słownik podręczny polskoniemiecki (1839); Słownik podręczny niemiec
kopolski (1842) w opracowaniu Jana Bętkowskiego oraz Słownik podręczny fran
cuskopolski (1840) pod redakcją Aleksandra Cukrewicza w wydaniu normalnym 
i  tańszym. Następnie wydał  również słowniki  fachowe autorstwa Józefa Majera 
i Ferdynanda Skobla Niemieckopolski słownik wyrazów lekarskich (1842); Obja
śnienia spostrzeżeń nad wyrazami lekarskimi (1835)29; Objaśnienia spostrzeżeń 
nad wyrazami lekarskimi umieszczonych w tomie trzecim Kwartalnika Naukowe
go (1836). Ponadto nakładem drukarni wyszedł Słownik heraldyczny do pomocy 
w  poszukiwaniach,  m.in.  archeologicznych,  ułożony  przez  Stanisława  Krzyża-
nowskiego.

Warto również nadmienić, że firma D. E. Friedleina wydawała książki z róż-
nych dziedzin nauki, takich jak filologia, np. czterotomowe Pomniki historii litera
tury polskiej  (1835) Michała Wiszniewskiego czy Prelekcje o filologii klasycznej 
i jej encyklopedii (1850). Ponadto w bogato reprezentowanym repertuarze z za-
kresu  literatury  naukowej  w  oficynie  Friedleinów  wydrukowano  również  dzieła 
z takich dziedzin, jak: medycyna, farmacja, przyroda, historia, prawo, fizyka oraz 
filozofia. Należały do nich takie tytuły, jak: Krótka wiadomość o kąpielach słonych 
w Wieliczce (1837) napisana przez Feliksa Boczkowskiego – doktora medycyny; 
O pojęciu choroby ze stanowiska filozofii  (1837) Fryderyka Skobla – profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; dotyczący nauki o zwierzętach Atlas zoologiczny 
w 45 tablicach z nazwami w języku polskim, niemieckim i łacińskim (1852), czy 
Opisanie najużywańszych roślin lekarskich pod względem ich podobieństwa i róż
nic z rycinami (1850) autorstwa Floriana Sawiczewskiego.

Istotną pozycję w wydawanym przez Friedleinów asortymencie stanowiła pu-
blikacja seryjna pod tytułem „Biblioteka Podręczników Friedleina” (numery 1–6). 
Seria ta została umieszczona przez Józefa Münnicha w wydanym w roku 1908 
katalogu noszącym tytuł Katalog wydawnictw tanich jako to: Biblioteki Dzieł Wy
borowych, Książek dla Wszystkich, Biblioteki Mrówki, Biblioteki Powszechnej, 
Arcydzieł polskich i obcych pisarzy (Westa) i innych i  znajdowała  się w dziale 
o nazwie „D. E. Friedleina Biblioteka podręczników”. W skład tej serii weszły na-
stępujące tytuły: podręcznik do socjologii Socjologia – jej zadania, szkoły i naj
nowsze postępy Achille  Loria  (nr  1);  podręcznik  do  nauki  metod  wychowania 
fizycznego Zasady wychowania fizycznego Eugeniusza Piaseckiego (nr 2); pod-
ręcznik do filozofii Wstęp do filozofii Stanisława Brzozowskiego (nr 3); podręcznik 
z zakresu ekonomii politycznej Historia ekonomii politycznej Johna Kelsa Ingrama 
(nr 4–5); podręcznik o malarstwie Rozwój malarstwa polskiego. Cz. 1. (Od baroku 
do Matejki) Mariana Olszewskiego (nr 6)30. Były  to niestety  jedyne podręczniki, 
które ukazały się w tej serii.

św. Anny i św. Barbary, które dostać można w księgarni D. E. Friedleina, Kraków 1834; Ł. Romaniuk, 
Działalność…, s. 109.

29  A. Aleksiewicz, Drukarstwo…, s. 102.
30  Słownik pracowników…, s. 614; Katalog wydawnictw…, s. 66.
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Podsumowując,  należy  stwierdzić,  iż  Friedleinowie  –  rodzina  krakowskich 
drukarzy, wydawców, księgarzy oraz kolekcjonerów, wnieśli  trwały wkład w ży-
cie kulturalne i umysłowe Krakowa. Prowadzona przez poszczególnych członków 
rodu księgarnia stanowiła niewątpliwie jeden z głównych ośrodków ówczesnego 
życia umysłowego miasta, a należące do nich warsztaty introligatorskie i często 
modernizowane drukarnie były wysoko cenione w branży wydawniczej. Friedleino-
wie należeli również do dynamicznych przedsiębiorców utrzymujących ożywione 
kontakty zagraniczne, które przyczyniały się do rozwoju i postępu w ówczesnym 
drukarstwie i księgarstwie.

Wydawane przez oficynę Friedleinów publikacje, m.in.: dzieła naukowe, lite-
rackie, religijne, albumy litograficzne, nuty, słowniki, a także będące przedmiotem 
niniejszego opracowania podręczniki, książki dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, 
charakteryzowały się wysokim poziomem edytorskim i artystycznym.

Daniel Edward Friedlein uznany został za pierwszego członka tego rodu, któ-
ry na szeroką skalę wprowadził do programu wydawniczego oficyny literaturę dla 
najmłodszych. Z kolei Józef Friedlein był dostawcą książek naukowych dla Biblio-
teki Szkoły Handlowej w Warszawie.

Friedleinowie dbali  również o promocję  tego rodzaju  literatury poprzez wy-
dawanie stosownych katalogów księgarskich przeznaczonych m.in. dla najmłod-
szych odbiorców, którego przykładem jest chociażby Katalog książek dla dzieci 
i młodzieży oraz dzieł na podarki dla osób starszych zestawiony ze wszystkich 
w tym obecnie istniejących wydawnictw przez Józefa Münnicha.

Wydawane  przez  firmę  Friedleinów  przekłady  szkolne  pisarzy  greckich 
i rzymskich znalazły się natomiast w programach lektur w galicyjskich gimnazjach, 
a książki elementarne służące do nauki czytania i pisania w szkołach początko-
wych były niezwykle wartościowe,  rzadko bowiem wydawały  je  inne działające 
wówczas oficyny.

Daniel Edward wydał ponadto katalogi podręczników szkolnych dla szkół po-
wszechnych i gimnazjum oraz spisy książek do nauki języków obcych. Zasługującą 
na uwagę pozycją było również wydanie publikacji seryjnej  „Biblioteka Podręcz-
ników Friedleina”, w której znalazły się książki do nauki: socjologii, wychowania 
fizycznego, filozofii, ekonomii politycznej, a nawet podręcznik malarstwa.

Mając na uwadze powyższe dokonania, należy podkreślić duży wkład rodzin-
nej  firmy Friedleinów w  rozwój wydawnictw dla dzieci, młodzieży  i  nauczycieli, 
w tym również książek do zabawy i rozrywki oraz podręczników z różnych dzie-
dzin wiedzy oraz ich promocję i rozpowszechnianie na terenie ówczesnej Galicji, 
jak również poza jej granicami. Wydając swoje tytuły, Friedleinowie starali się od-
zwierciedlać stan nauk pedagogicznych tego okresu i rozpowszechniać z ówcze-
snej literatury przedmiotu to, co najwartościowsze, przyczyniając się tym samym 
do podnoszenia poziomu nauczania we wszystkich typach szkół, odpowiedniego 
przygotowania nauczycieli do pracy pedagogicznej, a tym samym mieli wyraźny 
udział w podnoszeniu kultury intelektualnej młodego pokolenia, co z kolei spowo-
dowało wysunięcie się Krakowa na wybitne miejsce w życiu umysłowym Galicji, 
a nawet pozbawionego własnej państwowości narodu.
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Drukarnia i księgarnia przyszkolna 
Gimnazjum Wołyńskiego i Liceum Krzemienieckiego 

(1811–1832)

Gimnazjum Wołyńskie  w  Krzemieńcu  utworzył  Tadeusz  Czacki  we  współ-
pracy z Hugonem Kołłątajem, otrzymawszy zgodę cara Aleksandra I. Uroczyste 
otwarcie tej placówki odbyło się 1 X 1805 r. Była to szkoła średnia o specyficz-
nym systemie nauczania. Składała się z czterech „klas”, w których nauka trwała 
po roku, a potem z trzech dwuletnich „kursów”. Tak zatem cykl kształcenia wynosił 
10  lat. Czacki, będący od 1803  r. wizytatorem szkół guberni wołyńskiej, podol-
skiej i kijowskiej, powołując Gimnazjum Wołyńskie w Krzemieńcu, do końca życia 
(zmarł w 1813 r.) był jego szczególnym opiekunem i protektorem, dbającym o roz-
wój tej placówki. On też skompletował kadrę nauczycielską, ludzi o wysokich kwa-
lifikacjach i aspiracjach naukowych. W szkole istniała bogata i cenna biblioteka, 
której  trzon stanowił księgozbiór zamkowy króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, funkcjonowały też gabinety, m.in. fizyczny, chemiczny, mineralogiczny, jak 
i ogród botaniczny. Czacki z czasem powołał również w Krzemieńcu szkołę me-
chaników i geometrów rządowych. Gimnazjum Wołyńskie uzyskało status Liceum 
w 1819 r.,  już po śmierci Czackiego. Dzięki  istnieniu Gimnazjum, późniejszego 
Liceum w Krzemieńcu, miasteczko to stało się centrum naukowym, kulturalnym 
i towarzyskim Wołynia. Sama szkoła zaś słynęła z wysokiego poziomu nauczania, 
nacisk kładziono m.in. na nauczanie  języków obcych, a także – mimo zaborów 
– na wychowanie patriotyczne. Szkoła przetrwała do 1833 roku, po czym decyzją 
władz carskich została zamknięta, a jej bibliotekę i kolekcje przewieziono do Ki-
jowa, do nowo utworzonego Uniwersytetu św. Włodzimierza, gdzie  też znaleźli 
posady krzemienieccy profesorowie1.

*  Dr  hab.,  prof. Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Dziennikarstwa, Zakład Historii Prasy i Książki, 25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21 D.

1  E. Danowska, Tadeusz Czacki 1765–1813. Na pograniczu epok i ziem, Kraków 2006.
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Hugo Kołłątaj jeszcze przed otwarciem Gimnazjum Wołyńskiego opracował 
Rozporządzenie kursów nauk mających się dawać w gimnazjum, gdzie w para-
grafie 12. napisał:  „Przez wzgląd na wielką odległość 3ch gubernij, wołyńskiej, 
podolskiej i kijowskiej od Uniwersytetu Wileńskiego, dozwala się założyć drukar-
nię przy gimnazjum krzemienieckiem, w której dawne xiążki elementarne, lub na 
nowo poprawione, albo nowo wydane i przez Uniwersytet Wileński ogłoszone, dla 
wygody 3ch rzeczonych gubernij drukować na zawsze ma być wolno”2. O sprawie 
założenia drukarni przy działającej  już wówczas szkole w Krzemieńcu, Kołłątaj 
nadmienił w liście do Tadeusza Czackiego wysłanym 14 kwietnia 1806 r. ze Stołp-
ca na Wołyniu, gdzie wówczas mieszkał: „O drukarni także trzeba myśleć, bo bez 
tej wielka jest niewygoda”3.

Okolice Krzemieńca w dawniejszych,  a  nawet  zamierzchłych  już  czasach, 
nie  były  pozbawione  drukarni.  W  tym  mieście,  przy  monasterze  Trzech  Kró-
li,  od  1637  r.  istniała  ruska  drukarnia,  ufundowana  przez  założycieli  klasztoru 
–  cześnika wołyńskiego Ławrija Drewnickiego  i  chorążego Daniłę Malińskiego. 
W 1648 r. podczas zajęcia Krzemieńca przez Kozaków, drukarnia uległa znisz-
czeniu  bądź  została  wywieziona.  W  znajdującym  się  nieopodal  Poczajowie, 
w 1618 r. spod pras wędrownej drukarni należącej do archimandryty Cyryla Sta-
wrowieckiego wyszedł pierwszy druk poczajowski. W latach trzydziestych XVII w. 
miasto doczekało się stałej oficyny, która powstała przy klasztorze bazylianów. Po 
trzecim rozbiorze Polski, Poczajów znalazł się w granicach państwa rosyjskiego, 
co wpłynęło na zahamowanie działalności wydawniczej oficyny, lecz nie spowo-
dowało zamknięcia warsztatu. Uzyskawszy carski przywilej, drukarnia przystąpiła 
do normalnej pracy, drukując książki m.in. dla Gimnazjum Wołyńskiego w Krze-
mieńcu4. Utworzenie przy szkole drukarni okazało się koniecznością wobec faktu, 
że drukarnia poczajowska bardzo niedbale drukowała powierzane jej rękopisy5.

W  chwili  powoływania  gimnazjum w Krzemieńcu, Hugo Kołłątaj  i  Tadeusz 
Czacki  preliminowali  jego wydatki,  pomijając  jednak  koszty  założenia drukarni, 
„która zdaje się być koniecznie potrzebna w Krzemieńcu”, a przewidziana głównie 
dla drukowania książek elementarnych. Uważali bowiem, że drukarnia powinna 
się sama utrzymać, a nawet przynosić dochód przeznaczany na potrzeby szkol-
nej biblioteki, a konkretnie zakup pism periodycznych6.

Jak napisał Joachim Lelewel: „W Krzemieńcu geniusz Czackiego chciał mieć 
gimnazjalną  typografię  własną  i  biegał  oświeceniu  ziomków  poświęcający  się 
Czacki za tym płodem miejscowym nader czynnie”7.

2  X. Hugona Kołłątaja Korespondencja listowna z Tadeuszem Czackim, wyd. F. Kojsiewicz, Kra-
ków 1844, t. 2, s. 12–13.

3  Tamże, t. 4, s. 119.
4  Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 6: Małopolska – Ziemie Ruskie, oprac. A. Ka-

wecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, Wrocław–Kraków 1960, s. 129, 185. Bogumił Samuel 
Linde odnotował, że wydano tam m.in. Grammatykę słowiańską w 1638 r., zob.: J. S. Bandtkie, Histo
rya drukarni w Królestwie Polskiem i Wielkim Xięstwie Litewskiem, Kraków 1826, t. 1, s. 321.

5  M. Rolle, Ateny Wołyńskie. Szkic z dziejów oświaty w Polsce, Lwów–Warszawa–Kraków 1923, 
s. 182.

6  X. Hugona Kołłątaja…, t. 2, s. 40.
7  J. Lelewel, Bibliograficznych ksiąg dwoje, Wilno 1923, t. 1, s. 226.
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Jak wynika z listu Tadeusza Czackiego do generała ziem podolskich Adama 
Kazimierza Czartoryskiego z 12 sierpnia 1810 r., finalizacja prac nad przygoto-
waniem drukarni do działalności miała się ku końcowi, a wiązano z nią wielkie 
nadzieje na druk jak największej liczby wartościowych dzieł8. Z kolei w liście z 7 li-
stopada  tegoż  roku  zapowiadał  księciu  Adamowi  Kazimierzowi  opublikowanie 
„kopii rękopisu Marcina Galla z wariantami według biblioteki poryckiej” oraz „wy-
ciągu do historii polskiej z oryginałów i godnych wiary kopij”9. Przyszłość pokaza-
ła, że do tego nie doszło, a Tadeusz Czacki swoim zwyczajem więcej obiecywał, 
niż mógł dotrzymać.

Otwarcie drukarni nastąpiło dopiero 3 marca 1811 r. Jej zadaniem było wy-
dawanie podręczników na potrzeby gimnazjum i innych szkół z terenów guberni 
wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej. Pragnieniem Czackiego było, aby podręczniki 
szkolne  i  inne materiały pomocnicze drukowano w Krzemieńcu,  rezygnując  już 
z  usług  drukarni  zakonnych,  np. w Poczajowie,  Łucku,  Berdyczowie  czy  Żyto-
mierzu. Fundatorami drukarni krzemienieckiej byli hr. Filip Nereusz Olizar i Filip 
Plater, następca Czackiego na stanowisku wizytatora, którzy sfinansowali zakup 
domu na  stałą  siedzibę,  sprowadzenie  urządzeń  i  czcionek  oraz  zakup  papie-
ru na początek działalności. Drukarnia oraz księgarnia, o której  jeszcze będzie 
mowa, początkowo były umieszczone w domu Ożarowskich, poza murami szkol-
nymi, a następnie w dawnym klasztorze bazylianów. Z czasem znalazły miejsce 
w domu zwanym „wieżą”, nieopodal zabudowań pobazyliańskich. Dom ten pier-
wotnie należał do miasta i popadał w ruinę, a szkoła odkupiła go od magistratu 
krzemienieckiego w 1818  r.  za  sumę 770,75  rubli  srebrem. Wszystkie wydaw-
nictwa ukazujące się w tej drukarni podlegały cenzurze szkolnej  i Uniwersytetu 
Wileńskiego. Cenzorem z ramienia szkoły krzemienieckiej był zazwyczaj dyrektor 
lub prefekt. Nad nimi był jednak Komitet Cenzury Wileńskiej, który musiał wszyst-
ko  zatwierdzić.  Drukarnię  nadzorował  z  ramienia  szkoły  tzw.  rządca  drukarni, 
zwany też nadzorcą, którym przez dłuższy czas był ksiądz Alojzy Osiński, który 
wykładał m.in. literaturę polską. Drukarnia miała stałe zlecenia ze szkoły. Począt-
kowo były to pisma okolicznościowe, programy nauczania, odezwy, mowy, zarzą-
dzenia władz szkolnych  itp. Z czasem zaczęto drukować podręczniki  „szkołom 
przez Uniwersytet Wileński do użycia wskazane” i tzw. „seksterna”, czyli skrypty, 
rzadziej  prace naukowe  i  dzieła  literackie,  głównie  profesorów szkoły  krzemie-
nieckiej10.  Drukarnia miała  obowiązek  przesyłania  sześciu  egzemplarzy  każdej 
pozycji do Departamentu Oświaty w Petersburgu11.

Należy dodać, że otwarcie drukarni przy Gimnazjum Wołyńskim w Krzemień-
cu było wyrazem ambicji protektorów tej szkoły. Głośno domagał się tego Tade-
usz Czacki, projektowi sprzyjał też książę Adam Kazimierz Czartoryski, pragnący, 

8  Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: Bibl. Czart), rkps 6035, nlb.
9  M. Danilewiczowa, Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego, [w:] Krzemieniec. Ate

ny Juliusza Słowackiego, red. S. Makowski, Warszawa 2004, s. 33.
10  A.  Szmyt, Gimnazjum i liceum wołyńskie w Krzemieńcu w systemie oświaty Wileńskiego 

Okręgu Naukowego w latach 1805–1833, Olsztyn 2009, s. 203–204; E. Danowska, Tadeusz Czacki 
1765–1813…, s. 316; J. S. Bandtkie, Historya drukarni…, s. 321.

11  Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, rkps 2813, k. 67 (list Jana Śniadeckiego do Ta-
deusza Czackiego z 4 VI 1811 r.).
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by publikowano w niej historyczne materiały źródłowe z dawnej biblioteki królew-
skiej, zakupionej przez Czackiego na potrzeby szkoły w Krzemieńcu12.

W drukarni szkolnej krzemienieckiej początkowo publikowano głównie druki 
urzędowe, choć przed rokiem 1817 wydano w niej prace Jana Potockiego Princi
pes de chronologie pour les temps antérieurs aux Olympides (cz. 1 – 1813 r., cz. 2 
– 1815 r.) oraz Alojzego Osińskiego: O życiu i pismach ks. Piotra Skargi (1812 r.) 
i O życiu i pismach Tadeusza Czackiego (1816 r.)13. Warto też wspomnieć jeszcze 
o innych ważniejszych publikacjach tej oficyny, m.in. profesora historii powszech-
nej  i  geografii  starożytnej  Józefa Uldyńskiego Geografia starożytna stosowana 
do dzisiejszej z krótką wiadomością o chronologii podług przedniejszych w tym 
względzie wzorów dla pożytku uczącej się młodzi ogłoszona (1819 r.), profesora 
języka greckiego Michała Jurkowskiego np. Chrestomatia grecka (1815) i Anto
logia grecka (1815). Drukowano też mowy Tadeusza Czackiego jako wizytatora 
szkół i protektora szkoły w Krzemieńcu na rozpoczęcie i zakończenie roku szkol-
nego,  czy  też mowy  na  okoliczność  jego  śmierci,  np. Adama  Radzimińskiego 
Mowa na uczczenie pamięci Tadeusza Czackiego (1813). Warto też wspomnieć 
o wydrukowanej w 1811 r. pozycji Jana Nepomucena Lerneta Fundusz na czte
rech uczniów przy Gimnazjum Wołyńskiem utrzymywać się mających.

Jak wyglądały początki drukarni i księgarni krzemienieckiej od chwili założe-
nia, wobec tego, że nie zachowały się materiały, niestety niewiele wiemy. Dopiero 
od 1817 r. mamy więcej informacji. Wtedy to, aby mieć lepszą możliwość druku 
i  sprzedaży książek na miejscu, postanowiono sprowadzić znanego  i doświad-
czonego wydawcę  oraz  księgarza warszawskiego Natana Glücksberga. Warto 
przybliżyć nieco jego sylwetkę. Natan Glücksberg (1780–1831) był księgarzem, 
drukarzem  i  nakładcą  warszawskim.  Zaliczał  się  do  bogatszych,  postępowych 
i zasymilowanych Żydów w tym mieście, do którego jego ojciec przybył z Niemiec. 
Miał nawiązane stosunki księgarskie z Mediolanem, Lipskiem, a także z Firminem 
Didot w Paryżu. Przez pewien czas prowadził skład główny na Polskę szeregu 
wydawnictw francuskich. Księgarze polscy ze wszystkich ziem byli  jego kontra-
hentami, a on sam posługiwał się tytułem „księgarza i typografa uprzywilejowa-
nego Królewskiego Warszawskiego Uniwersytetu”. Natan Glücksberg pod koniec 
1817  r. wezwany został przez grono profesorskie szkoły w Krzemieńcu, będąc 
poleconym  przez  księcia  Adama  Jerzego  Czartoryskiego,  kuratora  Wileńskie-
go Okręgu Naukowego. W 1818 r. zajął się drukarnią i księgarnią jako „drukarz 
i księgarz Liceum Wołyńskiego”. Jego dziećmi byli: Krystian Teofil (księgarz, wy-
dawca i typograf Uniwersytetu Wileńskiego), Henryk Emanuel (uczeń Gimnazjum 
i Liceum Wołyńskiego, tłumacz, publicysta), Emanuel August (księgarz), Gustaw 
Leon (uczeń Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego, księgarz i wydawca)14. Zarząd-
cą drukarni i założonej tam giserni ustanowił najstarszego syna Krystiana Teofila 

12  D. Beauvois, Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803–1832, Wrocław 2010, 
s. 174. Autor podaje dzień 31 marca 1811 r. jako datę otwarcia drukarni.

13  Glücksberg Natan, [w:] Słownik krzemieńczan 1805–1832, wstęp i oprac. W. Piotrowski, Piotr-
ków Trybunalski 2005, s. 103.

14  H. Pfeiffer, K. Świerkowski, Glücksberg Natan, [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), 
t. 8, s. 94–95; Glücksberg Natan, [w:] Słownik krzemieńczan…, s. 102–103.
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(1796–1876),  późniejszego  księgarza wileńskiego,  który  założył  też  księgarnię 
w Kijowie15. Mniemać należy, że drukarnia, gisernia  i  księgarnia w Krzemieńcu 
stanowiły  tylko część rozległych  interesów Natana Glücksberga. Niemal od po-
czątku swych związków ze szkołą, na czele krzemienieckiej filii postawił najstar-
szego syna Krystiana Teofila, a po nim drugiego syna – Gustawa Leona16.

Wszystko na  to wskazuje,  że  treść umowy z Natanem Glücksbergiem po-
dejmującym się obowiązków w Krzemieńcu opracował książę kurator Adam Je-
rzy Czartoryski  lub  też odbyło się  to pod  jego kierunkiem. W papierach księcia 
zachował się bowiem brulion zatytułowany „Punkta do zawarcia kontraktu z Imć 
Panem  Glücksbergiem”.  W  projekcie  umowy  napisano,  że  otrzymuje  on  tytuł 
księgarza i typografa Gimnazjum Wołyńskiego. Zobowiązuje się założyć w Krze-
mieńcu drukarnię o dwóch prasach; w umowie określono również rodzaje czcio-
nek, jakimi powinien dysponować. W razie potrzeby ma sprowadzić więcej pras 
i  czcionek.  Glücksberg  zaręczył  sprowadzenie  jak  najlepszych  pracowników, 
w tym korektorów. Z funduszów edukacyjnych otrzyma pożyczkę na 6% w ska-
li  rocznej  na  rozruch drukarni. Może drukować  i  sprzedawać wszystkie  książki 
naukowe i elementarne zalecane szkołom przez Uniwersytet Wileński, ponadto 
relacje z popisów, rozprawy i programy, jednak w cenie nie wyższej niż przyjęta 
w Wilnie. Gimnazjum Wołyńskie zastrzegło sobie prawo pierwszeństwa w druko-
waniu, a  także bezpłatne otrzymanie po  jednym egzemplarzu każdej wydruko-
wanej pozycji. Na lokal dla glücksbergowskiej drukarni  i księgarni przewidziano 
miejsce zwane wieżą. Zasiedli  go nie później niż we wrześniu 1819  r. Umowa 
przewidziana była na 6 lat, a Glücksberg zawsze miał mieć pierwszeństwo przed 
konkurencją. Władze Gimnazjum zapewniały  go o wszelkich ułatwieniach,  tak-
że o  tym, że drukarnie berdyczowska  i poczajowska nie będą drukowały ksiąg 
elementarnych. Obiecały również wspierać i protegować księgarnię, ułatwiać im-
port  i przewóz książek. Glücksberg z kolei obiecał,  że będzie przedstawiał dy-
rektorowi Gimnazjum do wglądu wszelkie katalogi wydane swoim nakładem, za 
transport książek będzie płacił ze swojej kasy. Autorzy umowy wymogli na dru-
karzu i księgarzu, że ceny książek w Krzemieńcu mogą być tylko o 10% wyższe 
w porównaniu  z warszawskimi,  a  drukowane przez Glücksberga w Warszawie 
– o 5%. Brulion umowy  liczy 27 paragrafów17. Ktoś,  niestety nie wiadomo kto, 
zweryfikował te paragrafy, omawiając je, komentując i objaśniając. Podkreślone 
zostało,  że  tytuł  typografa  i  księgarza Gimnazjum Krzemienieckiego  jest nader 
zaszczytny, a Glücksberg otrzymuje szereg ułatwień i przywilejów. Pada wniosek, 
by umowę z nim zawrzeć nie na 6 lat, lecz na 1218.

Właściwy kontrakt został zawarty „przez dyrektora szkół gubernii wołyńskiej 
z P. Glücksbergiem na założenie drukarni i księgarni w Krzemieńcu” dnia 26 lipca 
1818 r. Jest on bardzo obszerny, składa się z 33 paragrafów. Poza wymienionymi 
powyżej najważniejszymi ustaleniami i zasadami, dodano tu, że Glücksberg bę-
dzie się stosował do wszystkich wymogów cenzury. „Oddział drukarni” omawiają 

15  A. Śnieżko, Glücksberg Krystian Teofil, PSB, t. 8, s. 95–96.
16  Glücksberg Natan, [w:] Słownik krzemieńczan…, s. 103.
17  Bibl. Czart., rkps 5455, k. 285–291.
18  Tamże, k. 293–299.
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paragrafy od 4 do 21, a „Oddział Xięgarni” paragrafy 22–33. Co do drukarni, w umo-
wie przewidziano jej rozwój z możliwością sprowadzenia większej liczby pras, pa-
pieru i różnego rodzaju czcionek. Dodano uwagę: „poprawność jest najcelniejszą 
zaletą druku”, dlatego, jeżeli w jednym arkuszu znajdzie się cztery lub pięć omyłek, 
„arkusz takowy przyjęty być nie powinien”. W przypadku jakiegokolwiek sporu wy-
nikającego z przestrzegania kontraktu przez obie strony, rozjemcą i pośrednikiem 
ma być wizytator szkolny Jan Nepomucen Wyleżyński, a organem rozstrzygającym 
Sąd Uniwersytetu Wileńskiego. Umowę na prowadzenie tak drukarni, jak i księgar-
ni zawarto na 12 lat, to jest do 15 marca 1831 r., a w jej przedłużeniu Glücksberg 
będzie  miał  pierwszeństwo  przed  konkurencją.  Kontrakt  ten  został  zaakcepto-
wany  i  potwierdzony  przez  księcia  kuratora  Adama  Jerzego  Czartoryskiego19.

Wracając  do  osoby  Natana  Glücksberga,  to  ciekawą  anegdotę  związaną 
z nim zanotował Franciszek Kowalski, który wspomina: „Raz mi opowiadał stary 
Glücksberg, jaki mu honor uczyniono na jednej stacyi pocztowej pomiędzy Uściłu-
giem a Łuckiem, kiedy pierwszy raz wyjeżdżał z Warszawy do Krzemieńca w celu 
założenia tam księgarni. Miał on z Warszawy paszport, w którym było napisano 
„typograf Glücksberg” itd. Na poczcie, gdzie mu miano przemienić konie, pisarz 
przeczytawszy słowo typograf, kazał mu z największym uszanowaniem i pośpie-
chem zaprząc  jak najlepsze konie,  tłumacząc pocztylionom, że  ten pan więcej 
znaczy niż graf, bo to nie graf, ale typograf”20.

Nie  jest sprawą  jednoznaczną  jakość druku książek wychodzących z krze-
mienieckiej drukarni Glücksberga. Joachim Lelewel ocenia ją zdecydowanie ne-
gatywnie, pisząc: „Znaleziony giser krajowy wycinał na nie źle pojedyncze litery, 
nie trafiał do należytego ich w jedną harmonią kształcenia. Nie dość tresowany 
druk został na nowych prasach nieszykownie aż do niezgrabności użyty. Wszyst-
ko dowodziło gorliwość, ale nietrafność i nieświadomość”21. Wydaje się, że opinia 
Lelewela jest krytyczna. Biorąc dziś do ręki książki, które wyszły spod krzemie-
nieckich pras, nie można stwierdzić nic na ich niekorzyść w porównaniu z książ-
kami innych polskich ówczesnych oficyn.

Dochody,  jakie  uzyskiwali  Glücksbergowie  ze  swej  drukarskiej  działalno-
ści w Krzemieńcu, były znacznie niższe niż się spodziewali. Pisał o  tym Natan 
do księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Sytuacja zmuszała ich do ogranicza-
nia autorskich honorariów22.

Spośród  141  zarejestrowanych  pozycji  książkowych,  80  pojawiło  się,  gdy 
drukarnia znajdowała się pod kierownictwem Alojzego Osińskiego,  resztę, czy-
li  61  zrealizowali Glücksbergowie. Dorobek  drukarni  krzemienieckiej  Kazimierz 
Orzechowski podzielił  na 7 grup. Pierwszą z nich stanowiły pozycje dokumen-
tujące funkcjonowanie Gimnazjum, a od 1819 r. Liceum – programy nauczania, 
szkolne i biblioteczne statuty, sprawozdania finansowe i inne. Druga grupa obej-
mowała podręczniki, np. Początki algebry Grzegorza Hreczyny, Grammatyka dla 

19  Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, rkps F2–KC 305, s. 225–249.
20  F. Kowalski, Krzemieniec i krzemieńczanie w latach 1819–1823, [za:] Krzemieniec. Ateny…, 

s. 498.
21  J. Lelewel, Bibliograficznych…, t. 1, s. 226.
22  K. Orzechowski, Szkilna drukarnia i knigarnia w Kremency (1811–1832),  [w:] Volinski Afiny 

1805–1933, red. S. Makowski, V. Sobczuk, Tarnopol 2006, s. 239–240.
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szkół narodowych dla III klas Onufrego Kopczyńskiego, czy Francuska gramatyka 
Jana Mikołaja le Forta. Następna grupa to dzieła naukowe, dysertacje autorstwa 
krzemienieckich  profesorów  lub  przekłady  z  języków  obcych  przez  nich  doko-
nane. Czwarta grupa publikacji  związana  jest  z  funkcjonowaniem przyszkolne-
go ogrodu botanicznego, głównie prace jego opiekuna prof. Willibalda Bessera, 
katalogi  roślin  drukowane w  języku  łacińskim  i  francuskim.  Piąta  grupa mieści 
mowy okolicznościowe, wśród nich znaczną liczbę poświęconych pamięci zmar-
łych dyrektorów szkoły Józefa Czecha i Alojzego Osińskiego, a przede wszystkim 
ku czci Tadeusza Czackiego. Ukazywały się także mowy wygłaszane z różnych 
szkolnych  uroczystych  okazji,  jak  uczniowskie  popisy,  powołanie  nowego  dy-
rektora czy rozdanie nagród  i medali uczniom. Szósta grupa  to druki związane 
z działalnością szkół w Okręgu, publikacje i programy nauczania, relacje z popi-
sów, m.in. z Międzyrzecza, Klewania czy Teofipola. Do ostatniej grupy, nazwanej 
„Różne”, zalicza się poezja, np. Oda na śmierć Alojzego Felińskiego autorstwa 
Konstantyna Piotrowskiego, publicystyczne broszury, druki Towarzystwa Dobro-
czynności w Krzemieńcu i katalogi księgarskie Glücksbergów. Liczbę druków wy-
chodzących z krzemienieckiej drukarni w danym roku obrazuje poniższa tabela:

Tabela 1.

Rok Łączna liczba publikacji
1811 13
1812 13
1813 7
1814 8
1815 8
1816 5
1817 6
1818 9
1819 11
1820 14
1821 11
1822 8
1823 8
1824 6
1825 4
1826 1
1827 2
1828 1
1829 1
1830 4
1831 11
Razem 141

Źródło: opracowanie własne.
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Z tabeli wynika, że drukarnia sprzed okresu prowadzenia jej przez Glücksber-
gów działała wcale prężnie. Najwięcej druków spod pras krzemienieckich wyszło 
jednak w pierwszych trzech latach prowadzenia jej przez tę drukarską rodzinę23.

Jak  już  było wspomniane,  przy  szkolnej  drukarni  założono  też  księgarnię. 
Podobnie jak drukarnię, nadzorował ją z ramienia szkoły rządca, czyli nadzorca, 
którym przez długi czas był Alojzy Osiński. Księgarnia znajdowała się początkowo 
obok drukarni, w domu Ożarowskich, poza murami szkolnymi, potem przeniesio-
na została wraz z drukarnią w  inne miejsce. W księgarni,  tłumnie odwiedzanej 
przez  uczniów,  nauczycieli  i  zwykłych  obywateli  miasta  oraz  przyjeżdżających 
gości,  sprzedawano głównie wydawnictwa własne, ale  też sprowadzane spoza 
Krzemieńca dzieła z literatury pięknej, prace naukowe oraz wydawnictwa Glücks-
berga drukowane w Warszawie i Wilnie. W opinii współczesnych, księgarnia miała 
obroty  porównywalne  do  sklepów  z  popularnymi  towarami.  Księgarnia  szkolna 
stała się nawet swego rodzaju klubem literackim, gdzie obok przeglądania i ku-
powania  książek,  odbywały  się  nawet  zebrania  naukowe  i  literackie,  w  czasie 
których wygłaszano prelekcje  i  recytowano utwory  literackie24. Te spotkania po-
równywano czasem do posiedzeń Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
na których prelekcje wygłaszali szkolni profesorowie25. Jak wspomina cytowany 
już pamiętnikarz Franciszek Kowalski, „stary” Glücksberg, czyli Natan, rzadko by-
wał w Krzemieńcu, osadziwszy w swoim zastępstwie syna Krystiana Teofila, „na 
stagnację księgarską wcale żalić się nie mógł”.

W księgarni za ladą, pod nieobecność Teofila, stawali pozostali bracia – Gu-
staw Leon lub Emanuel August. O tym drugim Kowalski pisze: „chłopiec niezmier-
nych  naukowych  zdolności,  ale  wielki  w  handlu  księgarskim  niedbalec,  który 
chodził na lekcje do liceum i bardziej pilnował kursów szkolnych, niż powierzonej 
sobie księgarni. U niego ciągle prawie trwał kongres literatów i nieliteratów, pod-
lewany herbatą i winem”26.

Natan Glücksberg, obejmując drukarnię i księgarnię przy szkole w Krzemień-
cu, zadbał o powszechne powiadomienie mieszkańców okolicy o tym fakcie. Otóż 
wydał druk, datowany na 7 października 1818 r., który zachował się do dziś wśród 
korespondencji  księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Powiadamiał,  że otrzy-
mał od księcia A. J. Czartoryskiego, kuratora Uniwersytetu Wileńskiego  i  szkół 
z tego okręgu, tytuł księgarza i typografa Gimnazjum Wołyńskiego. W jego księ-
garni można nabyć  „wszystkie  książki  do  nauk  po  szkołach  tych  gubernii  uży-
wane, jako też wybór najlepszych dzieł zagranicznych”. Udogodnienia ze szkoły 
gimnazjum i jego zawodowe kontakty umożliwiają ceny „jak najumiarkowańsze”. 
Obiecał, że sprowadzane do księgarni w Krzemieńcu książki będą tylko o 10 pro-
cent droższe niż w Warszawie czy za granicą ziem polskich. Natan Glücksberg 
wyraził nadzieję, że książki przez niego sprzedawane będą się cieszyły „częstym 
pokupem”, co wynagrodzi mu niskie ceny27.

23  K. Orzechowski, Szkilna drukarnia…, s. 241–242.
24  A. Szmyt, Gimnazjum i liceum…, s. 203–204.
25  M.  Krzemińska, Paweł Jarkowski – bibliotekarz krzemieniecki,  [w:] Krzemieniec. Ateny…, 

s. 173.
26  F. Kowalski, Krzemieniec i krzemieńczanie…, [w:] Krzemieniec. Ateny…, s. 498–499.
27  Bibl. Czart., rkps 5455, k. 177.
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Dopiero  30  maja  1822  r.  książę  kurator Adam  Jerzy  Czartoryski  zezwolił 
Glücksbergowi na umieszczenie księgarni i drukarni ściśle przy gmachu Liceum 
Krzemienieckiego,  „w murach przez Sobańskiego odstąpionych  za  opłatą  szó-
stego procentu od sumy jaka na pobudowanie tego mieszkania wydaną będzie”. 
Wstępnie ustalone koszty jednakże wzrosły, o czym księgarz poinformował księcia 
w liście z 27 listopada 1823 r., pragnąc renegocjować umowę. Uważał, że opłaty, 
jakie musi wnosić za zajmowanie lokalu na księgarnię, nie są sprawiedliwe. W lo-
kalu tym znajdują się bowiem nie tylko  jego książki, ale też będące własnością 
Liceum. Zaproponował, że może płacić za to pomieszczenie nie więcej niż 200 
rubli srebrem28.

Glücksbergowie sprzedawali książki nie tylko w księgarni w Krzemieńcu, ale 
prowadzili także handel obwoźny, nawet po dość odległych stronach zachodnich 
guberni. Józef Korzeniowski wspomina, że jeszcze jako uczeń Liceum Krzemie-
nieckiego często widział Krystiana Teofila Glücksberga, jak pomagał w pracy swe-
mu ojcu,  rozwożąc  książki  po  dworach  i  dworkach Podola.  Jego  zasługą  było 
np. kolportowanie tomików Ballad i romansów Adama Mickiewicza, szczególnie 
podczas jarmarków w Berdyczowie. Korzeniowski mimo to nie był dobrego zdania 
o Krystianie Teofilu, pisząc, iż ten księgarz od najmłodszych lat przejawiał niezwy-
kłą przebiegłość, chciwość i bezwzględność29.

Cytowany już pamiętnikarz Franciszek Kowalski potwierdził, że Krystian Teo-
fil Glücksberg handlował książkami w Berdyczowie i zacytował  jego wypowiedź 
podczas ich osobistego spotkania: „Ja byłem z książkami na Podolu, w różnych 
domach i moja bryka już próżna; wyprzedałem wszystkie prawie książki i wracam 
do Krzemieńca”30.

W ofercie handlowej w Krzemieńcu Glücksbergowie mieli m.in.: Bajki i przy
powieści Juliana Ursyna Niemcewicza, Amelia matką i Pamiątka po dobrej matce 
Klementyny  z  Tańskich  Hoffmanowej,  Pielgrzym w Dobromilu  Izabeli  Czarto-
ryskiej,  Jeometrię dla szkół wojewódzkich  ks.  Dąbrowskiego, Rys historyi pol
skiej J. Miklaszewskiego czy Zasady arythmetyki z tabellami31. Ogólnie ujmując, 
w  księgarni  Glücksbergów  można  było  nabyć  klasykę  literatury  pięknej,  nato-
miast  romantyczne  utwory  stanowiły mało  znaczący margines.  Znajdowały  się 
tam m.in. Bajki Jean’a de La Fontaina, dramaty Moliera i Jean’a Baptiste Raci-
ne’a, prace Nicolasa Boileau, utwory największych myślicieli, Kodeks Napoleona, 
dzieła greckich i rzymskich klasyków. Spory procent stanowiły wydawnictwa fran-
cuskojęzyczne. Książki w  języku  polskim  sprowadzano  z Warszawy, Krakowa, 
Wilna, a także Wrocławia. Były to utwory Ignacego Krasickiego, Juliana Ursyna 
Niemcewicza, Malwina Marii Wirtemberskiej, Igraszki wierszem i prozą Francisz-
ka  Karpińskiego, Chemia Aleksandra  Chodkiewicza, Historia polskiej literatury 
Feliksa  Bentkowskiego,  ponadto Słownik roślin  Linneusza  czy Duch chrześci
jańskiej wiary François-René Chateubrianda. Były do nabycia  również  różnego 
rodzaju mapy32.

28  Tamże, k. 271.
29  A. W. Kempa, Drugie spotkanie z Teofilem Glücksbergiem, „Księgarz” 1959, nr 9–10, s. 15.
30  F. Kowalski, Wspomnienia (1819–1823), Kijów–Warszawa 1912, s. 197.
31  Bibl. Czart., rkps 5455, k. 201.
32  K. Orzechowski, Szkilna drukarnia…, s. 238.
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Natan Glücksberg utrzymywał korespondencyjny kontakt z księciem kurato-
rem szkolnym Adamem Jerzym Czartoryskim. Na przykład w liście z 27 listopada 
1827 r. wysłanym z Krzemieńca prosił go o wsparcie finansowe druku Dykcjona
rza greckopolskiego,  którego druk się opłaci przy nakładzie 600 egzemplarzy. 
Jest szansa, że wydawnictwo to rozejdzie się w środowisku szkoły w Krzemieńcu 
i Uniwersytetu Wileńskiego33.

Natan Glücksberg nie dożył czasu wygaśnięcia umowy, które przypadało na 
15 marca 1831 r., zmarł bowiem w Warszawie kilkanaście dni wcześniej – 3 mar-
ca34. Jakie były po tym fakcie losy drukarni i księgarni krzemienieckiej – nie wia-
domo. Nie udało się odnaleźć wiadomości o być może odnowionym kontrakcie 
z którymś z jego synów, jeżeli taki kontrakt był zawarty.

Trzeba  nadmienić,  że  w  tym  czasie  Liceum  Krzemienieckie,  uprzednio 
Gimnazjum Wołyńskie, lata świetności miało już za sobą. Wskutek klęski suszy 
i epidemii cholery w Krzemieńcu i okolicy był to też trudny czas dla szkoły, którą 
opuścili uczniowie. Jej upadek spowodowały represje carskie po klęsce powsta-
nia listopadowego i przegranej wojnie polsko-rosyjskiej. Już 1 maja 1831 r. roz-
wiązany został Wileński Okręg Szkolny, co wiązało się z zamknięciem większości 
szkół  polskich,  przede  wszystkim  Uniwersytetu  Wileńskiego,  a  także  Liceum 
Krzemienieckiego. Tętniące życiem tzw. „Ateny Wołyńskie” popadły w ruinę. Bi-
blioteka szkoły i wszystkie bogato wyposażone gabinety i kolekcje licealne zostały 
przewiezione do Kijowa, zasoby finansowe zagrabione, tworząc podwaliny nowo 
założonego Uniwersytetu św. Włodzimierza35.

Z całą pewnością drukarnia i księgarnia Glücksbergów w Krzemieńcu prze-
stały wówczas istnieć, pozostawiając tylko wspomnienie o dziele zapoczątkowa-
nym przez Tadeusza Czackiego.

33  Tamże, k. 273.
34  H. Pfeiffer, K. Świerkowski, Glücksberg Natan…, s. 95.
35  A. Szmyt, Gimnazjum i Liceum Wołyńskie…, s. 314–316, 321–325.
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Rola „Przeglądu Pedagogicznego” (1882–1905) 
w upowszechnianiu czytelnictwa i książki dziecięcej

Początki polskiej literatury dla dzieci sięgają lat 20. XIX w. i związane są z dwo-
ma nazwiskami – Klementyny z Tańskich Hofmanowej  i Stanisława Jachowicza. 
Mimo że w  literaturze ogólnej zaczęły  już dominować  idee  romantyzmu,  to  jed-
nak twórczość tych dwojga pozostawała pod wpływem zracjonalizowanej ideologii 
oświeceniowej. Ukształtowana wówczas tendencja traktowania książek dla dzieci 
jako narzędzia praktyki wychowawczej będzie obowiązywać do końca XIX w.

Normy  utylitarystyczne  i  obowiązek  wychowawczego  oddziaływania  na 
czytelników  w  szczególny  sposób  zaważyły  na  kształcie  literatury  dziecięcej 
po roku 1864. Od lat 70. rozwija się ona pod wpływem pozytywistycznego progra-
mu wychowawczego, a jak wiadomo, kwestie oświatowe i wychowawcze zyskały 
wtedy rangę problemów ogólnospołecznych.

Książce dla najmłodszych wyznaczono wówczas  rozliczne  funkcje. Przede 
wszystkim miała  spełniać  rolę poznawczą, popularyzować wiedzę,  szczególnie 
przyrodniczą, uzupełniać luki wynikające z programu szkół rządowych i wspoma-
gać nauczanie domowe. Poprzez odpowiednie wzory osobowe  literatura miała 
także propagować samodzielność, zaradność, kult pracy i użyteczności społecz-
nej. Z biegiem lat coraz większego znaczenia nabierała też funkcja podtrzymywa-
nia świadomości narodowej i kształtowania uczuć patriotycznych1.

W  sytuacji  objawiającego  się  społecznego  zapotrzebowania  na  uczestnic-
two literatury w procesie kształcenia i wychowywania młodego pokolenia, wyraź-
nie  poszerza  się,  w  stosunku  do  okresu wcześniejszego,  środowisko  twórców 

*  Dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Kierownik Katedry Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej, 90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 34A.

1  Zob. H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1999, s. 338–344; K. Kuliczkowska, Literatura dla 
dzieci i młodzieży w latach 1864–1918. Zarys monograficzny. Materiały, Warszawa 1981, s. 29–31; 
G. Skotnicka, Literatura dla dzieci w latach 1864–1918, [w:] Kultura literacka w przedszkolu, cz. 1, red. 
S. Frycie, I. Kaniowska-Lewańska, Warszawa 1988, s. 34–36.
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i  współtwórców  książek  dla  dzieci.  Tworzą  zaś  to  środowisko  autorzy  tekstów 
(najczęściej nauczycielki traktujące swą pracę literacką jako przedłużenie oddzia-
ływania wychowawczego),  ilustratorzy, wydawcy,  drukarze,  a  także w  pewnym 
stopniu publicyści,  którzy efekty pracy wyżej wymienionych oceniają  i  inspirują 
do dalszych działań.

II  połowa XIX w.  przyniosła  też  istotne  zmiany w edytorstwie  książki  dzie-
cięcej. Stopniowo  i systematycznie rozwijał się  rynek wydawniczy  i  rosła  liczba 
adresowanych  do młodego  odbiorcy  publikacji,  zmieniał  się  także  ich  wygląd, 
a  szczególnie  warstwa  wizualna,  projektowana  niejednokrotnie  przez  znanych 
grafików. Obok odrębnych działów książki dziecięcej w znanych firmach wydawni-
czych (Gebethner i Wolff) powstają pierwsze oficyny, które specjalizują się w edy-
torstwie publikacji dla najmłodszych  (W. Hoesick, M. Arct). Łącznie,  jak wynika 
z wydanej przed dwoma laty Bibliografii literatury dla dzieci i młodzieży2, w wieku 
XIX opublikowano 4082 książki beletrystyczne dla młodych czytelników, z czego 
zdecydowaną większość właśnie w II połowie stulecia.

Ukazanie się wspomnianej Bibliografii (aczkolwiek niewykluczone, że podob-
nie jak większość bibliografii retrospektywnych nie jest ona kompletna) z jednej 
strony potwierdza zasadność prowadzenia badań nad polską książką dziecięcą 
w przeszłości, a z drugiej dalsze prowadzenie tych badań ułatwia, tym bardziej 
że książka dla dziecka staje się coraz częściej interdyscyplinarnym obiektem ba-
dawczym. Dziewiętnastowieczne wydawnictwa dziecięce są obecnie przedmio-
tem zainteresowania nie tylko literaturoznawców, bibliologów, historyków sztuki, 
ale także przedstawicieli nowej dyscypliny – historii dzieciństwa3.

Istotną częścią badań nad społecznym obiegiem książek dla dzieci w XIX w. 
jest  także  zagadnienie  ich  popularyzacji,  szczególnie  za  pomocą  intensywnie 
rozwijającej  się w  II  połowie  stulecia prasy. Dotychczasowe kwerendy pokazu-
ją, że większość ówczesnych czasopism społeczno-kulturalnych, takich jak: „Bi-
blioteka Warszawska”,  „Bluszcz”,  „Tygodnik  Ilustrowany”,  „Ateneum”,  „Przegląd 
Tygodniowy”, „Opiekun Domowy”, „Niwa”, mniej lub bardziej systematycznie za-
mieszczała recenzje i/lub zestawienia bibliograficzne książek dla dzieci. Autora-
mi tych opracowań byli zazwyczaj krytycy profesjonalni, ale również parający się 
działalnością krytyczną nauczyciele oraz działacze oświatowi  i społeczni. Wiele 
recenzji wychodziło też spod pióra samych twórców literatury, także tej dla doro-
słych czytelników4.

Istotne (aczkolwiek krótkotrwałe) dla procesu upowszechniania książki dzie-
cięcej okazały się działania redagowanego przez S. Dicksteina, a publikowanego 

2  E. Boczar, Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży. Wiek XIX. Literatura polska i przekłady, 
Warszawa 2010, s. 571.

3  Więcej na temat badań nad dziewiętnastowieczną książką dziecięcą zob. w: R. Waksmund, 
Krytyka literatury dla dzieci i młodzieży na łamach „Biblioteki Warszawskiej”, [w:] Literatura i wyobraź
nia. Prace ofiarowane Profesorowi T. Żabskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. J. Kolbuszewski, Wro-
cław 2006, s. 577–586; J. Konieczna, Dziewiętnastowieczna książka dziecięca. Dokonania i perspek
tywy badawcze, [w:] Bibliologia i informatologia, red. D. Kuźmina, Warszawa 2011, s. 101–109.

4  Zob. G. Skotnicka, Pozytywistyczne powieści z dziejów narodu dla dzieci i młodzieży, Gdańsk 
1974, s. 20–44.
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w  latach 1882–1883 nakładem Gebethnera  i Wolffa, wydawnictwa pt.  „Rocznik 
Pedagogiczny”. W tomie I, za rok 1881, omówiono 15 pozycji (książki i czasopi-
sma) adresowanych do młodego odbiorcy, a w dziale „Bibliografia”, w grupie IV 
zatytułowanej „Książki dla dzieci i młodzieży” znalazły się opisy 64 książek opubli-
kowanych przez różnych wydawców. Ponadto w tomie tym zamieszczony został 
„Katalog książek dla dzieci i młodzieży wydanych nakładem Gebethnera i Wolffa” 
oraz wykaz „Najnowsze książki i nuty nakładem F. Hoesicka”5.

Najwięcej miejsca sprawie popularyzacji książek dla dzieci poświęciło jednak 
pierwsze w Królestwie czasopismo poświęcone „sprawom wychowania szkolne-
go i domowego”, czyli „Przegląd Pedagogiczny”. Ukazujący się w latach 1882–
1905 periodyk był już niejednokrotnie przedmiotem badań naukowych, doczekał 
się  także swojej monografii6,  jednak wśród rozlicznych zasług,  jakie położył dla 
rozwoju  teorii  i  praktyki  pedagogicznej,  nie  uwzględniono,  jak  dotychczas,  roli 
czasopisma w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Celem niniejszego opracowania będzie przedstawienie stopnia intensywno-
ści  działań popularyzatorskich pisma w  tym zakresie,  analiza  i  omówienie  sto-
sowanych  form  przekazu,  ich  treści,  wskazanie  uwarunkowań  wewnętrznych 
(redaktorzy, wydawcy, autorzy tekstów) i zewnętrznych (sytuacja społeczno-poli-
tyczna, rynek wydawniczy książki dziecięcej) tych działań oraz, w miarę możliwo-
ści, porównanie z innymi współczesnymi czasopismami.

Łącznie,  na  przestrzeni  24  lat  ukazywania  się  „Przeglądu  Pedagogiczne-
go” na jego łamach ukazało się ponad 350 tekstów poświęconych, w całości lub 
częściowo, książkom i czytelnictwu dzieci  i młodzieży. Liczba ta obejmuje jedy-
nie materiały przygotowane przez redakcję czasopisma, natomiast podobnie jak 
w innych periodykach, w „Przeglądzie” znaleźć można było także materiały po-
zaredakcyjne, czyli kilkadziesiąt ogłoszeń i anonsów reklamujących książki i cza-
sopisma dla dzieci7.

Wśród materiałów odredakcyjnych zdecydowanie przeważają (blisko 300 po-
zycji)  teksty o charakterze krytycznym oceniające i rekomendujące (lub nie) wy-
brane  książki  dla  dzieci,  publikowane  bądź  w  określonych  zestawieniach  (np. 
wydawnictwa gwiazdkowe),  bądź  też  jako odrębne opracowania. Nieliczne były 
natomiast wykazy wydawnictw dziecięcych zawierające tylko opisy bibliograficzne.

Pozostałe  materiały  odredakcyjne  to  m.in.  różnego  rodzaju  rozprawki  po-
dejmujące  problem  czytelnictwa  dzieci  i  młodzieży,  łącznie  ze  szczegółowym 

5  „Rocznik Pedagogiczny” wydawany staraniem i pod redakcją S. Dicksteina przy współudziale 
wielu pedagogów, Rok I (1881). Obszerna recenzja „Rocznika” znalazła się w „Ateneum” 1882, t. 1, 
s. 560–566.

6  Są to m.in.: „Przegląd Pedagogiczny” 1882–1905. Dzieje wydawnictwa oraz spis rzeczy i auto
rów, oprac. A. Białowiejski, A. Jaczynowski, E. Konopczyński i in., Warszawa 1907; Z. Kmiecik, Z dzie
jów „Przeglądu Pedagogicznego” (1882–1905). Rozprawy z Dziejów Oświaty, Wrocław 1971, t. XIV; 
W. J. Dyner, Wpływ „Przeglądu Pedagogicznego” na rozwój idei pedagogicznej w Polsce w latach 
1882–1905,  „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, Wrocław 1975,  t. XX; T. Kamiński, Przegląd 
Pedagogiczny (1882–1905). Zarys monograficzny, Wrocław 1978.

7  Wszystkich prezentowanych w pracy obliczeń dokonano na podstawie zbiorczego spisu treści 
znajdującego się w książce „Przegląd Pedagogiczny” 1882–1905. Dzieje wydawnictwa…, s. 3–129 
oraz na podstawie kwerendy poszczególnych zachowanych roczników.
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omówieniem  wyników  (pierwszych  chyba)  badań  zainteresowań  czytelniczych 
tej grupy odbiorców. Ukazało się też kilkanaście prac poświęconych znanym ów-
czesnym twórcom literatury dla dzieci oraz nieliczne opracowania o charakterze 
teoretycznym dotyczące relacji dziecko–książka.

Częstotliwość  i  liczba  publikowanych  tekstów  o  charakterze  krytycznym 
zmieniała się na przestrzeni 24 lat. Przyczyn tej różnorodności można upatrywać 
w kolejnych zmianach redaktorów naczelnych i składu komitetu redakcyjnego, ale 
także w wielkości aktualnej oferty wydawniczej publikacji dla najmłodszych. Nato-
miast wartość merytoryczna poszczególnych tekstów zależała głównie od pozio-
mu kompetencji ich autorów, chociaż z czasem stawała się też odzwierciedleniem 
przemian zachodzących na styku dziecko–literatura–pedagogika.

Omówienia krytyczne nowości wydawniczych znalazły się już w pierwszym 
roczniku „Przeglądu”, czyli w roku 1882. Były to jednak wyłącznie recenzje pod-
ręczników i publikacji pedagogicznych. Dopiero w następnym roku, w pierwszym 
numerze, ukażą się cztery recenzje pozycji beletrystycznych dla młodzieży i będą 
to jedyne w tym roku formy popularyzacji książki dla młodych. Ten widoczny brak 
zainteresowania wydawnictwami dla dzieci wynikał najprawdopodobniej z pew-
nego, jak to nazwał T. Kamiński, autor monografii „Przeglądu Pedagogicznego”, 
„braku klarowności w programie pisma, w pierwszych latach istnienia, […] z jego 
zbyt ogólnego charakteru”8. Trzeba też zauważyć, że oferta wydawnictw dla dzie-
ci była jeszcze na przełomie lat 70. i 80. stosunkowo skromna. Wprawdzie księ-
garnia Gebethnera i Wolffa pierwszą książkę dla dzieci wydała już w roku 1861, 
to jednak jej roczna „produkcja” wahała się wówczas od 2 do 11 tytułów i miała 
wyraźnie wzrosnąć dopiero u progu lat 909. Również skromnie prezentowała się 
oferta oficyny W. Hoesicka, jedynej wówczas firmy, która od roku 1868 specjalizo-
wała się (obok wydawnictw nutowych) w publikowaniu książek dla dzieci10.

Niewykluczone,  że ograniczone zainteresowanie  „Przeglądu” popularyzowa-
niem książek dla dzieci wynikało też z faktu, iż – jak pisał w 1882 r. Piotr Chmielow-
ski, dokonując w „Ateneum” cyklicznego przeglądu książek dla dzieci – „Przez czas 
bardzo  długi  sprawozdawca  z  ruchu  pedagogicznego  utyskiwać musiał  na  brak 
utworów oryginalnych w zakresie beletrystyki dla młodzieży. Jeszcze przed czte-
rema laty, oprócz przedruków dziełek dawniejszych, nie było prawie wcale rzeczy 
swojskich; wydawcy ogłaszali same przekłady, które naturalnie i łatwiej i taniej do-
stawali. […] Zdaje się, że powoli zaczynamy z tego smutnego stanu się dźwigać”11.

8  T. Kamiński, „Przegląd Pedagogiczny”…, s. 26.
9  Do roku 1905 Gebethner i Wolff opublikowali ponad 400 tytułów książek dla dzieci i młodzieży 

– zob. J. Muszkowski, Z dziejów firmy Gebethner i Wolff 1857–1937, Warszawa 1938, s. 45–49, tabl. 2.
10  Do roku 1900 Hoesick wydał ok. 90 pozycji dla młodych czytelników, co stanowiło ok. 30% ca-

łej jego produkcji wydawniczej. W roku 1900 firmę przejął syn i kontynuował działalność do roku 1905, 
wydając  jeszcze kilkanaście pozycji  –  zob. E. Boczar, Dziewiętnastowieczny wydawca książek dla 
dzieci i młodzieży – Ferdynand Hoesick, [w:] Z zagadnień literatury dziecięcej (Studia i materiały), ze-
szyt naukowy „Guliwera”, Warszawa 1995, s. 31–35; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa 
1972, s. 333–334.

11  P. Chmielowski, Książki dla młodzieży, „Ateneum” 1882, t. 1, s. 167–177.
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Zwyczaj informowania na łamach „Przeglądu” o nowościach z zakresu litera-
tury dziecięcej i młodzieżowej zaczyna się utrwalać poczynając od roku 1884, kie-
dy to ukazał się pierwszy obszerny spis książek dla dzieci autorstwa Władysława 
Nowickiego, polonisty w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie, 
zatytułowany Gwiazdka dla naszej dziatwy. Podobny zestaw, pt. Belletrystyka dla 
małych dzieci, tego samego autora, ukazał się również w roku następnym12. W tym 
samym, 1885 r., „Przegląd” zaczął publikować odrębne omówienia dotyczące za-
wartości treściowej czasopism dla dzieci (czyli „Przyjaciela Dzieci” i/lub „Wieczorów 
Rodzinnych”) w poprzednim roku kalendarzowym. Prezentacji i oceny dokonywali 
w latach 1885–1889 znani ówcześni pisarze dla dzieci – Zofia Urbanowska i Ste-
fan Gębarski, a w latach 1890 i 1891 – Aniela Szycówna. Recenzenci najwięcej 
uwagi poświęcali zazwyczaj ocenie treści literackich prezentowanych na łamach 
danego periodyku,  chociaż  uwzględniali  także  istniejące  tam działy  popularno-
naukowe. Po dłuższej przerwie temat czasopism dla dzieci powrócił w roku 1903, 
kiedy to obszernie (w trzech numerach) omówiła je Iza Moszczeńska. Przedmio-
tem analizy, obok dwóch wspomnianych wcześniej periodyków, stał się również 
zainicjowany w 1902 r. przez A. Szycównę tygodnik „Moje Pisemko”. Omawiając 
zawartość literacką nowego, adresowanego do najmłodszych czytelników czaso-
pisma, recenzentka przy okazji zauważyła, że brakuje u nas dobrej literatury dla 
najmłodszych, gdyż, jak podkreśliła, „[…] była ona zawsze u nas po macoszemu 
traktowana w myśl zupełnie fałszywej zasady, że im dziecko mniejsze, tem lich-
szemi rzeczami zadawalniać się powinno zarówno w nauce jak i w rozrywce”13. 
Zakończyła zaś swą wypowiedź gorzką, ale znamienną dla czasu, w którym po-
wstała, refleksją: „We Lwowie mówi się już dziś o sztuce dla dzieci, u nas o tem 
wciąż jeszcze głucho”14.

Przełom  lat 80.  i  90. przynosi wyraźne poszerzenie  form  i  liczby  informacji 
o książkach dla dzieci i młodzieży na łamach „Przeglądu Pedagogicznego”. Wy-
nikało to zapewne, z jednej strony, z faktu szybkiego powiększania się oferty wy-
dawnictw dla młodych czytelników, wskutek rozpoczęcia, w 1887 r., działalności 
nakładowej  przez Michała Arcta15,  do  którego dołączyli wkrótce  z mniejszą,  ale 
wartościową ofertą G. Centnerszwer, T. Paprocki i K. Trepte16, z drugiej zaś zwią-
zane było z objęciem w 1890 r. stanowiska redaktora „Przeglądu Pedagogicznego” 

12  Przygotowywane  dla  „Przeglądu  Pedagogicznego”  wykazy  książek  dla  dzieci  posłużyły 
W. Nowickiemu do opracowania i wydania w roku 1886 katalogu zatytułowanego Co dać dziecku na 
gwiazdkę?

13  I. Moszczeńska, Czasopisma dla dzieci, „Przegląd Pedagogiczny” 1903, nr 11, s. 140.
14  Tamże.
15  M. Arct w roku 1887 przeniósł do Warszawy prowadzoną dotychczas w Lublinie księgarnię 

i szybko stał się liderem na rynku wydawców książek dziecięcych. Do roku 1914, czyli w ciągu 27 lat, 
opublikował  718  pozycji  dla młodych  czytelników,  podczas  gdy Gebethner  i Wolff  w  latach  1861–
1914 wydali 608 pozycji – zob. S. Arct, E. Pawłowska, Wydawcy warszawscy w latach 1878–1914, 
[w:] Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie, Warszawa 1961, s. 356–357.

16  Zob. J. Konieczna, Rynek wydawniczy książki dziecięcej w zaborze rosyjskim w XIX i w po
czątkach XX wieku, referat wygłoszony na konferencji pt. „Dziewiętnastowieczne edycje – dziewięt-
nastowieczni  edytorzy”,  zorganizowanej  przez  Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu,  w  dniu 
6.10.2010 r. i przyjęty do druku w materiałach pokonferencyjnych tamże.
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przez najwybitniejszego wówczas w Królestwie Polskim pedagoga  i psychologa 
– Jana Władysława Dawida. Poglądy nowego redaktora na książkę i lektury dzieci 
i młodzieży ukształtowane w wyniku prowadzonych przezeń badań rozwoju umy-
słowego i zainteresowań najmłodszych oraz pozyskanie do współpracy osób za-
interesowanych literaturą dla dzieci i rolą sztuki w życiu dziecka w osobach Anny 
Szycówny,  Stanisława  Karpowicza  i  Izy Moszczeńskiej  sprawiły,  że  dotychcza-
sowe formy popularyzacji nowości wydawniczych i czytelnictwa dzieci stopniowo 
ulegały zmianie. Ten nowy kierunek w ocenie i prezentacji książek dla dzieci bę-
dzie widoczny nadal, również i po odejściu J. W. Dawida w 1898 r. ze stanowiska 
redaktora i ograniczeniu współpracy przez A. Szycównę, jest to już bowiem okres 
wyraźnych zmian w samej literaturze dziecięcej, a także na rynku wydawniczym 
tego typu publikacji.

Prowadzona na łamach „Przeglądu” działalność krytycznoliteracka dotycząca 
książki dziecięcej adresowana była zawsze do pedagogów i rodziców/opiekunów, 
a realizowana w dwóch zasadniczych formach – krótkich adnotacji treściowych lub 
dłuższych omówień o charakterze recenzji. Przeważały pierwsze formy (stosowa-
ne  szczególnie w przeglądach gwiazdkowych),  budowane według określonego 
schematu.  Podawano więc  dane  formalno-wydawnicze  książki,  łącznie  z  ceną 
i typem oprawy, dalej następowało krótkie streszczenie i określenie pedagogicz-
nej wartości (lub jej braku) publikacji, kończono zaś rekomendacją i wskazaniem 
grupy  czytelników  (najczęściej  z  podaniem przedziału wiekowego),  dla  których 
jest ona odpowiednia. W trosce o rozwój poprawnej polszczyzny wskazywano też 
błędy językowe i oceniano warstwę wizualną publikacji. W praktyce rekomenda-
cje wyglądały mniej więcej tak: „O całym zbiorku powiedzieć należy, że dostarczy 
on sporo zdrowej strawy i potrafi zająć młodą główkę. Jako przeznaczona dla ma-
łych dzieci książeczka drukowana jest dużemi czcionkami”17 lub też: „Myśl utworu 
jest zacna i szlachetna, ton podniosły, a postaci dodatnie: matki i panny Jadwigi, 
skreślone  sympatycznie  i  naturalnie,  mogą  obudzić  w młodych  czytelniczkach 
chęć wstępowania w  ich ślady”18. Wprawdzie nieczęsto, ale zdarzały się  także 
opinie  negatywne  i  brak  rekomendacji,  jak w przypadku wydanej w  1892  roku 
przez wydawnictwo Orgelbranda Wiązanki dla dzieci. Podpisana pseudonimem 
(nierozwiązanym) W. siostra książeczka została tak oceniona przez Z. Morawską: 
„Jeżeli jest zadaniem naszem zachęcać do czytania pożytecznych i pouczających 
książek powinno być obowiązkiem ostrzegać o szkodliwych pod każdym wzglę-
dem. Taką jest powyżej wymieniona”19.

Teksty omówień podpisywane były zazwyczaj inicjałami imienia i nazwiska, 
chociaż zdarzały się też anonimowe. Oceniający wywodzili się przede wszystkim 
z grona członków komitetu redakcyjnego (Władysław Nowicki, Florian Łagowski, 
Waldemar Osterloff, Kazimierz Król), ale byli w tej grupie także autorzy książek 

17  Opinia dotyczyła książki Marii Weryho pt. Wśród swoich wydanej w Petersburgu w 1903 r., 
„Przegląd Pedagogiczny” 1902, nr 24, s. 295.

18  Ta  wypowiedź  odnosiła  się  do  książki  M.  Raczyńskiej  pt.  Dzienniczek Hanusi Tynieckiej 
– „Przegląd Pedagogiczny” 1902, nr 22, s. 267.

19  „Przegląd Pedagogiczny” 1892, nr 13, s. 151.
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dla dzieci (Stefan Gębarski, Zofia Urbanowska, Jadwiga Chrząszczewska, Cecy-
lia Niewiadomska, Zuzanna Morawska). Szczególną jednak rolę w tym obszarze 
krytyki literackiej odegrały Aniela Szycówna i Iza Moszczeńska.

Ich  omówienia  i  recenzje  wyraźnie  wykraczały  poza  niektóre  zdawkowe 
i schematyczne opinie o publikacjach dla dzieci. Oprócz tradycyjnego streszczenia 
i wykazania, zazwyczaj w niebanalny sposób, wartości pedagogicznych, można 
w nich znaleźć ciekawe uwagi na temat literatury i czytelnictwa dzieci i młodzieży. 
Coraz bardziej widoczna staje się w początkach wieku, w ich wystąpieniach na 
łamach „Przeglądu”, reakcja przeciw pozytywizmowi, obecnemu zarówno w dzie-
dzinie wychowania, jak i ciągle jeszcze w literaturze dla dzieci. Obydwie autorki 
dostrzegają niedostatki literatury dla młodych czytelników, zwłaszcza tzw. powie-
ści obyczajowej, i oceniają krytycznie dominujący w niej nadal dydaktyzm i wąsko 
pojmowany praktycyzm. Oto np. omawiając wydaną w 1903 r.  typową powieść 
„z tezą”, zatytułowaną Dług ojcowski, dość popularnej wówczas autorki Eugenii 
Leśniewskiej (piszącej pod pseudonimem Jerlicz), I. Moszczeńska, nie odmawia-
jąc książce pewnych wartości,  zadała  jednak pytanie:  „Inna  rzecz, czy  tenden-
cyjność ma być zawsze uważana za konieczną w książkach dla młodzieży,  lub 
czy ją się w ogóle uważa za cechę dodatnią. Możnaby żądać od autorów takich 
książeczek trochę więcej artyzmu, pomysłowości, bogactwa typów, żywości akcji, 
trochę –  choćby  troszeczkę  –  tak  rzadkiego  a  tak  pożądanego w powieściach 
dla dzieci i młodzieży humoru; jednakże takie żądanie czy taki zarzut należałoby 
skierować do wszystkich niemal bez wyjątku autorów i do wszystkich niemal ksią-
żeczek tego typu”20.

Niezależnie od  licznych uwag krytycznych pod adresem bieżącej produkcji 
wydawniczej, zarówno Moszczeńska  jak  i Szycówna dostrzegają  jednak symp-
tomy rodzących się w literaturze dla dzieci nowych tendencji i w swoich ocenach 
zdecydowanie to podkreślają. I tak I. Moszczeńska, pisząc o książce A. Domań-
skiej Przyjaciółki, zauważa np.: „Dzieci w książeczkach pani Domańskiej nie dzie-
lą  się  na  grzeczne  i  niegrzeczne,  jak w wielu  innych,  których  zadaniem  zdaje 
się być przedstawienie kilku wzorów do naśladowania  i kilku  innych odstrasza-
jących”21. Z podobnym uznaniem wyrażała się też o wydanej w 1900 r. powieści 
Zofii Bukowieckiej pt. Jak się dusza budziła w Józiu, powieści, która wprawdzie 
nie była zupełnie wolna od dydaktyzmu, ale prezentowała już sylwetkę bohatera 
kształtującego swą osobowość poprzez stosunek do bliźnich22.

Z kolei A. Szycówna, w obszernym opracowaniu zatytułowanym Maria Ko
nopnicka, jako autorka dla dzieci,  po  dokonaniu  wnikliwej  analizy  wybranych 
utworów poetki i niezwykle wysokiej ocenie jej twórczości, sformułowała inne, niż 
czynili to pozytywiści, wymagania pod adresem literatury dla dzieci. Jej zdaniem 
„[…] pedagog piszący dla dzieci musi być zarazem artystą. Ażeby bowiem utwór 
jakiś literacki wywarł wpływ istotny, musi on nie tylko odpowiadać warunkom pe-
dagogicznym, lecz też być dziełem istotnego talentu”. Bowiem, zdaniem autorki 

20  Tamże 1903, nr 23, s. 282.
21  Tamże 1903, nr 24, s. 294.
22  Tamże 1900, nr 24, s. 283.



Jadwiga Konieczna240

opracowania „[…] książka dla dziecka ma stokroć większe znaczenie, niż dla do-
rosłego”23. Dlatego Szycówna postuluje,  aby  „prawdziwi  poeci”,  tak  jak Konop-
nicka, dostrzegali w społeczeństwie również dzieci i poświęcali im swoje utwory. 
Oprócz warstwy teoretycznej w artykule znalazły się też szczegółowe informacje 
o wszystkich opublikowanych dotychczas (w zdecydowanej większości przez Arc-
ta) tomikach Konopnickiej dla dzieci.

Nie tylko jednak proza obyczajowa (najczęściej) i utwory poetyckie (rzadziej) 
były przedmiotem omówienia i rekomendacji na łamach „Przeglądu”. Wprawdzie 
wielkość zamieszczanej na łamach czasopisma oferty książkowej była w dużym 
stopniu odzwierciedleniem sytuacji panującej na rynku wydawniczym, to jednak 
w  kwestii  doboru  konkretnych  pozycji  czy  preferowania  określonych  gatunków 
literackich redakcja zazwyczaj prezentowała własne stanowisko.

Realizując  pozytywistyczne  hasła  kultu  wiedzy,  zwłaszcza  przyrodniczej, 
dużo uwagi poświęcano wszelkim beletryzacjom popularnonaukowym,  lub póź-
niej,  powieściom  fantastyczno-przyrodniczym.  Szczególnie  w  okresie,  gdy  re-
dakcją  kierował  J. W. Dawid,  gorący  zwolennik  „nauki  o  rzeczach”,  omówiono 
kilkadziesiąt tego typu publikacji. Najczęściej polecani autorzy to znani populary-
zatorzy: M. Brzeziński, M. J. Zaleska, J. Chrząszczewska, M. Weryho, J. Warn-
kówna,  B. Dyakowski,  ale  także  pisarka  Z. Urbanowska.  Zdarzały  się  również 
oceny krytyczne, jak w przypadku książki pt. Nowe wieczory czwartkowe, znanej 
chemiczki Zofii Joteyko-Rudnickiej. Recenzentka zarzuciła książce przeładowa-
nie treściami naukowymi przy jednoczesnym braku umiejętności jasnego i intere-
sującego ich przekazu24.

Względy  poznawcze  w  połączeniu  z  oddziaływaniem  wychowawczym, 
zwłaszcza w  zakresie  budzenia  i  kształtowania  uczuć  patriotycznych,  stanowi-
ły  główne  kryterium  oceny  powieści  historycznych.  Publikowane  w  „Przeglą-
dzie” liczne omówienia i recenzje są potwierdzeniem ewolucji, jaka dokonała się 
w II połowie stulecia w poglądach na rolę i sens istnienia powieści historycznych 
dla młodego pokolenia. Rosnąca bowiem od drugiej połowy lat 80. obfitość utwo-
rów historycznych dowodziła,  że utylitarne koncepcje pedagogiczne, w których 
nie przewidywano miejsca na wychowanie w duchu kultu historii i tradycji, odcho-
dziły  już do przeszłości25. W przeciągu niespełna 20  lat na  łamach „Przeglądu” 
poddano ocenie wszystkie niemal powieści historyczne Jadwigi Papi (ponad 20), 
a  także większość powieści W. Przyborowskiego, Z. Morawskiej, E. Sedlaczka 
(piszącego pod pseudonimem E. Zorjan) i W. Trąmpczyńskiego. W omówieniach 

23  Tamże 1902, nr 18, s. 219. Poglądy zaprezentowane w rozprawce o twórczości Konopnickiej 
rozwinęła następnie Szycówna w pracy zatytułowanej Rys historyczny literatury dziecięcej, zamiesz-
czonej w Encyklopedii wychowawczej (Warszawa 1904) i w tym samym roku opublikowanej w formie 
odbitki razem z opracowaniem S. Karpowicza pt. Główne cechy i zadania literatury powszechnej dla 
młodzieży.

24  „Przegląd Pedagogiczny” 1903, nr 1, s. 7–8.
25  Jeszcze  w  1882  r.,  w  artykule  pt.  Ideały naszej młodzieży szkolnej  pisał  E.  Bogdanowicz: 

„[…] Należy wyrzec się marzeń,  romantycznego mierzenia sił  na zamiary. Trzeba wdrażać młodzież 
do zadań realnych dających się urzeczywistnić […]. Po co uganiać się za celem, który wreszcie złamie 
nasze skrzydła i w piersi wleje gorycz rozczarowania i truciznę zniechęcenia”. Tamże 1882, nr 22, s. 683.
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znaleźć można było nie tylko oceny książek, ścierały się w nich poglądy na funk-
cję powieści historycznej, a przede wszystkim na rolę i znaczenie postaci histo-
rycznych i fikcyjnych26.

Stosunkowo obfita produkcja wydawnicza z zakresu prozy przygodowo-po-
dróżniczej była polecana na  łamach „Przeglądu”, ale w wyborze. Pedagogowie 
pozytywistyczni  wartość  powieści  przygodowej  widzieli  głównie  w  jej  warstwie 
poznawczej i wychowawczej. Doceniali wprawdzie tłumaczenia obcych utworów 
(o  ile  prezentowały  wspomniane  wartości),  przede  wszystkim  jednak  polecali 
książki polskich autorów, gdyż jak czytamy w recenzji będącej zbiorem opowia-
dań książki S. Gębarskiego pt. Chatka pod lasem „[…] oprócz bowiem zaintereso-
wania, jakie budzą same przez się, obznajamiają dzieci z różnemi okolicami kraju 
i przekonywają, że piękności i dziwów przyrody nie potrzeba szukać daleko, znaj-
dziemy  je na każdym kroku, bylebyśmy  je poznać chcieli”27. Wśród anonsowa-
nych książek przygodowo-podróżniczych dominowały więc utwory W. Umińskiego 
(także dokonywane przez niego przeróbki obcych pozycji) obok wspomnianego 
S. Gębarskiego i pojedynczych opowieści krajoznawczych J. M. Zaleskiej, W. Go-
mulickiego, M. Brzezińskiego. Do tłumaczeń obcych tekstów, mimo że ukazywało 
się  ich bardzo dużo  i  cieszyły  się ogromnym zainteresowaniem młodych  ludzi, 
odnoszono się krytycznie i polecano tylko nieliczne28.

W  przeciwieństwie  do  warstwy  tekstowej  warstwa  wizualna  książek  dla 
dzieci  rzadko  bywała  przedmiotem  głębszej  analizy  recenzentów.  Przez  wie-
le  lat,  z  reguły,  nie  wychodzili  oni  w  swoich  wypowiedziach  poza  zdawkowe 
oceny ilustracji lub oprawy, nie dostrzegając kryjących się w literaturze oraz jej 
materializacji w postaci książki potencjalnych możliwości kształcenia dziecięcej 
wyobraźni  i poczucia piękna. Dopiero gdy przełom wieków zapoczątkował od-
chodzenie od utylitarnej funkcji szkoły, przynosząc intensywny rozwój kierunku 
zwanego „wychowaniem przez sztukę”, te nowe koncepcje znalazły swe miej-
sce również na łamach „Przeglądu Pedagogicznego”. Problematykę wychowa-
nia estetycznego podejmowały w czasopiśmie m.in. W. Marrene-Morzkowska 
i I. Moszczeńska29.

26  Widać to np. w sąsiadujących ze sobą recenzjach książki J. Papi Dworzanin królewicza Jaku
ba i powieści W. Przyborowskiego Austriacy w Warszawie. O pierwszej z nich czytamy: „Pomimo więc 
szkicowego tylko (niekiedy nazbyt szkicowego) rysunku postaci i epizodów, młody czytelnik nabierze 
zgodnego z prawdą pojęcia o  rzeczach  [czyli historii];  ta zaś okoliczność pozwala nam zapomnieć 
o niektórych brakach artystycznych obrazowania”. Zaś w przypadku drugiej, opisującej głównie przy-
gody niejakiego Stacha Kalafiora w czasach Księstwa Warszawskiego, napisano: „Co daje powieść 
taka? Historii – nie. Prawdy – nie. Typów ludzkich – nie”, tamże 1902, nr 24, s. 295.

27  Tamże 1894, nr 24, s. 307.
28  Tak np. A. Szycówna pisała o książce R. L. Stevensona wydanej w 1893 r. pt. Skarby na wy

spie (później znanej jako Wyspa skarbów): „Jest to jedna z tych książek, o których można powiedzieć, 
że powiększyły literaturę dziecinną, lecz jej nie wzbogaciły. […] Pouczającego nic w nich nie ma, treść 
bowiem książki stanowi wyprawa na nieistniejącą wyspę. […] Etyczna strona gorzej się jeszcze przed-
stawia […]”. Tamże 1892, nr 24, s. 316.

29  Były  to m.in.  prace: W. Marrene-Morzkowska, Niektóre braki naszego wykształcenia. Wy
kształcenie estetyczne, „Przegląd Pedagogiczny” 1902, nr 4, s. 49–51; I. Moszczeńska, Rozwój sma
ku estetycznego u dzieci, „Przegląd Pedagogiczny” 1902, nr 8, s. 86–88; J. Mortkowiczowa, Wycho
wanie estetyczne, „Przegląd Pedagogiczny” 1904, nr 13, s. 143.
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Natomiast niezwykle ważna dla kwestii wychowania estetycznego najmłod-
szych, a jednocześnie istotna dla procesu kształtowania nowej roli książki dzie-
cięcej, była zamieszczona na łamach „Przeglądu” w 1904 roku obszerna praca 
Janiny Mortkowiczowej  poświęcona  książce obrazkowej  dla  dzieci.  Jako  jedna 
z nielicznych osób podejmujących w czasopiśmie temat wydawnictw dla dzieci, 
była Mortkowiczowa nie tylko teoretykiem, ale też praktykiem. Pracowała wcze-
śniej w czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, a od 1903 r. 
prowadziła wspólnie z mężem, Jakubem Mortkowiczem, księgarnię, w której od-
powiadała za dział  książki dziecięcej. Pod kierunkiem Mortkowiczowej księgar-
nia wkrótce wyda cały szereg niezwykle starannych edytorsko  i wartościowych 
literacko pozycji dla młodych czytelników, głównie w ramach serii „Dobre Książki 
dla Młodzieży”. Natomiast w roku 1904 opublikowała Mortkowiczowa, opartą na 
szerokich  lekturach  zagranicznych  (głównie  niemieckich),  książkę  pt.  Wycho
wanie estetyczne.  W  artykule  poświęconym  książkom  obrazkowym  dla  dzieci 
przedstawiła historię kształtowania się tego typu publikacji, ale przede wszystkim 
starała się wykazać, jak istotną pełnią one rolę w życiu małego człowieka. Zda-
niem Mortkowiczowej bowiem  „Książka obrazkowa dla dzieci graniczy z  jednej 
strony ze światem zabawek, z drugiej wkracza już w dziedzinę sztuki i literatury. 
Przypada  jej więc  rola niezmiernie ważna. Bawi  dziecko,  zajmuje,  sprawia mu 
żywą przyjemność, daje pokarm jego wiecznie głodnej wyobraźni i stać się może 
poważnem narzędziem rozwoju umysłowego, estetycznego i moralnego”30. Oce-
niając krytycznie większość ówczesnej produkcji „obrazkowej” kopiowanej z klisz 
niemieckich wydawców, wskazała jednocześnie na grupę edycji starannych i war-
tościowych, zwłaszcza książek Konopnickiej.

Jak wspomniano wcześniej, oprócz  licznych adnotowanych  form  informacji 
o książkach dla młodych odbiorców, w „Przeglądzie” zamieszczano też wykazy 
nowości ograniczone jedynie do opisu bibliograficznego anonsowanych publika-
cji. Pozycje beletrystyczne dla dzieci wymieniane były, często obok książek pe-
dagogicznych, w obrębie takich działów, jak: „Krytyka i sprawozdania”, „Krytyka”, 
„Wiadomości bibliograficzne” lub też „Książki nadesłane do redakcji”. Tego rodza-
ju spisy pojawiały się stosunkowo rzadko, zamieszczano je zwykle na końcowych 
stronach numeru i ze względu na drobny druk nie miały prawdopodobnie dużej 
siły oddziaływania.

Na  uwagę  i  szersze  omówienie  zasługują  natomiast  dwa  bardzo  obszer-
ne  spisy,  które miały  charakter  cząstkowej  bibliografii  zalecającej  ówczesnego 
piśmiennictwa dla dzieci. Pierwszy ukazał się w 1892 roku  i był uzupełnieniem 
tradycyjnego, adnotowanego przeglądu gwiazdkowego (18 pozycji). Pod hasłem 
„Z książek dawniej wydanych polecamy jako najlepsze” zaanonsowano w pięciu 
grupach, wyodrębnionych na podstawie kryterium wiekowego (do lat 7, 10, 12, 14 
i dla starszej młodzieży), ok. 130 pozycji31. Był to reprezentatywny dla II połowy 
XIX wieku zestaw literatury dziecięco-młodzieżowej. Znalazły się tu książki auto-

30  J.  Mortkowiczowa,  O książkach obrazkowych dla dzieci,  „Przegląd  Pedagogiczny”  1904, 
nr 21, s. 244–247; nr 22, s. 258–261; nr 23, s. 271–272.

31  Zob. „Przegląd Pedagogiczny” 1892, nr 24, s. 317–318.
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rów polskich  (Konopnickiej, Zaleskiej, Kamockiej, Dygasińskiego, Urbanowskiej 
i  innych), ale także i tłumaczenia (Amicisa, Burnett, Campego, Verne’a, Reida), 
szczególnie w najobszerniejszym dziale „dla dzieci do lat 14”. Obok beletrystyki 
polecano też książki o charakterze poznawczym (np. E. Muller Młodość sławnych 
ludzi, A. Carey Z dziedziny przyrody: życiorysy kawałka węgla, ziarnka soli i kropli 
wody, ułamka zardzewiałego żelaza i bryłki krzemienia)32. W przypadku omawia-
nego wykazu opisy ograniczone były jedynie do nazwiska autora, tytułu i ceny.

Drugi ze wspomnianych spisów ukazał się 10 lat później, w roku 1902, w in-
nych już nieco uwarunkowaniach społecznych i pedagogicznych, a także w zmie-
niającym się z wolna kształcie literatury dla dzieci. Jego autorką była H. Orsza, 
czyli Helena Radlińska, a wykaz nosił tytuł Na wakacje. Tanie książki dla dzieci 
i młodzieży (Przegląd krytyczny ok. 150 prawdziwie tanich książek popularnych). 
Różnił  się  od  podobnych,  publikowanych wcześniej,  nie  tylko mieszaną  formą 
podawczą,  gdyż  łączył  opisy  adnotowane  z  czysto  bibliograficznymi,  ale  także 
wyraźnym określeniem typu adresata. Jak zadeklarowała bowiem we wstępie au-
torka, chodziło jej „[…] wyłącznie o zwrócenie uwagi na tanie książeczki dla dzie-
ci, na które reklama księgarskich edycji gwiazdkowych rzuca cień zapomnienia. 
[…] Zasługują one na baczną uwagę i rozpatrzenie. Przenikając do najszerszych 
kół czytelniczych, mogą wpływem swoim przygotować pokolenie, wśród którego 
nie będzie takiej, jak dziś przepaści różnic duchowych”33. Dobór prezentowanych 
publikacji pod kątem realizacji  funkcji poznawczej  i wychowawczej spowodował 
podział materiału na 5 grup rzeczowych: I – Nauka początkowa, II – Książki po-
pularnonaukowe,  III  –  Historia  (uwzględniono  tu  również  niektóre  powieści  hi-
storyczne), IV – Poezja. Życiorysy. Dzieje literatury, V – Literatura powieściowa. 
W obrębie tej ostatniej grupy dodatkowo zastosowano podział na: „powiastki dla 
małych dzieci, powieści na tle naukowym i powieści społeczne”. Zarówno dobór 
tytułów, jak i opinie towarzyszące niektórym opisom wskazują, że Radlińska po-
strzegała książkę dla młodego czytelnika przede wszystkim jako źródło wiedzy, 
nie była bowiem, jak wynika z przedstawionego podziału, zwolenniczką „karmie-
nia dzieci specjalnym piśmiennictwem dla młodocianego wieku”34. Ponieważ, jej 
zdaniem, młodzi ludzie powinni obcować z literaturą wysoce artystyczną, dopusz-
czała możliwość korzystania ze streszczeń lub wydań skróconych, a w zapropo-
nowanym przez nią wykazie znalazło się wiele takich pozycji.

Inną formą przekazywania wiedzy o książkach „pożytecznych” były artykuły 
poświęcone znanym twórcom literatury dla dzieci i młodzieży, publikowane bądź 
to z okazji  jubileuszy, bądź w ramach wspomnień pośmiertnych. Prezentowano 
w nich dorobek  literacki danego autora  i  jednocześnie podawano szczegółowe 
informacje o wydaniach książkowych. Obok wspomnianej już pracy o M. Konop-
nickiej ukazały się, również autorstwa A. Szycówny, artykuły poświęcone J. Papi 

32  Tamże.
33  Tamże 1902, nr 11, s. 137–141. Wykaz  ten był swoistą odpowiedzią na zamieszczony  rok 

wcześniej spis zatytułowany Na wakacje. (Poradnik dla wybierających książki dla młodzieży, zawiera
jący przeszło 100 ocen i tytułów), tamże 1901, nr 12, s. 145.

34  „Przegląd Pedagogiczny” 1902, nr 11, s. 139.
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(1897) i W. Marrene-Morzkowskiej (1903). Z innych opracowań na uwagę zasłu-
guje m.in. obszerne wspomnienie Z. Urbanowskiej o zmarłej w 1889 r. M. J. Zale-
skiej oraz opublikowana w 1896 r., z okazji setnej rocznicy urodzin S. Jachowicza, 
praca W. Osterloffa o dorobku literackim autora Chorego kotka. Z tej samej okazji 
ukazała się też w 1898 r. praca J. Nitowskiego o Klementynie z Tańskich Hofma-
nowej. Okolicznościowy charakter  takich opracowań ograniczał  jednak ewentu-
alny krytycyzm i stąd wymieniane tam książki omawianego autora oceniane były 
zazwyczaj jako szczególnie wartościowe i godne polecenia młodym czytelnikom.

Ostatnia część artykułu poświęcona zostanie zaznaczonej w tytule roli „Prze-
glądu Pedagogicznego” w  upowszechnianiu  czytelnictwa. Kwestie  te  pojawiały 
się już w trakcie prezentowania prowadzonej na łamach czasopisma działalności 
krytycznoliterackiej, tutaj jednak zostaną poddane analizie wypowiedzi stricte czy-
telnictwu poświęcone.

Opracowania dotyczące czytelnictwa dzieci  i młodzieży, autorstwa różnych 
osób, można znaleźć we wszystkich niemal rocznikach „Przeglądu”. Prześledze-
nie prezentowanych w nich poglądów pozwala na ukazanie ewolucji, jaka doko-
nywała się na przełomie XIX i XX wieku w koncepcjach wychowawczych, w tym 
także w określeniu miejsca książki i czytania w życiu młodego człowieka, w róż-
nych fazach jego rozwoju.

Jedne  z  pierwszych  wypowiedzi  na  temat  funkcji  lektury  spotkać  można 
w artykule O nauczaniu moralności w nr 7 z 1883 r. Czytamy tam: „Pod lekturą 
rozumiemy czytanie z dzieckiem zajmujących, kształcących jego umysł i wzboga-
cających jego wiedzę ustępów, aby je przyzwyczaić do odczuwania przyjemności 
w czytaniu i do samodzielnego kształcenia się przez lekturę”35. Aby nie było wąt-
pliwości, że czytelnictwo ma wspomagać funkcję kształcącą, wskazane są właści-
we lektury. Miały to być utwory Krasickiego, Tańskiej, Skarbka, Chodźki, „a nawet 
Walter Scotta”.

W miarę rozwoju produkcji wydawniczej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży 
na łamach „Przeglądu” coraz częściej dostrzegano konieczność właściwej organi-
zacji procesu czytania i różne, nie tylko kształcące, jego funkcje. I. Moszczeńska 
w 1893 r. pisała: „Ze względu na to, że coraz większe miejsce książka w życiu 
dziecka  zajmuje,  ze względu  na wpływ  jej  potężny,  oczy wychowawców  pilnie 
na nią muszą być zwrócone, gdyż ona może stać się silnym sprzymierzeńcem 
rodziców i nauczycieli, lub też wrogiem, który usiłowania ich nieraz krzyżować bę-
dzie”36. W następnych latach problem czytelnictwa będzie jeszcze niejednokrotnie 
pojawiał się na łamach „Przeglądu”, przy czym szczegółowe kwestie poruszane 
przez autorów będą podobne. Rodzice, nauczyciele, wychowawcy winni kierować 
procesem czytelnictwa, kontrolować zarówno dobór  lektur,  jak  i sprawdzać sto-
pień ich przyswojenia. Dzieci powinny czytać pozycje właściwe dla ich poziomu 
rozwoju umysłowego  (a nie wieku). Należy przeciwdziałać czytaniu nadmiernej 
liczby książek, gdyż zdaniem większości autorów, odbywa się to kosztem zdrowia, 
ograniczania  samodzielności myślowej  i możliwości  poznawania  życia poprzez 

35  „Przegląd Pedagogiczny” 1883, nr 7, s. 202.
36  I. Moszczeńska, Mali czytelnicy i ich literatura, „Przegląd Pedagogiczny” 1893, nr 1, s. 17.
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obserwację i doświadczenie. Za niewłaściwe uważano też czytanie pobieżne, wy-
łącznie fragmentów dziecko interesujących37. Od tych dość podobnych, zalecają-
cych nieustanne czuwanie nad lekturami młodych czytelników, głosów odróżnia 
się jedno z wystąpień I. Moszczeńskiej. W artykule zatytułowanym Nie dla panien 
postulowała,  aby nie  zakazywać dziewczętom czytania  romansów  i  innych po-
dobnych książek. Opisane w nich zdrada czy uwiedzenie mogą mieć niekorzystny 
wpływ na postępowanie młodej osoby, ale najczęściej w sytuacji,  kiedy będzie 
to  lektura  zabroniona,  czytana  ukradkiem. Natomiast  za  niebezpieczną  uważa 
Moszczeńska literaturę tego typu dla dziewcząt pozbawionych zajęć, utwierdza-
nych przez otoczenie w przekonaniu, że jedynie w miłości i małżeństwie kobieta 
powinna się realizować38.

W czasach gdy pismem kierował J. W. Dawid, niezależnie od publikowania 
prac  o  charakterze  teoretycznym podjęto  również  badania,  które miały  ustalić, 
jakie  są  zainteresowania  czytelnicze  dzieci  w  różnym wieku,  jakie  książki  cie-
szą się największą popularnością i jaki wpływ wywierają na młodych czytelników. 
Badania przeprowadzone zostały przez A. Szycównę na grupie 50 dzieci różnej 
płci, w  różnym wieku  i  o  różnym pochodzeniu  społecznym, objęły  także  rodzi-
ców i nauczycieli. Wyniki zreferowała Szycówna w numerze 23 i 24 „Przeglądu” 
w 1894 r. Do najpoczytniejszych pozycji należały Robinson Kruzoe  i Pamiętnik 
chłopca (czyli Serce Amicisa) oraz książki Przyborowskiego. Komentując wybory 
dzieci i wymieniając książki dla nich niestosowne (m.in. tak zwane powieści dla 
panienek, tłumaczone z innych języków), zaliczyła do nich badaczka również… 
Królową śniegu39.

Pozaredakcyjne  formy  upowszechniania  książek  dla  dzieci  i młodzieży  na 
łamach  „Przeglądu”  miały  głównie  postać  ogłoszeń  wydawców,  jednak  zaled-
wie kilka oficyn z  takiej możliwości promowania własnych publikacji korzystało. 
Kilkakrotnie reklamowali swoją ofertę dla różnych grup wiekowych M. Arct i Ge-
bethner i Wolff. Natomiast nieliczne były ogłoszenia księgarni S. Bukowieckiego, 
T. Paprockiego czy K. Treptego. Stosunkowo najczęściej ogłaszały się redakcje 
czasopism dla dzieci. „Przyjaciel Dzieci” i „Wieczory Rodzinne” przypominały się 
zazwyczaj  pod  koniec  roku,  ale wychodzące  od  1902  r.  „Moje Pisemko”  reda-
gowane przez A. Szycównę i wydawane prze Arcta reklamowało się niemal bez 
przerwy. Zastanawia tak znikome wykorzystanie przez wydawców możliwości re-
klamowania się w czasopiśmie, które znacznie więcej miejsca niż inne ówczesne 
periodyki poświęcało promocji książek dla dzieci. Wydaje się, że przyczyna leży 
w liczbie i grupie odbiorców pisma. Nauczyciel czy inny wychowawca nie był po-
strzegany  jako  potencjalny  nabywca  książek,  stąd wydawcy  znacznie  częściej 
reklamowali  się  w  wysokonakładowych  gazetach,  które  docierały  do  szerokiej 
i zróżnicowanej publiczności, dając większe szanse na znalezienie tam klientów.

37  Problemy czytelnictwa poruszali m.in.: F. Łagowski, Czytanie domowe młodzieży, „Przegląd 
Pedagogiczny” 1898, nr 22, s. 389–-392; Z. Morawska, O czytaniu, tamże 1900, nr 6, s. 117; M. Ger-
son-Dąbrowska, Czytanie a inne zajęcia dzieci, tamże 1904, nr 16, s. 181, nr 17, s. 196, nr 18, s. 208; 
J. Gażyńska, Mali czytelnicy, tamże 1905, nr 6, s. 62–64, nr 7, s. 79.

38  I. Moszczeńska, Nie dla panien, „Przegląd Pedagogiczny” 1897, nr 5, s. 73–75.
39  Tamże 1894, nr 23, s. 294–297, nr 24, s. 309–312.
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Podsumowując, „Przegląd Pedagogiczny” nie był jedynym czasopismem, któ-
re na przełomie wieków XIX i XX informowało o publikacjach dla dzieci i młodzieży. 
Działalność informacyjną i recenzyjną w tym zakresie prowadziła większość ów-
czesnych periodyków kulturalnych, prowadziły ją też gazety. W przypadku niektó-
rych tytułów, jak np. „Ateneum”, była to krytyka literacka na stosunkowo wysokim 
poziomie. Jednak nigdzie przekazywanie informacji o książkach dla dzieci nie było 
tak systematyczne i obszerne. „Przegląd” przekazywał informacje i oceny większo-
ści ukazujących się w Królestwie wydawnictw dla dzieci. Polecano książki różnych 
autorów i o różnej tematyce. Konsekwentnie informowano też o wydawcach. Prze-
ważały wprawdzie publikacje Gebethnera i Wolffa oraz Arcta, ale byli to ówcześni 
liderzy na  rynku książki  dziecięcej. Dzięki  pozyskaniu do współpracy wybitnych 
pedagogów, a jednocześnie znawców literatury dziecięcej, „Przegląd Pedagogicz-
ny” realizował nie tylko prostą funkcję informacji wydawniczej, ale stał się też forum 
kształtowania nowych poglądów na rolę książki i czytania w życiu dziecka.



ALEKSANDRA LUBCZYŃSKA*

„Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej” (1901–1906) 
i „Przewodnik Oświatowy” (1907–1939)  

oraz ich wydawca – Towarzystwo Szkoły Ludowej

Towarzystwo Szkoły Ludowej (dalej: TSL) – którego działalność wydawnicza 
(a  ściślej  jeden  jej  aspekt)  jest  przedmiotem niniejszego artykułu,  było  jednym 
z kilku działających w Galicji na przełomie XIX i XX w. towarzystw oświatowych1. 
Powstało  w  1891  r.  dla  upamiętnienia  setnej  rocznicy  uchwalenia  Konstytucji 
3 Maja, a pierwszym jego prezesem został Adam Asnyk. W warunkach zaborów 
głównymi zadaniami TSL uczyniło przede wszystkim: kształcenie i wychowywa-
nie dzieci  i młodzieży oraz upowszechnianie oświaty  i kultury wśród dorosłych. 
Intensywnie  też działało na polu obrony  ludności polskiej zamieszkującej kresy 
Monarchii Austro-Węgierskiej, czyli Śląsk Cieszyński i Morawy na zachodzie oraz 
Bukowinę na wschodzie – przed germanizacją, czechizacją i rutenizacją.

Wśród środków, metod i form pracy miało Towarzystwo m.in. szkółki naucza-
nia początkowego i szkoły średnie, kursy dla analfabetów, bursy, ochronki, kolonie 
i  półkolonie, wypożyczalnie  i  czytelnie,  odczyty, wykłady,  pogadanki,  przedsta-
wienia  teatralne,  chóry  i  orkiestry,  obchody  świąt  i  uroczystości  narodowych, 
wycieczki,  domy  ludowe, muzea  i  działalność wydawniczą. Ta ostatnia  realizo-
wana była w zakresie wydawnictw zwartych, kalendarzy oraz własnego organu 
pt. „Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej” (w latach 1901−1906) i „Przewod-
nik Oświatowy” (w latach 1907−1939)2.

*  Dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Bibliote-
koznawstwa i Dziennikarstwa, Zakład Historii Prasy i Książki, 25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21D.

1  M.in.: Towarzystwo Oświaty Ludowej, Towarzystwo Przyjaciół Oświaty, Towarzystwo Uniwersy-
tetu Ludowego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwo im. Piotra Skargi, Towarzystwo Kółek Rolniczych.

2  Towarzystwo Szkoły Ludowej i różne aspekty jego działalności były już wielokrotnie przedmio-
tem opracowań, by wymienić: Pierwsze dziesięciolecie Towarzystwa Szkoły Ludowej pod względem 
finansowym (1892−1902), oprac. P. Ciompa, Kraków 1904; M. Stępowski, Towarzystwo Szkoły Ludo
wej. Jak powstało, co zrobiło i do czego dąży (1891−1911). W 20tą rocznicę powstania Towarzystwa, 
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Powodem  powołania  przez Towarzystwo Szkoły  Ludowej  własnego  pisma 
było znaczne zwiększenie zakresu działalności Towarzystwa na polu szerzenia 
oświaty  oraz  społecznego  i  narodowego  uświadamiania  ludu  polskiego. Dotąd 
bowiem, czyli przez dziesięć  lat, pomimo ogromnej  liczby członków i współpra-
cowników, TSL nie miało  żadnego  „łącznika”,  żadnej  „platformy wymiany myśli 
tych, którzy w tej dziedzinie, rozsiani po całej Polsce, pracują”3. Pismo więc miało 
zająć się problematyką pracy nad ułatwieniem, wzmocnieniem  i  rozszerzeniem 
działalności – występującej w nazwie Towarzystwa –„szkoły ludowej”. Pojęcie to 
bowiem nie oznaczało tylko małej szkółki wiejskiej, czy prostego, „abecadłowego” 
nauczania, ale stanowiło obszerne pole, pewien zorganizowany, celowy system 
wychowania całego ludu.

Pierwszy  numer  „Miesięcznika  Towarzystwa  Szkoły  Ludowej”  z  podtytu-
łem: „Organ Zarządu Głównego poświęcony sprawom TSL i oświaty” ukazał się 
30 czerwca 1901 r. Wydrukowany został w Krakowie, w Drukarni Literackiej pod 
zarządem L. K. Górskiego. Początkowo redakcja i administracja pisma mieściły 
się przy ulicy Studenckiej 2 w Krakowie, ale w ciągu 38 lat jego istnienia kilkakrot-
nie się przenosiły: w 1903 r. na ul. Szczepańską 7, w połowie 1908 r. na Brac-
ką 1a, w lutym 1909 r. na ul. Floriańską 15 i w 1917 r. na ul. Św. Anny 5, gdzie 
pozostały do wybuchu II wojny.

Pierwszym  redaktorem  pisma  był  Stanisław  Nowicki4.  W  1905  r.  redakto-
rem  naczelnym  został  dr  Marian  Stępowski5,  a  redaktorami  odpowiedzialnymi 
do 1939 r. byli kolejno: S. Nowicki, Andrzej Nowak, Władysław Kania, Tadeusz 
Grabowski, dr Wincenty Wysocki, Marian Gluth, Kazimierz Michalski, Franciszek 
Urbańczyk, Józef Szul i Stanisław Marcinek.

W pierwszym numerze pisma redakcja wystosowała apel do wszystkich kół 
TSL oraz osób działających na polu oświaty pozaszkolnej, o nadsyłanie wszelkich 
informacji na temat ich pracy: uroczystości, obchodów, zabaw ludowych, odczy-
tów itp., ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, jaki mają wpływ na miejscową 
ludność. Pozwoliłoby to, według redakcji, na  lepsze dostosowanie metod pracy 
do potrzeb. Redakcja zwracała się również z prośbą o propagowanie „Miesięcz-
nika” wśród jak najszerszych kręgów pracowników oświatowych, mając nadzieję, 

Kraków 1911; I. W. Kosmowska, Towarzystwo Szkoły Ludowej w Galicji, Warszawa 1917; W. Sikora, 
Towarzystwo Szkoły Ludowej w Krakowie w latach 1891−1928. Krótki rys działalności. Ilustrowany 
przewodnik dla zwiedzających dział TSL w pawilonie instytucji kulturalnooświatowych na Powszech
nej Wystawie Kraj. w Poznaniu w roku 1929,  Kraków  1929; M.  Bednarzak-Libera, Oświata poza
szkolna w działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej (1891−1918), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach” 1996, Seria: Nauki Humanistyczne, Historia, z. 2, s. 85−103; 
A. Zwiercan-Witkowska, Towarzystwo Szkoły Ludowej w latach 1891−1939, „Biuletyn Biblioteki Jagiel-
lońskiej” 2003, R. 53, s. 135−155; R. Baron, Nad Olzą i Ostrawicą. Działalność społecznowychowaw
cza i oświatowa Towarzystwa Szkoły Ludowej w Zagłębiu OstrawskoKarwińskim (1894−1919), Opole 
2006; M. Bednarzak-Libera, Rola książki w działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej (1891−1918). 
Szkic do dziejów książki w Krakowie,  „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad 
Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2006, z. 4, s. 177−197.

3  Współpracownicy!,  „Miesięcznik  Towarzystwa  Szkoły  Ludowej”  (dalej:  „Miesięcznik  TSL”) 
1901, nr 1, s. 1.

4  Zob. J. Pietrzak, Nowicki Stanisław (1870−1948), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 23, Wro-
cław−Warszawa−Kraków 1978, s. 337−338.

5  Zob. S. Konarski, Stępowski Marian Ambroży (1867−1946),  tamże,  t. 43, Wrocław−Kraków 
2005, s. 565−566.
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że liczni prenumeratorzy pozwolą na samodzielne utrzymanie się pisma, nawet 
bez pomocy ze strony Zarządu Głównego (dalej: ZG) TSL6. Prenumerata koszto-
wała wówczas 2 korony rocznie.

Część pierwszą pisma stanowiły artykuły ogólne dotyczące oświaty ludowej 
na ziemiach polskich. Następnie rejestrował „Miesięcznik” różne przejawy działal-
ności kół TSL: organizowane przezeń odczyty, pogadanki, zabawy ludowe, wy-
cieczki,  kursy  dla  analfabetów. Publikowano  też wyniki wyborów do  zarządów, 
wyniki zbiórek datków na potrzeby TSL itp.7

Komunikaty i okólniki ZG TSL dotyczyły m.in. zakładania szkółek początko-
wych,  składek  na  potrzeby  TSL,  obowiązku  składania  sprawozdań  przez  koła 
oraz składów ich zarządów8.

Szczególną uwagę zwracano na przedsięwzięcia na rzecz obrony przed ger-
manizacją  i  czechizacją  ludności  polskiej  zamieszkującej  na  krańcach  zachod-
nich Galicji, przede wszystkim na Śląsku Cieszyńskim. Omawiając jej położenie, 
próbowano znaleźć sposoby przeciwstawienia się procesom wynaradawiania. Za 
jeden z nich uznano wzmocnienie prasy polskiej, by skutecznie mogła bronić na-
rodowych i ekonomicznych interesów ludności9. Zachęcano też do tworzenia kó-
łek włościańskich i propagowano ich rolę w rozwoju kulturalnym i ekonomicznych 
wsi i w procesie uspołeczniania ludności10.

Towarzystwo Szkoły Ludowej uznawało książki za jeden z najważniejszych 
środków służących popularyzacji wśród szerokich kręgów społeczeństwa polskie-
go  czytelnictwa,  oświaty  i  kultury  narodowej.  Stąd  różne  placówki  biblioteczne 
(czytelnie, wypożyczalnie, biblioteki ruchome itp.) zakładano we wszystkich śro-
dowiskach i na potrzeby różnych grup wiekowych i zawodowych. Ich księgozbiory 
były dostosowane do potrzeb lokalnego środowiska czytelniczego11. Toteż w poło-
wie 1902 r. (od numeru 5−6) zaczął się ukazywać dodatek z działem: „Z literatury 
ludowej”  (od 1905  r.  pt.  „Przegląd  krytyczny  literatury”), w  którym publikowano 
wykazy książek z różnych dziedzin (literatury pięknej, popularnej z zakresu histo-
rii, przyrody, higieny, gospodarki  itp.), a  ich obszerne omówienia miały ułatwiać 
dokonywanie wyborów księgozbiorów do czytelni i wypożyczalni TSL12.

6  Od Redakcji, „Miesięcznik TSL” 1901, nr 1, s. 14.
7  Np.: Koło Akademickie we Lwowie,  tamże, nr 1, s. 10; Koło w Przemyślanach,  tamże, nr 5, 

s. 81; Żywy dziennik, tamże, nr 6, s. 101; Nowe koło ludowe, tamże 1902, nr 1, s. 12; Na dochód TSL, 
tamże, nr 5 i 6, s. 87; 1000 egzemplarzy, tamże, nr 7−9, s. 110; Dary w książkach, tamże 1903, nr 4, 
s. 42; Wycieczki Górnoślązaków, tamże 1904, nr 5, s. 78.

8  Np. W sprawie składek na Dar Narodowy 3 Maja. Okólnik, „Miesięcznik TSL” 1902, nr 5 i 6, 
s. 81; Okólnik ZG do Zarządów Kół Miejscowych TSL o nadsyłanie sprawozdań, tamże, nr 7−9, s. 102.

9  Np.: Cenzura na Morawskiej Ostrawie, tamże, 1901, nr 2, s. 25; O duszę ludu, tamże, nr 3, 
s. 37−38; S. Nowicki, Między Olzą a Ostrawą, tamże, s. 38−41; Koło w Karwinej, tamże, 1901, nr 4, 
s. 55; Uroczysta zabawa ludowa w Morawskiej Ostrawie, tamże, s. 59; Poświęcenie szkoły polskiej 
w Michałkowicach,  tamże; W morawskiej Ostrawie,  tamże, nr 6, s. 99; Macierz Szkolna dla Śląska 
Cieszyńskiego, tamże, 1902, nr 10, s. 120−121.

10  S. Nowicki, Kółka włościańskie TSL, tamże, 1901, nr 7, s. 106−108; 1902, nr 1, s. 1−2; 1902, 
nr 2, s. 17−20; 1902, nr 3, s. 33−37.

11  M. Bednarzak-Libera, Rola książki w działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej…, s. 196−197.
12  Struktura  pisma  wyglądała  następująco: Artykuły  treści  ogólniejszej;  Odezwy,  komunikaty, 

okólniki, protokoły itp.; Nekrologi; Z ruchu kół; Różne wiadomości; Z literatury ludowej; Wykazy skła-
dek; Nadzwyczajne dodatki; Ryciny.
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Od 1905 r. „Miesięcznik” zmienił podtytuł na: „Pismo poświęcone sprawom 
oświaty pozaszkolnej  i narodowego wychowania  ludu polskiego”. Od numeru 8 
z 1905 r. funkcję redaktora naczelnego objął dr Marian Stępowski, a Komitet Re-
dakcyjny pisma stanowili członkowie ZG TSL: Antoni Januszewski, Stanisław No-
wicki, Marian Stępowski, Władysław Wasung i Stanisław Węckowski.

Struktura wzbogaciła się o nowy dział: „Tematy do pogadanek”. Były to swego 
rodzaju szkice do odczytów, które prelegent mógł dowolnie rozwijać lub skracać, 
dostosowując do poziomu słuchaczy. Ich tematyka była różnorodna, przeważnie 
historyczna,  ale poruszano  też  sprawy związane  z gospodarstwem domowym, 
przyrodą i higieną13. Pojawiły się także artykuły traktujące o nauczaniu ludowym 
w  innych krajach14 oraz artykuły metodyczne, dotyczące  różnych aspektów na-
uczania  i  pracy  na wsi,  np.  roli  ilustracji w  procesie  przyswajania wiedzy  i  roli 
teatrów włościańskich15.

Stale  aktualna  była  problematyka  obrony  polskiej  ludności  na  Śląsku,  za-
grożonej, również przez szkolnictwo niemieckie i czeskie, tożsamości językowej 
i narodowej Polaków16.

Od 1907 r. pismo zaczęło wychodzić pod zmienionym tytułem: „Przewodnik 
Oświatowy”.  Powodem  zmiany  była  potrzeba  utrzymania  stałego  łącznika  „du-
chowego” z innymi organizacjami oświatowymi, funkcjonującymi nie tylko w zabo-
rze austriackim, ale i w pozostałych. Możliwość tę dało złagodzenie antypolskiej 
polityki  zaborców  po  rewolucji  1905  r.  w  Rosji.  „Przewodnik  Oświatowy”  miał 
więc ambicję  stać  się  centralnym organem dla wszystkich organizacji  oświato-
wych polskich. Uchwalone przez ZG TSL znaczne powiększenie objętości pisma 
(do ok. 4 arkuszy druku) miało pozwolić na uwzględnienie zadań „bratnich”, jak 
się wyrażano, organizacji  oświatowych  i  informowanie o  ruchu oświatowym na 
świecie.  Struktura  pozostała  zasadniczo  bez  zmian. W  części  pierwszej,  ogól-
nej zamieszczano więc artykuły programowe, krytyczne artykuły na temat metod 

13  Np.: Z życia roślin, „Miesięcznik TSL” 1905, z. 5 i 6, s. 159−163; K. S., Jan Zamoyski, tamże, 
z. 7,  s. 211−216; M. Bandrowska, Mickiewicz na emigracji. W 50tą rocznicę zgonu poety,  tamże, 
z. 11, s. 436−441; M. Janelli, Co to jest konstytucja, tamże, 1906, z. 1, s. 14−19; Bartosz, Odpusty 
od podatku gruntowego z powodu szkód elementarnych, tamże, z. 8, s. 422−425; M. Goyski, O kró
lowej Jadwidze, tamże, z. 9, s. 458−460; B. Dyakowski, Wędrówki zwierząt i ich znaczenie, tamże, 
1907, z. 2, s. 83−87; J. Magiera, O mowie polskiej, tamże, z. 3, s. 143−145; S. Goliński, O nasionach, 
tamże, 1908, z. 3, s. 68−71; M. Ruszczyńska, Stanisław Wyspiański, tamże, z. 10, s. 443−450.

14  Np.: M.  Stępowski, Nauczanie obywatelskie w Szwajcarii,  tamże,  1905,  z.  7,  s.  198−203; 
K. Lutosławski, Nauka czytania i pisania w Anglii, tamże, z. 9, s. 328−339; M. Stępowski, Praca oświa
towa u obcych, tamże, z. 12, s. 486−494; S. Leonhard, Praca oświatowa u obcych. Czechy, tamże, 
1906, z. 2, s. 53−55; K. St., Praca oświatowa u obcych. Niemcy, tamże, s. 55−56; J. Magiera, O wyż
szych szkołach ludowych w Danii,  tamże,  z.  6,  s.  213−222; Praca oświatowa u obcych. Czechy, 
tamże, z. 7, s. 261.

15  Np.: M. Bandrowska, Sugestia w nauczaniu, tamże, 1905, z. 8, s. 252−259; S. Szarek, Ogród 
szkolny na wsi jako środek naukowy i wychowawczy, tamże, z. 10, s. 353; K. Stępowska, Czytanki 
i obrazki w naszych elementarzach, tamże, z. 11, s. 413−418; B. Ordyński, Znaczenie obrazów świetl
nych i potrzeba skioptykonu dla TSL, tamże, s. 419−422; M. Bandrowska, Czytanki polskie w naszych 
szkołach ludowych, tamże, 1906, z. 4, s. 128−132; z. 6, s. 207−211; G. B. Baumfels, O wycieczkach 
włościańskich do Krakowa, tamże, z. 6, s. 210−206; P. Moss, O potrzebie pielęgnowania pieśni naro
dowych, tamże, z. 8, s. 409−412.

16  A. Wojdałowicz, W zagłębiu OstrawskoMorawskim, tamże, 1905, z. 5 i 6, s. 129−137.
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pracy oświatowej w Polsce i na świecie oraz życiorysy osób szczególnie zasłu-
żonych dla oświaty. W kronice notowano najważniejsze przejawy pracy pokrew-
nych towarzystw. Formuła „Tematów do pogadanek” pozostała bez zmian. Druga 
część informowała o działalności TSL (sprawozdania z posiedzeń ZG, Związków 
Okręgowych,  poszczególnych  komisji  i  sekcji,  sprawozdania  z działalności  kół, 
czytelni, bibliotek, szkół, kursów dla analfabetów, domów ludowych itd.). W dziale 
tym,  jak pisano, najbardziej odzwierciedlała się  różnorodność działalności TSL, 
a podawane  tu okólniki  i  różne  instrukcje stanowiły dla pokrewnych organizacji 
oświatowych, szczególnie tych dopiero zaczynających swoją działalność, mate-
riał  niezwykle bogaty  i  pouczający. Część  trzecia,  jak dotychczas,  obejmowała 
przegląd krytyczny  literatury. Dział  ten był owocem pracy Komisji Kwalifikującej 
przy ZG TSL. Każde dzieło recenzowane było przez specjalistów w swojej dzie-
dzinie, każda ocena kończyła się uwagą, dla jakiej kategorii wiekowej dana książ-
ka się nadawała i czy zasługiwała na polecenie do bibliotek ludowych.

Podkreślano,  że  „Przewodnik  Oświatowy”  nie  będzie  służył  żadnemu  ze 
stronnictw politycznych  i że swoich  łamów będzie użyczał  towarzystwom, które 
mają na celu podniesienie oświaty wszystkich warstw narodu polskiego. Każda 
bowiem warstwa tej oświaty potrzebuje – tylko we właściwym dla swego poziomu 
zakresie i stopniu17.

Zgodnie z zapowiedzią, systematycznie zaczęły się pojawiać artykuły i infor-
macje o istocie, zadaniach i działalności  innych stowarzyszeń i  inicjatyw oświa-
towych.  Przybliżono  więc  ideę  Powszechnych  Wykładów  Uniwersyteckich  we 
Lwowie18 oraz Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza w Krakowie19. Mie-
czysław Brzeziński omówił projekt mający na celu walkę z analfabetyzmem dro-
gą samopomocy społecznej20. Kształcenie analfabetów w zaborze rosyjskim było 
też celem działalności Stowarzyszenia Kursów dla Analfabetów21 oraz kursów dla 
dorosłych Janczykowskiego22. Scharakteryzowano także działalność Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Stanach Zjednoczonych23, a przedrukowany w „Przewodniku” 
referat Heleny Radlińskiej, z którym wystąpiła na III Międzynarodowym Kongre-
sie Oświatowym w Brukseli, dał przegląd większości inicjatyw kształcenia doro-
słych na ziemiach polskich, we wszystkich zaborach24. Cykl artykułów pt. Praca 

17  Oświata ludowa!, Prospekt do „Przewodnika Oświatowego” 1907, s. 3−8. Prospekt kończyła 
zachęta do prenumeraty „Przewodnika” w cenie: 6 koron (dla członków kół i czytelni TSL – 4) w pań-
stwie austriackim, 5 i odpowiednio 4 ruble w zaborze rosyjskim i 6 i 4 marki w zaborze pruskim. Nad 
całością,  jako  redaktor naczelny, czuwać miał M. Stępowski, do pomocy mając komitet  redakcyjny 
w składzie: Antoni Januszewski, inż. Stefan Natanson, S. Nowicki i Szczęsny Turowski.

18  S.  Leonhard,  Powszechne Wykłady Uniwersyteckie we Lwowie,  „Przewodnik  Oświatowy” 
1907, z. 4, s. 161−168.

19  M. Stępowski, Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza a TSL, tamże, z. 3, s. 103−110; 
St.  [M.  Stępowski],  Dziesięciolecie Uniwersytetu Ludowego imienia A. Mickiewicza w Krakowie 
(1899−1909), tamże, 1909, z. 12, s. 512−514.

20  M. Brzeziński, Kółka nauczania domowego po wsiach. Projekt Polskiej Macierzy Szkolnej, 
tamże, z. 5, s. 213−221.

21  W. Weychertówna, Stowarzyszenie Kursów dla Analfabetów w Królestwie Polskim,  tamże, 
s. 223−226.

22  „Kursa dla dorosłych” A. Janczykowskiego, tamże, s. 514−519.
23  Polska Macierz Szkolna w Ameryce, tamże, 1908, z. 12, s. 502−504.
24  H. Radlińska, Uniwersytety ludowe w Polsce, tamże, 1910, z. 12, s. 437−443.
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oświatowa u obcych był nieocenionym źródłem wiedzy o systemach kształcenia 
w  innych krajach, a  także źródłem  inspiracji w podejmowaniu działań na  rzecz 
edukacji na ziemiach polskich25.

Wśród artykułów wstępnych znalazło się kilka, które można by nazwać meto-
dycznymi. Skomentowano np. metodę nauczania analfabetów, opracowaną przez 
Kazimierza  Pruszyńskiego  „Promyka”26,  nowe metody  nauki  czytania  i  pisania 
w oparciu  o  elementarz Mariana Falskiego27  oraz  rolę wycieczek w nauczaniu 
i wychowaniu28. Pisano też o zakładaniu i prowadzeniu wiejskich czytelni29 oraz 
o  odczytach  popularnych,  czyli  o  jednej  z  najpopularniejszych  form pracy TSL 
(kto je ma organizować, w jaki sposób, dla kogo i kiedy)30. W sprawie nauczania 
ortografii u ludu głos zabrali Jadwiga Strokowa31 i Kazimierz Nitsch32.

Całkowitą nowość stanowił cykl artykułów będących swego rodzaju minimo-
nografiami poszczególnych powiatów Galicji pod względem oświaty, kultury, życia 
społecznego  i  ekonomicznego. Każdy artykuł  zawierał  charakterystykę danego 
powiatu, najpierw pod względem geograficznym, następnie charakterystykę lud-
ności  (liczebność,  płeć,  język,  wyznanie,  wykształcenie,  stopień  zamożności). 
Oświatę szkolną omawiano z uwzględnieniem typów szkół, ich organizacji, stanu 
budynków i uposażenia. W zakresie oświaty pozaszkolnej podawano liczbę i or-
ganizację ochronek, burs, czytelni i wypożyczalni. Ostatnią część monografii sta-
nowiła charakterystyka działalności kółek rolniczych i ich sklepów, stowarzyszeń 
zarobkowych i gospodarczych oraz kas pożyczkowych (np. Reiffeisena i Stefczy-
ka) i innych form samopomocy33.

25  Np. M. St.[ępowski], Praca oświatowa u obcych [Francja], tamże, 1907, z. 2, s. 77−80; Praca 
oświatowa u obcych [Szwajcaria], tamże, z. 4, s. 138−140; Z ruchu oświatowego w Rosji, tamże, z. 3, 
s. 272−277; M. St.[ępowski], Praca oświatowa u obcych. Bibliotèqes municipales w Paryżu, tamże, 
1908, z. 6, s. 272−273; Praca oświatowa u Niemców, tamże, z. 10, s. 442; Praca oświatowa u obcych 
[Węgry], tamże, 1909, z. 1, s. 21−22; „Przyszłość”, Praca oświatowa u obcych. „Volkswolh” w Dreźnie, 
tamże, z. 5, s. 201−204; J. Magiera, Praca oświatowa u obcych. Czeskie „Jednoty” i „Svaz osvetovy”, 
tamże, z. 12, s. 521−525; tenże, Praca oświatowa u obcych. Czytelnie ludowe w ziemiach chorwac
kich, tamże, 1910, z. 2, s. 85−86.

26  M.  Stępowski,  Poglądowa lekcja nauczania analfabetów metodą Promyka,  tamże,  1909, 
z. 11, s. 486−489.

27  M.  Falski,  Nowy elementarz polski. Próba nowej metody czytania,  tamże,  1910,  z.  10, 
s. 346−351.

28  B. Zieliński, Wycieczki zbiorowe po kraju, tamże, 1907, z. 5, s. 208−213; H. Kuc, Wycieczki 
ludowe do Krakowa, tamże, 1909, z. 3, s. 105−107.

29  O. Kopecka, tamże, 1910, z. 10, s. 315−325.
30  M. Stępowski, W sprawie odczytów popularnych TSL, tamże, 1909, z. 1, s. 1−6.
31  J. Strokowa, Ortografia u ludu, tamże, 1907, z. 12, s. 550.
32  K. Nitsch, W sprawie ortografii ludowej, tamże, 1908, z. 1, s. 8−10.
33  W. Badura, Wielkie Księstwo Krakowskie pod względem oświatowym i kulturalnym,  tamże, 

1907, z. 8  i 9, s. 381−393; z. 10, s. 445−459; tenże, Ludność polska powiatów łańcuckiego i prze
worskiego pod względem oświatowym i kulturalnym, tamże, 1908, z. 3, s. 94−104; z. 4, s. 148−161; 
J. T. Dziedzic, Powiat nowotarski pod względem ekonomicznym i oświatowym, tamże, z. 5, s. 205−214; 
z. 6, s. 260−267; z. 7, s. 296−312; Z. Podgórski, Powiat jarosławski pod względem oświatowym i kultu
ralnym, tamże, 1909, z. 3, s. 88−105; z. 4, s. 148−161; z. 5, s. 192−199; z. 7−8−9, s. 322−347; S. R., 
Ludność polska w pięciu sądowych powiatach podkarpackich (Skole, Stryj, Mikołajów, Bolechów, Do
lina) pod względem oświatowym i kulturalnym, tamże, 1910, z. 10, s. 332−346; A. Medyński, Ludność 
polska powiatu tarnopolskiego pod względem oświatowym i kulturalnym za lata 1900−1910, tamże, 
z. 11, s. 378−389; z. 12, s. 443−458.
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Na uwagę zasługiwało  kilka  tekstów podsumowujących działalność oświa-
tową,  realizowaną przez struktury TSL w zaborze austriackim. Charakteryzując 
Towarzystwo,  redaktor  „Przewodnika” M. Stępowski  pisał,  że  jest  to  instytucja, 
„w której każde koło jest samo dla siebie złożonym organizmem, posiada własny 
teren pracy, własny ustrój wewnętrzny i własną fizjonomię duchową. Wspólne są 
metody pracy, ale i one są uzależnione od miejscowych warunków i energii jed-
nostek”. Ten ostatni aspekt, czyli umiejętność dostosowania się do potrzeb spo-
łeczności, uważał autor za jeden z najważniejszych atutów Towarzystwa34. Trzy 
kolejne artykuły  stanowiły  charakterystykę szkół  i  oświaty  ludowej  na  ziemiach 
polskich zaboru austriackiego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności szkół 
TSL na rzecz uświadomienia narodowego35. Do ogólnych zaliczyć też można arty-
kuł o pracy oświatowej wśród ludności polskiej w Stanach Zjednoczonych36.

Jednak problemem, o którym pisano najczęściej, była sytuacja Polaków na 
Śląsku Cieszyńskim. Tereny te były co prawda wysoko rozwinięte pod względem 
przemysłowym, ale przemysł pozostawał wyłącznie w rękach niemieckich i cze-
skich. Polska  ludność miejscowa była więc zależna ekonomicznie od Niemców 
lub Czechów. To się przekładało również na stosunki szkolne, gdyż jedni i drudzy 
prowadzili planową akcję szkolną, mającą na celu m.in. całkowite wyrugowanie 
języka polskiego. W mieszanych małżeństwach polsko-niemieckich i polsko-cze-
skich najczęściej strona polska ulegała i dzieci zapisywano do szkoły niemieckiej 
lub czeskiej. Stąd głoszony przez „Przewodnik Oświatowy” postulat, aby obowią-
zek obrony ludności polskiej na Śląsku stał się obowiązkiem nie tylko tamtejszych 
polskich szkół, ale całego polskiego społeczeństwa, także innych, poza TSL, or-
ganizacji oświatowych37. Proponowano też, aby do akcji obrony ludności kreso-
wej włączyła się młodzież akademicka, organizując, w czasie wolnym od nauki, 
różne  spotkania,  pogadanki,  odczyty  o  patriotycznych  treściach,  wycieczki  dla 
dzieci oraz podejmując się opieki nad tamtejszymi szkołami. Akcja taka odnowiła-
by i umocniła ducha narodowego wśród polskiej ludności na Śląsku38. Nawet na 

34  M. Stępowski, Rzut oka na działalność TSL, tamże, 1908, z. 8−9, s. 353−362; zob. też: S. Sro-
kowski, Środki rozszerzenia i pogłębienia pracy TSL, tamże, z. 11, s. 477−502.

35  M.  Prószyński,  Ze szkolnictwa ludowego w zaborze austriackim,  tamże,  1907,  z.  10, 
s.  493−502;  J.  Buzek, Stan oświaty narodowej w naszym kraju,  tamże,  1908,  z.  11,  s.  471−477; 
E. Adam, Stan szkół ludowych w Galicji w r. 1906/7. Sprawozdanie Komisji Szkolnej na podstawie 
sprawozdania Rady Szkolnej Krajowej,  tamże, 1909, z. 1, s. 41−56; K. Piątkowski, Szkoła ludowa 
a stosunki narodowościowe w Galicji, tamże, 1910, z. 4−6, s. 141−165.

36  L. W. Lenart, O potrzebie pracy oświatowej wśród emigracji polskiej w Stanach Zjednoczo
nych, tamże, 1909, z. 5, s. 199−200.

37  J. S., Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego, tamże, 1907, z. 6, s. 264−273; S. Marcinek, 
Z działalności Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego w XXII roku jej istnienia, tamże, 1908, z. 12, 
s. 586−590; F. Popiołek, Gimnazjum polskie w Cieszynie, tamże, 1909, z. 6, s. 241−250; S. Marcinek, 
Szkolnictwo ludowe na Śląsku,  tamże,  s.  250−257;  S.  Żegota, Uwagi nad działalnością Macierzy 
Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, tamże, s. 261−266; T. Łopuszański, Szkoła TSL w Czechowicach, 
tamże,  1910,  z.  10,  s.  310−315; W. Gatnikiewicz, Walka o dusze polskie na kresach zachodnich, 
tamże, z. 11, s. 373−375; Uroczystość otwarcia nowego gmachu Seminarium Polskiego TSL w Białej, 
tamże, s. 405−407.

38  J. Heynar, W ważnej sprawie. Naszej młodzieży akademickiej ku rozwadze,  tamże,  1910, 
z. 7−9, s. 266−268.
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pozór prozaiczna sprawa, jaką były sąsiedzkie kontakty między polskimi, niemiec-
kimi  i czeskimi kobietami, miała wpływ na  to, do  jakiej szkoły posyłano polskie 
dzieci: Polki bowiem, szczególnie na wsi, były słabiej uświadomione narodowo, 
a tym samym bardziej narażone na agitację czeskich i niemieckich sąsiadek. Ule-
gając więc ich sugestii, że niemieckie  i czeskie szkoły są lepsze – tam właśnie 
zapisywały swoje dzieci39.

Większej  skuteczności  działań  przeciwko  Niemcom  i  Czechom  na  Śląsku 
upatrywano także w zjednoczeniu rozproszonej i prowadzonej trochę chaotycznie 
działalności różnych organizacji społecznych i oświatowych. Redakcja „Przewod-
nika” proponowała więc powołanie Związku Polskich Organizacji Oświatowych, 
instytucji o charakterze informacyjno-doradczym, której zadaniem byłoby opraco-
wanie środków i metod służących udoskonalaniu pracy oświatowej i wzmocnieniu 
ekonomicznemu ludności polskiej na Śląsku40. W bardzo trudnej sytuacji byli tak-
że Polacy mieszkający na Bukowinie, narażeni na rutenizację41.

Właśnie te nasilające się problemy ludności polskiej na Śląsku i na Bukowinie 
stały się powodem zmiany formuły „Przewodnika Oświatowego”, „bo na kresach 
ponosimy wciąż straty dotkliwe, grunt tam pali się pod stopami, a wróg korzysta 
z każdej naszej słabości czy niedopatrzenia i tym agresywniej naciera, odbierając 
nam lud, wynaradawiając dziatwę, wydzierając wpływ na stosunki gminne. Dzia-
łać tam trzeba sprawnie i szybko, bo co dziś jeszcze obronić i uratować można, 
to jutro już może być bezpowrotnie stracone”42. Władze TSL zdecydowały więc, 
że pismo ukazywać się będzie częściej i że poświęcone będzie przede wszystkim 
„wszelkim przejawom walki kresowej”. W 1911 r. nastąpiła zmiana podtytułu na 
„Dwutygodnik Towarzystwa Szkoły Ludowej, poświęcony sprawie obrony kresów 
i narodowego wychowania ludu polskiego”. Dział teoretyczno-metodyczny został 
ograniczony do minimum, a na pierwszy plan wysunęły się teksty informacyjno-
-agitacyjne43.

Wszystkie artykuły wstępne poświęcone były pracy narodowej i praktycznym 
przedsięwzięciom mającym na celu pomoc Polakom na Śląsku w przeciwstawia-
niu się naciskom germanizacyjnym i czechizacji. Po raz kolejny nawoływano, aby 
w obronę Śląska – placówki kresowej, twierdzy granicznej – zaangażowane było 
całe społeczeństwo polskie i aby wszyscy partycypowali w utrzymaniu poszcze-
gólnych placówek oświatowych (szkół, czytelni, ochronek itd.)44.

W nowym dziale: „Z zaboru rosyjskiego” najczęściej poruszano temat rusy-
fikacji Chełmszczyzny, m.in.  ruszczenia polskich nazwisk w metrykach  i  innych 

39  W. Sierakowski, O potrzebie wyższego wykształcenia dziewcząt polskich na Śląsku, tamże, 
1909, z. 6, s. 266−268.

40  S. Natanson, Praca oświatowa a obrona kresów, tamże, 1910, z. 7−8, s. 245−251.
41  G. Cicimirski, Polacy na Bukowinie i zadania oświatowe TSL, tamże, 1907, z. 2, s. 61−75; z. 3, 

s. 111−126; W. Potrzebski, Praca w czytelniach TSL, tamże, 1910, z. 12, s. 362.
42  Od Redakcji, tamże, 1911, nr 1, s. 1.
43  Struktura pisma (od nru 1 za maj 1911 r.) wyglądała następująco: Artykuły ogólne (nienazwa-

ne); Kronika (tu: sprawozdania z działalności ZG, kół i szkół TSL, imprezy, ważne wydarzenia); Z za-
boru rosyjskiego; Z zaboru pruskiego; Z życia Polaków na obczyźnie; Z kroniki zmarłych.

44  W. Kahl, W sprawie obrony kresów,  „Przewodnik Oświatowy” 1911, nr 8,  s. 65−69; Walka 
czesko−polska na Śląsku Cieszyńskim, tamże, nr 3, s. 1−3; Czechowice jako nowa placówka pracy 
narodowej na Śląsku, tamże, nr 4, s. 27−28.
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dokumentach i kar za chrzest w obrządku katolickim dzieci z małżeństw miesza-
nych45. Z kolei w dziale „Z zaboru pruskiego” rejestrowano wszelkie przejawy dys-
kryminacji i ucisku, zarówno ekonomicznego, jak i narodowego Polaków. Pisano 
o położeniu polskich robotników w Niemczech, o biedzie, wyzysku, niesprawiedli-
wych zarobkach, o przechodzeniu polskiej ziemi w ręce niemieckie oraz o zakła-
daniu przez Niemców propagandowych czasopism w języku polskim46.

Rok 1912 przyniósł kolejną zmianę charakteru pisma. Powrócono do formuły 
sprzed 1911 r. z podtytułem: „Organ Towarzystwa Szkoły Ludowej, poświęcony 
sprawom oświaty pozaszkolnej i narodowego wychowania ludu polskiego”. Próba 
poświęcenia „Przewodnika” jednej wyłącznie sprawie – obrony kresów – wypadła 
ujemnie i po 8 miesiącach Walny Zjazd TSL w Nowym Sączu (30 IX–1 X 1911 r.) 
wypowiedział się stanowczo przeciw takiej, zreformowanej postaci pisma. Ponie-
waż „Przewodnik” powołany został jako pomoc w szeroko pojętej pracy oświato-
wej, takim powinien pozostać47.

Oprócz więc typowych materiałów sprawozdawczych w roczniku tym sporo 
miejsca  poświęcono metodom  pracy  oświatowej  na wsi48,  a w  obszernym,  kil-
kuczęściowym artykule Helena Radlińska przedstawiła historię pracy oświatowej 
w Polsce od czasów Komisji Edukacji Narodowej do 1846 r.49

Ostatnie lata przed I wojną światową nie były łaskawe dla TSL, a tym samym 
dla  „Przewodnika”,  pod  względem  finansowym.  Brak  pieniędzy  spowodował, 
że pismo, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, zredukowano do roli miesięcz-
nika administracyjnego, publikującego same sprawozdania z posiedzeń ZG, roz-
porządzenia,  instrukcje,  okólniki,  komunikaty  itp.  Zniesiono  cały  dział wstępny, 
poświęcony teorii i metodyce pracy oświatowej, a przegląd literatury bieżącej nie 
zawierał już recenzji, tylko lakoniczne stwierdzenie o jej przydatności lub nie dla 
czytelni i wypożyczalni TSL50.

W latach 1915−1916 „Przewodnik” nie ukazywał się. Kolejny rocznik: 15, za-
czął wychodzić od września 1917 r. z podtytułem: „Organ Towarzystwa Szkoły Lu-
dowej, wydawany ze współudziałem członków Instytutu Pedagogicznego”. Wtedy, 
w przededniu odzyskania niepodległości pojawiły się artykuły na temat ewentu-
alnej  roli TSL w odrodzonym państwie. Niektóre z nich miały charakter podsu-
mowania dotychczasowych osiągnięć Towarzystwa51, kilka zawierało propozycje 

45  Np.: Z zaboru rosyjskiego, tamże, 1911, nr 4, s. 31−32; nr 6, s. 43; nr 8, s. 71; nr 11, s. 88.
46  Np.: Z zaboru pruskiego, tamże, nr 12 i 13, s. 102−103.
47  Od Redakcji, tamże, 1912, z. 1, s. 1−2.
48  Np.: O czym jadący na wieś TSLowiec wiedzieć powinien,  tamże,  z.  1,  s.  2−8;  K.  Bore-

lowski, Pątnictwo narodowe. W sprawie wycieczek ludowych i szkolnych do Krakowa,  tamże, z. 6, 
s. 206−213; A. Siudaczyński, Przedmiot i forma odczytów w czytelniach ludowych, tamże, s. 214−215; 
K. Wierczak, Praca oświatowa na wsi, tamże, z. 9, s. 317−320; W. S., Zadania kół TSL w zakresie 
szkolnictwa ludowego na podstawie Sprawozdania Rady Szkolnej Krajowej za r. 1909/10,  tamże, 
s. 322−324; K. Wierczak, Kursy oświatowe dla kierowników czytelni, tamże, z. 11, s. 446−448.

49  H. Orsza [Radlińska], Początki pracy oświatowej w Polsce,  tamże, z. 9, s. 334−346; z. 10, 
s. 403−415; z. 11, s. 459−467; z. 12, s. 504−511.

50  Od Redakcji, tamże, 1913, nr 1, s. 1−2; Sprawozdanie z działalności TSL za rok 1912, tamże, 
nr 4−6, s. 1.

51  J. Fijałek, Praca oświatowa TSL na tle dziejów oświaty narodowej w Polsce,  tamże, 1917, 
z. 3−4, s. 1−3.



Aleksandra Lubczyńska256

i prognozy dalszej  jego pracy, która, według publicystów, w pierwszym okresie 
po  odzyskaniu  niepodległości  powinna  polegać  na  odbudowaniu  zniszczonych 
po wojnie – materialnie i „duchowo” – placówek i instytucji oświatowych oraz na 
opracowaniu „ideału wychowania narodowego”. Ten zaś winien być wypadkową 
dotychczasowej narodowej tradycji oświatowej oraz potrzeb obecnych52.

Drugą ważną sprawą,  jaką często poruszano w tużpowojennym „Przewod-
niku”,  było  ustalenie  zakresu  działalności  organizacji  społecznych  oraz  władz 
i  organów państwowych,  pracujących  na  tym  samym –  kulturalno-oświatowym 
polu. W okresie zaborów wobec braku państwowości działalność  tę prowadziły 
przeważnie tylko towarzystwa oświatowe, teraz zaś sytuacja musiała ulec zmia-
nie. Przewidywano  także konieczność  rewizji metod działalności TSL. Wnioski, 
jakie można wysnuć na podstawie toczącej się wówczas na łamach pisma dys-
kusji, były  takie, że wobec przejęcia szkolnictwa przez państwo, podstawowym 
zadaniem TSL winno być tylko uzupełnianie działalności państwowej na tym polu, 
szczególnie w zakresie szkolnictwa elementarnego na ziemiach kresowych, przy 
zawikłanych stosunkach narodowościowych oraz przy braku ustawodawstwa za-
bezpieczającego na terenach mieszanych narodowościowo, możliwości wycho-
wania  szkolnego w  polskich  szkołach  dla mniejszości.  Przewidywano  również, 
że szkolnictwo uzupełniające  i  zawodowe  typu:  kursy przemysłowe, handlowe, 
rzemieślnicze, kursy przemysłu domowego itp., będzie musiało jeszcze jakiś czas 
opierać się na inicjatywie organizacji społecznych, przy współpracy organów sa-
morządu lokalnego. W takich nowych warunkach podstawowym celem Towarzy-
stwa  stało  się  więc  „uspołecznienie  najszerszych  warstw  narodu,  wychowanie 
w nich zdrowych instynktów państwowych i społecznych, słowem uobywatelnie-
nie jednostki przez wykształcenie świadomości stosunku do społeczeństwa i pań-
stwa”. Wnioskowano, by TSL ponadto zajęło się walką z analfabetyzmem oraz 
rozwojem bibliotek53.

Na łamach „Przewodnika” w tym okresie dyskutowano także nad projektami 
ustaw państwowych w dziedzinie oświaty54, co dzisiaj dla badaczy może stanowić 
źródło wiedzy o kształtowaniu się systemu oświatowego w Polsce w okresie mię-
dzywojennym. Zamieszczano też artykuły na temat metodyki nauczania różnych 
przedmiotów i na różnych poziomach kształcenia55 oraz programy kursów i innych 
form dokształcania pracowników oświaty56.

52  S. Głąbiński, Rola towarzystw oświatowych w odrodzeniu ekonomicznym kraju, tamże, z. 1, 
s.  10−17;  M.  Stępowski, Odbudowa i przebudowa bibliotekarstwa TSL po wojnie,  tamże,  z.  3−4, 
s. 1−3; S. Rymar, TSL a społeczeństwo, tamże, 1918, z. 1−2, s. 1−4; J. S. Szczerbiński, Odbudowa 
pracy oświatowej TSL, tamże, s. 6−14; T. Grabowski, Zasady wychowania narodowego i pogląd na 
nie w dobie dzisiejszej, tamże, z. 3−4, s. 15−21; Organizacja pracy TSL, tamże, 1919, z. 5 i 6, s. 1−46.

53  Sprawozdanie Zarządu Głównego TSL z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za lata 
1919−1920, tamże, 1921, z. 1−4, s. 1−40.

54  S. Rymar, Stanowisko TSL wobec projektów ustawowych w dziedzinie oświaty pozaszkolnej, 
tamże, 1930, nr 4−9, s. 34−78; Ustawy, rozporządzenia, okólniki, tamże, nr 3−4, s. 79−116; A. Roba-
kowski, Ochronki i bursy wedle ustawodawstwa polskiego, tamże, 1931, nr 1−3, s. 17−25.

55  S. Zaremba, Uniwersytet i egzamin kwalifikacyjny dla nauczycieli szkół średnich, tamże, 1918, 
nr 5 i 6, s. 1−5; nr 10−11−12, s. 1−6; A. Konczyński, O nauczaniu chemii w szkole średniej, tamże, nr 5 
i 6, s. 5−15; M. Rudnicki, Nauki humanistyczne w szkole, tamże, 1918, nr 10−11−12, s. 6−14.

56  R. S., Kurs instruktorski dla pracowników oświatowych, tamże, 1921, nr 10−11, s. 1−2; tenże, 
Kursy dla pracowników oświatowych, tamże, 1922, nr 3, s. 8−9; nr 4, s. 3−6; tenże, Powołanie do pra
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Jak  już wspomniano, TSL przywiązywało dużą wagę do książki  i biblioteki 
– stąd sporo artykułów na temat ich roli jako jednych z najskuteczniejszych form 
pracy oświatowej i oddziaływania na szerokie kręgi społeczeństwa57.

Od 1933 r. „Przewodnik” wychodził jako dwumiesięcznik. Nadana mu wtedy 
struktura nie zmieniła się już do końca, czyli do sierpnia 1939 r. Na początku każ-
dego numeru były więc artykuły treści ogólnej, spośród których część miała cha-
rakter rozpraw teoretycznych na temat oświaty  i prac realizowanych przez TSL 
oraz roli Towarzystwa w nowej i ciągle zmieniającej się rzeczywistości politycznej, 
społecznej,  kulturalnej  i  oświatowej58.  Kilka  artykułów  nawiązywało  do  różnych 
uroczystości  i  rocznic  narodowych,  np.  do  rocznicy  odzyskania  niepodległości, 
rocznicy  odsieczy  wiedeńskiej,  Konstytucji  3  Maja  i  do  przygotowywanych  na 
1941 rok obchodów 50-lecia powstania TSL59.

Na  część  drugą  składały  się  artykuły  programowe,  zawierające  wytyczne 
do  pracy  oświatowej,  wskazówki  metodyczne  i  praktyczne  porady  w  zakresie 
działalności świetlic, czytelni, wypożyczalni  i  innych placówek kulturalno-oświa-
towych TSL60.

cy oświatowej, tamże, nr 6, s. 8−11; K. Radwański, O czym i jak należy mówić na wsi w odczytach 
i pogadankach?, tamże, 1926, nr 6−7, s. 2−6; L. Halban, Ideowe podstawy pracy społecznej i oświa
towej, tamże, 1930, nr 1−3, s. 1−12.

57  R. S., Rozdrobnienie bibliotek, tamże, 1922, nr 2, s. 8−12; tenże, Kurs bibliotekarski, tamże, 
nr 3, s. 7−8; nr 4, s. 8−9; Pouczenie dla bibliotekarzy Kół i Czytelni TSK, tamże, 1926, z. 1, s. 1−3; 
A. Bar, Znaczenie książki w rozwoju kultury, tamże, 1929, nr 3−9, s. 33−46; W. Wysocki, Życie świetli
cowe w czytelniach TSL, tamże, nr 12, s. 89−93; M. Estreicherówna, Jakie książki powinny znajdować 
się w popularnej bibliotece, tamże, 1930, nr 1−3, s. 12; J. Sokulski, Co to jest bibliofilstwo? Wykład na 
kursie dla bibliotekarzy TSL w Krakowie, tamże, 1930, nr 10−12, s. 142−150.

58  W. Żyła, Z pracy i zamierzeń Oddziału Oświaty Pozaszkolnej Kuratorium Okręgu Szkolne
go Krakowskiego, tamże, 1933, nr 1, s. 4−11; W. Wysocki, Bibliotekarstwo oświatowe, tamże, nr 3, 
s. 78−82; nr 4, s. 112−113; nr 5, s. 143−150; A. H., Kursy korespondencyjne z oświaty pozaszkolnej, 
tamże, 1934, nr 5−6, s. 169−172; F. Urbańczyk, Z aktualnych zagadnień pracownika oświatowego na 
wsi, tamże, 1936, nr 1, s. 1−6; S. Skrzeszewski, Kilka uwag o samokształceniu, tamże, nr 3, s. 68−73; 
W. Grabski, Wieś jako siła społeczna,  tamże, 1937, nr 1, s. 1−8; nr 2, s. 33−46; L. Osiecki, Obec
na sytuacja gospodarcza wsi i wnioski, jakie z niej wynikają dla pracownika oświatowego,  tamże, 
nr 1, s. 9−20; S. Marcinek, Sprawy gospodarcze w pracy oświatowej na wsi, tamże, nr 3, s. 69−74; 
W. Kuszyński, O potrzebie przygotowania wsi do handlu,  tamże, s. 74−78; C. Studentowicz, Praca 
kulturalnooświatowa w środowiskach robotniczych,  tamże, nr 5, s. 150−160; 1938, nr 2, s. 41−58; 
T. Nowacki, Zagadnienie kształcenia inteligenta, tamże, 1938, nr 4, s. 137−145; J. Korpała, Sytuacja 
i możliwości pracy oświatowej, tamże, nr 6, s. 202−212; F. Urbańczyk, Organizacja pracy TSL w gra
nicach powiatu,  tamże,  1939,  nr  1,  s.  2−14;  nr  2,  s.  43−53; W. Zbierowski, Oświata ekstensywna 
i intensywna, tamże, nr 4, s. 105−112.

59  Np. J. Sokulski, Szlakami króla Sobieskiego, tamże, 1933, nr 3, s. 65−74; tenże, Gloria Sobie
skiego w poezji. W 250 rocznicę odsieczy wiedeńskiej, tamże, nr 4, s. 106−112; W. Wysocki, 3 Maja, 
tamże, 1934, nr 2, s. 33−36; J. Sokulski, Pierwszy obchód Konstytucji 3 Maja, tamże, s. 36−39; tenże, 
Pierwszy druk ustawy majowej, tamże, s. 39−40; tenże, Najpiękniejsza i najbardziej umiłowana książ
ka polska. W setną rocznicę wydania „Pana Tadeusza”, tamże, nr 3, s. 68−71; tenże, Jak młodzież 
niepodległościowa urzeczywistniła powstanie TSL,  tamże,  1935,  nr  3,  s.  87−95;  nr  4,  s.  114−124; 
F. Urbańczyk, Refleksje przed świętem 3 Maja, tamże, 1938, nr 3, s. 89−93; Na XXlecie Niepodległo
ści, tamże, nr 4, s. 201−202; Jak uczcić 50lecie TSL?, tamże, 1939, nr 2, s. 41.

60  M. Bednarska, Świetlica, jej geneza i formy pracy, tamże, 1933, nr 1, s. 1−4; taż, Organizacja 
życia w świetlicy, tamże, nr 2, s. 39−40; F. Urbańczyk, Refleksje nad gospodarką bibliotek, tamże, nr 5, 
s. 150−155; M. Bednarska, Żywe słowo w pracy oświatowej, tamże, nr 6, s. 167−170; B. Czuchajowski, 
Umiejętność posługiwania się żywym słowem, tamże, 1934, nr 1, s. 2−11; nr 2, s. 52; nr 3, s. 64−68; 
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Trzecią część pisma tradycyjnie stanowiły artykuły o treści sprawozdawczej. 
Rejestrowano  tu wszelkie  inicjatywy podejmowane przez poszczególne komór-
ki organizacyjne, jak i osoby indywidualne związane z Towarzystwem. Dział ten 
z jednej strony miał stanowić łącznik pomiędzy placówkami i pracownikami TSL, 
z drugiej – odpowiednio rozpropagować ich pracę wśród jak najszerszych warstw 
społeczeństwa.

Kilka słów o autorach publikujących w „Przewodniku Oświatowym”. Zasadni-
czo byli nimi działacze TSL: członkowie Zarządu Głównego i kół terenowych oraz 
instruktorzy oświatowi. Do najaktywniejszych współpracowników „Przewodnika” na-
leżeli: ze zrozumiałych względów jego redaktor Marian Stępowski, następnie Stani-
sław Marcinek – instruktor oświatowy, zajmujący się formami i metodami pracy TSL, 
Franciszek Urbańczyk – najczęściej podejmujący tematykę związaną z bibliotekami 
oświatowymi i ich rolą w rozwoju kulturalnym społeczeństwa, Justyn Sokulski, któ-
rego  „specjalnością”  były  uroczystości  i  rocznice  narodowe,  dr  filozofii Wincenty 
Wysocki – dyrektor biura ZG TSL oraz organizator pracy kulturalno-oświatowej – dr 
Czesław Studentowicz. Wśród publikujących w „Przewodniku Oświatowym” poja-
wiały się też takie znane nazwiska, jak: Helena Orsza-Radlińska, Władysław Grab-
ski, Mieczysław Brzeziński, Stanisław Rymar, Adam Bar, dr Stefan Uhma, Józef 
Korpała, Kazimierz Nitsch, Marian Falski i Stanisław Głąbiński. Większość jednak 
spośród ok. 100 autorów, którzy w ciągu prawie 40 lat zasilali łamy „Przewodnika”, 
zamieściła tylko po jednym-dwóch tekstach.

Podsumowując, należy stwierdzić,  że przez niemal 40  lat  istnienia, pomimo 
chwilowych zmian formuły, dla członków i pracowników TSL „Przewodnik Oświa-
towy”  stanowił  wierną  kronikę  działalności  Towarzystwa  w  zakresie  oświaty  lu-
dowej, narodowego  i społecznego  rozwoju  ludności, przede wszystkim wiejskiej. 
Zamieszczane  tu  komunikaty, okólniki  i  instrukcje zapewniały  jednolitość działań 
poszczególnych komórek  i oddziałów TSL. Systematycznie publikowane krytycz-
ne  przeglądy  literatury  ułatwiały  podejmowanie  decyzji  w  zakresie  gromadzenia 
i uzupełniania księgozbiorów TSL-owskich placówek bibliotecznych. Pismo służyło 
także obronie kresów wschodnich i zachodnich ziem polskich zaboru austriackiego 
poprzez rejestrowanie i informowanie społeczeństwa o sytuacji tamtejszej ludności 
polskiej. Było rzecznikiem potrzeb, jakie istniały w tym zakresie. Jednym słowem: 
było swoistym forum wymiany myśli  i doświadczeń oraz promocji pracy Towarzy-
stwa w szerokich kręgach społeczeństwa. Dziś natomiast stanowi doskonałe źródło 
do dziejów samego TSL, ale  także do dziejów oświaty polskiej 1. połowy XX w.

W. W[ysocki], Jak zdobyć fundusze na pracę oświatową, tamże, nr 1, s. 14−19; Co robić w kołach i czy
telniach TSL, tamże, s. 19−20; H. Błażewski, Udział TSL w pracy oświatowej, tamże, nr 4, s. 123−129; 
G. Wróblówna, Organizacja Powiatowych Central Bibliotecznych, tamże, nr 5−6, s. 129−163; H. Nuzi-
kowska, Organizacja półkolonii wakacyjnych, tamże, 1935, nr 2, s. 39−45; C. Studentowicz, Organiza
cja pracy kulturalnooświatowej w placówkach miejskich TSL, tamże, nr 6, s. 181−213; Konkurs opisu 
wsi, tamże, 1936, nr 1, s. 6−15; M. Mikuta, Jak przygotować uroczystości w dniu 3go Maja, tamże, 
nr 2, s. 33−38; J. Gorecki, Co winno uwzględnić przemówienie w dniu 3go Maja,  tamże, s. 39−44; 
S. Marcinek, Rewizja metod pracy kulturalnooświatowej Towarzystwa Szkoły Ludowej na wsi, tamże, 
1938, nr 1, s. 14−35; F. Urbańczyk, Rola bibliotek TSL w przyszłej sieci bibliotek oświatowych, tamże, 
nr 2, s. 58−68; Dobór i ocena książek do małych bibliotek oświatowych, tamże, nr 3, s. 94−102; nr 4, 
s. 121−136; S. Marcinek, Wieczory dyskusyjne TSL, tamże, 1939, nr 1, s. 14−16.
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z serii „Zarysy Przyrody” (1865–1867)  

autorstwa Romana Pacewicza

W okresie międzypowstaniowym polityka oświatowa władz carskich skiero-
wana była na umocnienie panowania domu Romanowych w Królestwie Polskim. 
Przejawiało się to w podporządkowaniu oświaty rosyjskim władzom administra-
cyjnym i odsunięciu społeczeństwa polskiego od wpływu na nią. Zaprowadzono 
język rosyjski jako urzędowy (okres przejściowy 1832−1837)1, co znalazło odbicie 
w ustawie szkolnej z 1833 r. (wzorowanej na rosyjskiej ustawie z 1828 r.), z 1840 r. 
i z 1851 r. (reorganizacja gimnazjów filoloficznych zgodna z reformą szkół rosyj-
skich z 1849 r.)2. Proces rusyfikacji szkolnictwa pogłębił się w latach 1838−1845, 
przejawiało się to poprzez utrwalanie w nim stanowości, zmniejszenie liczby szkół 
gimnazjalnych oraz uruchomienie szkół realnych. Centralnymi władzami oświato-
wymi w Królestwie Polskim były przejściowo od 1832 r. Komisja Rządowa Spraw 
Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, od 1833 r. Rada Wycho-
wania Publicznego, a następnie od 1839 r. Warszawski Okręg Naukowy podległy 
bezpośrednio ministrowi oświaty w Petersburgu3.

*  Dr, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
1  J.  Kucharzewski,  Epoka paskiewiczowska. Losy oświaty, Warszawa–Kraków  1914, 

s. 151−152, 181.
2  Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego Wydział Oświecenia,  1868,  t.  3, 

s. 529−531; J. Kucharzewski, Epoka…, s. 34−35, 115−123; J. Miąso, Szkolnictwo zawodowe w Kró
lestwie Polskim w latach 1815−1915, Wrocław  1966, s.  86−89;  H.  Raczek, Gimnazjum lubelskie, 
[w:] Szkoła czterech wieków. Liceum ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, red. R. Ku-
cha, Lublin 1992, s. 104, 111.

3  Mimo tych zmian nadal utrzymana była Rada Wychowania Publicznego do 1861 r., a następ-
nie Tymczasowa Rada Wychowania (1861−1862) i Rada Wychowania (1863−1867). J. Kucharzewski, 
Epoka…, s. 217−226; T. Manteuffel, Centralne władze oświatowe na terenie b. Królestwa Kongreso
wego (1808−1915), Warszawa 1929,  s.  28,  30−31,  58−68; R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej 
1795−1945, Warszawa 1996, s. 116−117.
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Po zamknięciu Uniwersytetu Warszawskiego młodzież mogła kształcić się tylko 
w Rzymsko-Katolickim Seminarium Głównym przemianowanym na Akademię Du-
chowną (1835−1867), Szkole Farmaceutycznej (1840−1857), Szkole Sztuk Pięknych 
(1844−1866), Instytucie Szlacheckim (1848), Szkole Weterynarii (1840−1858), Insty-
tucie Gospodarki Wiejskiej i Leśnictwa w Marymoncie (1836−1862), Szkole Rabinów, 
12 seminariach diecezjalnych i Instytucie Nauczycieli w Puławach oraz na kursach 
dodatkowych,  które  zostały  zniesione  w  1849  r.  przy  gimnazjach  gubernialnych4.

Złagodzenie kursu rosyjskiej polityki względem Królestwa Polskiego nastąpi-
ło po wojnie krymskiej, zapoczątkowała go reforma Aleksandra Wielopolskiego. 
W marcu 1861 r. zlikwidowano Warszawski Okręg Naukowy i reaktywowano Ko-
misję Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Ustawa z 20 maja 
1862  r.  przywracała  szkolnictwu  narodowy  charakter,  większą  powszechność 
i dostępność do oświaty oraz dopuszczała do kierowania oświatą czynniki spo-
łeczne. Zaprowadziła: 5-letnie szkoły powiatowe i 7-letnie gimnazja filologiczne, 
między  którymi  istniała  drożność. Ostatni,  piąty  rok nauki w  szkołach powiato-
wych miał charakter specjalny i dawał wykształcenie: ogólne, pedagogiczne dla 
kandydatów na nauczycieli  lub techniczne. Szkolnictwo żeńskie oddano w ręce 
prywatne, z wyjątkiem Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien 
w Warszawie i Szkoły Wyższej Żeńskiej Rządowej w Warszawie. Obie te instytu-
cje oświatowe były 6-klasowe. Instytut posiadał dodatkową klasę pedagogiczną 
w celu kształcenia guwernantek, a ukończenie Szkoły Żeńskiej dawało prawo wy-
chowywania i nauczania domowego5.

W 1862 r. uruchomiono Szkołę Główną Warszawską, która posiadała 4 wy-
działy: matematyczno-fizyczny, prawa i administracji, filologiczno-historyczny oraz 
lekarski (powstał na bazie Akademii Medyko-Chirurgicznej utworzonej w 1858 r.). 
Szkoła Główna w 1869  r.  została przekształcona w Cesarski Uniwersytet War-
szawski (z rosyjskim językiem wykładowym od 1871 r.)6.

Wybuch i klęska powstania styczniowego oraz represje popowstaniowe sta-
nęły  na  przeszkodzie  rozwojowi  szkolnictwa  polskiego  w  Królestwie  Polskim. 
Car zatwierdził w 1864 r. tzw. ustawy jugenheimskie likwidujące reformę szkolną 
A. Wielopolskiego i ujednolicające je ze szkolnictwem Cesarstwa7. Ustanowiono 
dyrekcje naukowe w każdej  z 10 guberni,  obsadzając  stanowiska naczelników 
wyłącznie Rosjanami. W 1867 r. reaktywowany został Warszawski Okręg Nauko-
wy, a na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w. oświata w Kró-
lestwie Polskim uległa całkowitej rusyfikacji.

W takim okresie żył Roman Pacewicz, a opisane pokrótce wydarzenia miały 
bezpośredni wpływ na jego życie.

Urodził się jako drugie dziecko Kajetana Pacewicza i Pauliny z Łaźniewskich. 
Jego matka była córką Piotra Pawła Łaźniewskiego  i Brygidy z Kamienieckich. 
Brygida Łaźniewska urodziła się ok. 1776 r. jako córka Kazimierza i Reginy mał-

4  W. Korotyński, Losy szkolnictwa w Królestwie Polskim, Warszawa 1906, s. 93; S. I. Możdżeń, 
Zarys historii wychowania (Cz. II – Wiek XIX–do 1918 roku), Kielce, 1993, s. 116−117.

5  K. Poznański, Reforma szkolna w Królestwie Polskim w 1862 r., Wrocław–Warszawa–Kraków 
1968, s. 250−252.

6  W. Korotyński, Losy…, s. 94−106.
7  K. Poznański, Reforma…, s. 283−285.
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żonków Kamienieckich. Jej rodzice byli kupcami mieszkającymi we wsi Bartodzie-
je koło Jedlińska. Zmarła 5 sierpnia 1831 r. i pochowana została w grobowcu na 
Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu8. Piotr Paweł Łaźniewski (w dokumen-
tach występuje  jako Paweł Łaźniewski) urodził się ok. 1765 r.  jako syn Macieja 
i Katarzyny z Tymowskich małżonków Łaźniewskich zamieszkałych w wojewódz-
twie podlaskim. Jego ojciec był skarbnikiem bielskim. Piotr Paweł Łaźniewski był 
podsędkiem sądu policji prostej powiatu sandomierskiego. Zmarł 12 lutego 1837 r. 
i został pochowany razem z żoną na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu9.

Paulina Łaźniewska urodziła się 6 lutego 1803 r. we wsi Wólka Modrzejowa10 
w województwie sandomierskim (obecnie województwo mazowieckie, powiat lip-
ski, gmina Rzeczniów) w parafii Grabowiec11. W wieku 26  lat w dniu 11  lutego 
1830 r. poślubiła Kajetana Pacewicza. Był on adiunktem i dozorcą miast obwodu 
sandomierskiego w Sandomierzu i przed ślubem mieszkał przy ul. Panny Maryi 
nr 55. Urodził się ok. 1791  r. we wsi Bogucice w Galicji austriackiej, w cyrkule 
bocheńskim w parafii Mikluszowice (obecnie w województwie małopolskim, w po-
wiecie bocheńskim w gminie Drwina). Rodzicami jego byli Franciszek i Francisz-
ka  z  Jastrzębskich małżonkowie Pacewicz,  za  życia  dziedzice wsi Bogucice12. 
Zapewne jego wiek (39 lat) oraz fakt, że był wdowcem13, skłoniły rodziców panny 
młodej do zawarcia w przeddzień ślubu (10 lutego 1830 r.) intercyzy z przyszłym 
mężem córki. Zgodnie z kontraktem przedślubnym rodzice Pauliny,  jedynaczki, 
nie dali  jej żadnego posagu, a jedynie zapewnili, że dzieci zrodzone z ich córki 
odziedziczą majątek14. Świadkami tego kontraktu byli Onufry Ambroziewicz – se-
kretarz Komisji Obwodu i Jan Englebert Gielg – kupiec sandomierski15.

Po ślubie udzielonym przez ks. Michała Tarapacińskiego16, proboszcza san-
domierskiej katedry, w dniu 11 lutego 1830 r. nowożeńcy zamieszkali w kamienicy 
Łaźniewskich znajdującej się w rynku pod nr 16.

8  Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu (dalej APS), Akta stanu cywilnego 
parafii katedralnej w Sandomierzu (dalej: USC katedra), R. 1831, sygn. 36, nr aktu zgonu 202, s. 117.

9  APS, USC katedra, R. 1837, sygn. 42, nr aktu zgonu 40, s. 87.
10  APS, Akta Miasta Sandomierza (dalej: AMS), Księga meldunkowa ok. 1845 r., sygn. 170, s. 69−70.
11  APS, USC katedra, R. 1830, sygn. 35, nr aktu małżeństwa 4, s. 48.
12  Tamże.
13  Pierwsza żona Kajetana Pacewicza, Marianna była córką Andrzeja Iwanickiego i Joanny z Cy-

gnerów, pochodzących z obwodu stopnickiego w województwie krakowskim. Zmarła 6 lipca 1828 r. 
w Sandomierzu, w wieku 38 lat. APS, USC katedra, R. 1828, sygn. 33, nr aktu zgonu 68, s. 75.

14  Łaźniewscy byli właścicielami posesji nr 16 przy Rynku w Sandomierzu. Z Taksy domów mia-
sta Sandomierza Towarzystwa Ogniowego z 1818 r. posiadamy jej opis: „Possessya ta o iednem pię-
trze graniczy z prawey strony z domem JPni Sadowskiey, z lewey z domem Ziółkowskiego, składa się 
z następujących częśći, to jest z Zabudowania mieszkalnego murowanego gątami Krytego o piętrze 
o wym. 42 x 20 x 12 łokci, oszacowanego na 2600 zł oraz Parkanu drewnianego z balów daszkiem 
Krytego o wym. 40 x 0 x 4 łokcie, wartości 200 zł. Cyt. za J. Zub, Rynek sandomierski w początkach 
XIX wieku, „Zeszyty Sandomierskie” 2002, nr 16, s. 27. Kamienica ta do 1935 r. posiadała podcienia. 
Por. M. Buliński, Monografija miasta Sandomierza, Sandomierz 1879, s. 427.

15  APS, Hipoteka nr 12, 10 lutego 1830 r.
16  Ks.  Michał  Tarapaciński,  kanonik  honorowy  kolegiaty  (później  katedry)  sandomierskiej, 

podproboszczy katedry, zmarł w 1836  r., Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu  (dalej: ADS), Akta 
personalne ks. Tymowski ks. Tarapaciński; Consignatio Cleri saecularis ac regularis Dioecesis Sando
miriensis, Warszawa 1837, s. 114.
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Starsza siostra Romana Pacewicza urodziła się 18 stycznia 1831 r. Jak wynika 
z aktu chrztu sporządzonego w 1832 r., prawie rok po jej narodzinach sakramentu 
chrztu udzielił ks. M. Tarapaciński podproboszcz katedry sandomierskiej. Ponadto 
zanotował, że „Dziecięciu  temu na chrzcie prywatnym w domu z wody odbytym 
nadane zostały imiona Honorata Maryanna”. Rodzicami chrzestnymi byli dziadek 
Paweł Łaźniewski i Maryanna Ciechomska, żona rejenta sandomierskiego17.

Podobnie  wyglądała  sytuacja  z  Romanem  Pacewiczem,  który  urodził  się 
28 lutego 1834 r. o godzinie 10 przed południem. Akt chrztu sporządził ten sam 
ks. Tarapaciński w dniu 17 lutego 1835 r., czyli prawie rok po jego narodzinach. 
W akcie chrztu odnotowano, że został ochrzczony „na Chrzcie prywatnym w domu 
z wody odbytym”. Rodzicami chrzestnymi byli, podobnie jak w przypadku jego sio-
stry Honoraty, dziadek Paweł Łaźniewski i Maryanna Ciechomska, żona rejenta 
sandomierskiego18.

Młodszy brat Romana Pacewicza urodził się 1 września 1835 r. o godzinie 
10 wieczorem i po 11 godzinach zmarł w dniu 2 września. Na chrzcie świętym, 
udzielonym również z wody przez lekarza, nadano mu imię Idzi19.

Fakt dokonania chrztu z wody nowo narodzonych dzieci Pacewiczów suge-
ruje, że stan ich zdrowia nie rokował dobrze i zdecydowano się dokonać chrztu 
bez obecności kapłana.

Posiadamy  stosunkowo  skromne  informacje  o  rodzinie  Romana  Pacewi-
cza. Kajetan Pacewicz,  jak odnotowano w  „Kalendarzykach Politycznych” z  lat 
1834−1842, był adiunktem, dozorcą miast w obwodzie sandomierskim20. Zmarł 
8 kwietnia 1842 r. w Sandomierzu  i został pochowany na Cmentarzu Katedral-
nym. Jego śmierć zgłosili Paweł Merecki – prezydent miasta Sandomierza i Piotr 
Ulatowski  –  pocztmistrz  z Sandomierza21. Dokładnego miejsca  jego  pochówku 
nie udało się ustalić. Paulina Pacewicz zmarła 20 listopada/2 grudnia 1881 r.22 Jej 
śmierć osobiście zgłosili ks. Henryk Radomiński23, wikary katedry  i Józef Słom-
czyński24, prezydent miasta Sandomierza.

Fakt odnotowania w księgach meldunkowych jako miejsca zamieszkania ro-
dziny prezydenta miasta J. Słomczyńskiego  i Pacewiczów  tej samej kamienicy 
sugeruje, że jej część była wynajmowana przez właścicieli. Stanowiło to zapewne 

17  APS, USC katedra, R. 1832, sygn. 37, nr aktu urodzenia 33, s. 11.
18  APS, USC katedra, R. 1835, sygn. 40, nr aktu urodzenia 10, s. 6.
19  Tamże, nr aktu urodzenia 61, s. 21; nr aktu zgonu 198, s. 100.
20  „Kalendarzyk Polityczny” 1834, s. 127; 1836, s. 162; 1837, s. 175; 1838, s. 203; 1839, s. 272; 

1840, s. 274; 1841, s. 283; 1842, s. 272.
21  APS, USC katedra, R. 1842, sygn. 47, nr aktu zgonu 46, s. 86.
22  APS, USC katedra, R. 1881, sygn. 86, nr aktu zgonu 206, s. 153.
23  Ks.  Henryk  Radomiński  (21.05.1857−16.10.1933),  ojciec  jego  był  naczelnikiem  więzienia 

w Sandomierzu, ukończył seminarium duchowne w Sandomierzu i 23.05.1880 r. przyjął święcenia ka-
płańskie. Publikował w „Gazecie Radomskiej”, autor Katechizmu dla wiernych wyznania rzymskoka
tolickiego ułożonego metodą poglądową. F.J. [F. Jop], Ś. P. Ks. Henryk Radomiński, „Kronika Diecezji 
Sandomierskiej” 1933, nr 11, s. 318−319.

24  Józef Słomczyński, sekretarz Magistratu Miasta Sandomierza od 1865 r., prezydent Sando-
mierza od 1874 r. (nie pełnił tej funkcji przynajmniej od 1884 r.). „Pamiatnaja Kniżka Radomskoj Gu-
bierni” 1872, s. 55; 1875, s. 54; 1885, s. 16.
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znaczący wpływ w dochodach Pacewiczów. Po wczesnej śmierci Romana Pace-
wicza, kamienicę odziedziczyła jego siostra Honorata ożeniona z Janem Wolskim.

Ze  względu  na  późniejsze  losy  Romana  Pacewicza  warto  wspomnieć, 
że w odnotowanym akcie  jego chrztu25 świadkiem był znajomy  rodziny, sando-
mierski aptekarz, Antoni Haennel26. Roman Pacewicz pobierał nauki w Sandomie-
rzu. Miało to miejsce ok. lat 1846−1850, o czym świadczy zachowana dedykacja 
na jego książce27. Po skończeniu czteroletniej szkoły powiatowej w Sandomierzu 
zapewne kontynuował naukę w gimnazjum w Radomiu przez okres przynajmniej 
trzech lat, tam uzyskał maturę. Jak wynika z ksiąg meldunkowych z lat czterdzie-
stych i pięćdziesiątych XIX w., utrzymywał się pracując w aptece, ponieważ jego 
profesję  określono  jako  „podaptekarz”28.  Zapewne  wykonywana  praca  skłoniła 
go do podjęcia studiów farmaceutycznych na wydziale lekarskim Szkoły Głównej 
Warszawskiej. W 1864 r., po pięciu latach nauki, otrzymał tam stopień prowizora 
farmacji29. Po uzyskaniu wyższego wykształcenia w latach 1864−1865 przyjął po-
sadę nauczyciela przedmiotów fizyczno-matematycznych w Szkole Powiatowej 
Specjalnej we Włocławku30. Nie znamy przyczyn, dla których zrezygnował z tej pra-
cy i powrócił do rodzinnego miasta. Brakuje konkretnych informacji dotyczących 
jego pobytu w Sandomierzu. Warto jednak odnotować fakt, że do Sandomierza 
przyjechał i tu się osiedlił Ignacy Karpiński, emerytowany profesor i rektor Szko-
ły Powiatowej, później Gimnazjum we Włocławku31. Zamieszkał w Sandomierzu, 

25  APS, USC katedra, R. 1835, sygn. 40, nr aktu urodzenia 10, s. 6.
26  Antoni Haennel  (ok.  1790−1861),  urodził  się w Opatowie,  aptekarz,  obywatel miasta San-

domierza, zmarł 3.05.1861 r., pochowany na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu. P. Sławiński, 
Zabytki z Cmentarza Katedralnego, „Ucho Igielne” 1998, nr 16, s. 9.

27  Tekst dedykacji na stronie przedtytułowej egzemplarza książki  [R. Pacewicz], Zoologija tre
ściwie zebrana dla użytku kształcącej się młodzieży płci obojej. I. z drzeworytami w tekście, (Zarysy 
przyrody / [Roman Pacewicz], cz. 1), Skład Główny w Księgarni J. Błaszkowskiego przy ul. Krakow-
skie Przedmieście Nr 395, (druk Aleksandra Ginsa), w 8˚, Warszawa 1865, ss. 233, w zbiorach Bi-
blioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, sygn. 45335: „Wielmożnemu Księdzu 
/ Marcinowi Szubartowiczowi / koledze szkolnemu nayu- / przejmiej autor na pamiatkę / ofiarowuje / 
Roman Pacewicz  / 1868”. Jedynym księdzem w diecezji sandomierskiej w tym okresie o nazwisku 
Szubartowicz był Wawrzyniec, urodzony 25.07.1832  r. Mimo  innego  imienia na dedykacji  z dużym 
prawdopodobieństwem można  przyjąć,  że  była  napisana właśnie  dla  niego. Pośrednio  potwierdza 
to  zachowany właśnie  w  bibliotece  sandomierskiego  seminarium  egzemplarz  książki. Wawrzyniec 
Szubartowicz w Sandomierzu  uczęszczał  do  szkoły  powiatowej w  latach  1846−1850,  a  następnie 
do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1855  r., a od 1861 do swojej śmierci 
22.11.1911 r. był proboszczem w parafii św. Pawła w Sandomierzu. ADS, Akta personalne ks. Waw-
rzyńca Szubartowicza 1855−1911.

28  APS, AMS, Księga meldunkowa z ok. 1845 r., sygn. 170, s. 69−70.
29  „Biblioteka Warszawska” 1864, t. 2, s. 461; Por. Spis wykładów w Szkole Głównej Warszaw

skiej w letnim półroczu roku naukowego 1863/4 się odbywających, Warszawa 1864, s. 41.
30  „Rocznik Urzędowy Królestwa Polskiego” 1864, s. 201; 1865, s. 305.
31  Ignacy  Karpiński  (1815  (1817?)−12.10.1895),  nauczyciel  w  Szkole  Obwodowej  w  Kaliszu 

(1838−1844), Gimnazjum w Piotrkowie  (1844−1851), Szkole Powiatowej w Wieluniu  (1851−1852), 
Gimnazjum w Radomiu (1852−1860), Gimnazjum w Płocku (1860−1862), Szkole Powiatowej/Gimna-
zjum we Włocławku (1862−1868). Autor: Nowe ogrodnictwo polskie, z nowymi poglądami na przemysł 
i handel produktami naszych wyrobów i na inne ekonomiczne potrzeby dzisiejszej naszej społeczno
ści, Warszawa 1877; Krótki rys ustroju dawnej Polski i poglądy na przyszłość, t. 1, Warszawa 1887, 
t. 2, Warszawa 1888. Szerzej: A. Massalski, Słownik biograficzny. Nauczyciele szkół średnich rządo
wych męskich w Królestwie Polskim 1833−1862, Warszawa 2007, s. 192−193.
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na przedmieściu Rybitwy, w dworku nazywanym Dworkiem Karpińskich, który ku-
pił w 1866 r. Możemy tylko domniemywać, czy i jaki wpływ na decyzję Karpińskie-
go miała osoba Romana Pacewicza. Obaj zapewne znali się jeszcze z czasów, 
kiedy R. Pacewicz jako uczeń pobierał naukę w gimnazjum radomskim.

Roman Pacewicz zmarł 1  listopada 1868 r. w Sandomierzu o godz. 23.00, 
ukończywszy 34 lata. Jak odnotował w akcie zgonu ks. Jan Ziółkowski32, był byłym 
nauczycielem zamieszkałym w mieście Sandomierzu, gdzie się urodził33. Pocho-
wany został w grobowcu dziadków ze strony matki. O  tym, że pochodził  z  za-
możniejszej sandomierskiej rodziny, świadczy fakt opisania przez ks. Melchiora 
Bulińskiego  w  monografii  miasta  nagrobka:  „Pomnik  czworokątny  piramidalny 
Piotra  Pawła  Łaźniewskiego,  podsędka  sądu  pokoju  powiatu  sandomierskie-
go, zmarłego w roku 1837, oraz Brygidy z Kamienieckich Łaźniewskiej, zmarłej 
w roku 1831. W tym grobie pochowany  także Roman Pacewicz, profesor nauk 
przyrodzonych”34.

Zmiana polityki oświatowej w Królestwie Polskim spowodowała zapotrzebo-
wanie  na  podręczniki  do  szkół  średnich w  języku  polskim. W  tym  też  trendzie 
należy rozpatrywać serię „Zarysy Przyrody”, której autorem był Roman Pacewicz. 
Ukazały  się w niej  cztery  podręczniki. Pierwszy  to Zoologija treściwie zebrana 
dla użytku kształcącej się młodzieży płci obojej35 i drugi Botanika treściwie zebra
na dla użytku kształcącej się młodzieży płci obojej36, były wydane w Warszawie 
w 1865 r. nakładem Składu Głównego w Księgarni J. Błaszkowskiego37, a dru-
kowane w Drukarni Aleksandra Ginsa38. Zaznaczyć jednak należy, że Botanika, 

32  Jan Ziółkowski (5.06.1832−po 1878), urodzony w Ożarowie, stanu miejskiego, w Sandomie-
rzu ukończył szkołę powiatową (1849) i seminarium duchowne (1850−1853), a w Warszawie Akademię 
Duchowną (1853−1857), wyświęcony na kapłana 29.06.1855 r. w Warszawie. W latach 1868−1869 
był wikarym sandomierskiej katedry, następnie wyjechał za granicę w celach leczniczych. W 1878 r. 
przebywał w szpitalu św. Jana Bosko. ADS, Akta personalne ks. Jana Ziółkowskiego (1855−1878).

33  APS, USC katedra, R. 1868, sygn. 73, nr aktu zgonu 142, s. 147.
34  M. Buliński, Monografija…, s. 437.
35  [R. Pacewicz], Zoologija treściwie zebrana dla użytku kształcącej się młodzieży płci obojej. 

I. z drzeworytami w tekście, (Zarysy przyrody / [Roman Pacewicz], cz. 1), Skład Główny w Księgarni 
J. Błaszkowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście Nr 395, (druk Aleksandra Ginsa), w 8˚, Warsza-
wa 1865, ss. 233.

36  [R. Pacewicz], Botanika treściwie zebrana dla użytku kształcącej się młodzieży płci obojej 
z wielu drzeworytami w tekście, (Zarysy przyrody / [Roman Pacewicz], cz. 2), Skład główny w Księ-
garni J. Błaszkowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście Nr 395, w 8˚, Warszawa 1865, ss. 272.

37  Błaszkowski Józef (1811−29.10.1866) w 1845 r. przy ul. Krakowskie Przedmieście 411 w War-
szawie założył księgarnię ze składem materiałów piśmiennych. W 1851 r. przeniósł się do lokalu po 
przeciwnej  stronie ulicy  pod nr  395  (później  24). W  tym miejscu prowadził  również wypożyczalnię 
książek i skład materiałów rysunkowych i malarskich. Od ok. 1852 r. prowadził działalność nakładową. 
Wydawał książki dla dzieci i młodzieży oraz podręczniki szkolne i pomoce do nauki języków obcych, 
które były wielokrotnie wznawiane. Po śmierci założyciela księgarnia była własnością J. Błaszkow-
skiej, a następnie T. Popławskiego (ok. 1889). Od 1898 r. skład główny nakładów firmy znajdował się 
w księgarni M. Arcta w Warszawie. Księgarnia funkcjonowała prawdopodobnie do 1905 r. J. Jachow-
ski, Błaszkowski Józef,  [w:] Słownik pracowników książki polskiej,  red.  I. Trejchel, Warszawa–Łódź 
1972, s. 73.

38  Gins  Aleksander  Ryszard  (ok.  1819−29.09.1908)  w  1852  r.  kupił  Drukarnię  Towarzystwa 
Misjonarzy Angielskich w Warszawie  i prowadził  ją przy ul. Elektoralnej 755  (1855), a później przy 
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mimo że była drugą częścią serii „Zarysy Przyrody”, 
w  całości  ukazała  się  jako  ostatnia  pozycja. Nato-
miast  Mineralogija treściwie zebrana dla użytku 
kształcącej się młodzieży płci obojga39,  która  uka-
zała  się  jako  trzecia  część  serii, miała  dwa wyda-
nia. Pierwsze wydanie miało miejsce w Warszawie 
w  1865  r.  nakładem Składu Głównego w Księgar-
ni  Józefa  Kaufmanna40.  Drukowano  je  natomiast 
w Drukarni  Jana Psurskiego. Wydanie  drugie  „po-
prawione i pomnożone” ukazało się dwa lata później 
w Warszawie w 1867 r. nakładem Składu Głównego 
w Księgarni  J.  Błaszkowskiego,  a  drukowane  było 
w  Drukarni  Aleksandra  Ginsa41.  Mimo  podjętych 
prób nie udało się dotrzeć do czwartej części serii. 
W związku z tym kłopot jest z podaniem pełnego ty-
tułu tej publikacji. Reklama serii „Zarysy Przyrody” zamieszczona w Katechiźmie 
Chemii i Geognozyi rolniczej Profesora F. W. Johnstona podaje tytuł: „Kosmogra-
fija popularnie skreślona, z wielu drzeworytami w tekście – Warszawa 1865. Skład 
główny w księgarni  J. Błaszkowskiego. Cena Złp. 3 gr.  10.”42, Karol Estreicher 
odnotował tytuł: „Kosmografia, zarys świata słonecznego z wielu drzewor. w tek-
ście przez R. P. w Włocławku. (Zarysy przyrody T. IV.). Warszawa, J. Błaszkowski, 
druk. Al. Ginsa, 1865, w 12ce, str. 93. 50 kop.”43 Taki sam tytuł odnotował Feliks 
Kucharzewski44.

ul. Nowo-Zielnej 47. Drukarnia tłoczyła książki dla warszawskich firm nakładowych. Kolejnym właści-
cielem drukarni do 1909 r. był syn Henryk Adolf. J. Długosz, Gins Aleksander Ryszard, [w:] Słownik 
pracowników…, s. 262.

39  [R. Pacewicz], Mineralogija treściwie zebrana dla użytku kształcącej się młodzieży płci obojga 
III., (Zarysy przyrody / [Roman Pacewicz], cz. 3), Skład główny w Księgarni Józefa Kaufmanna przy 
ul. Krakowskie Przedmieście Nr 442 (nowy 71) wprost odwachu, w 8˚, Warszawa 1865, ss. II, 105.

40  Józef Kaufmann na początku lutego 1860 r. otworzył w Warszawie przy ul. Krakowskie Przed-
mieście 442 (później 71) księgarnię i skład nut pod nazwą Józef Kaufmann i Sp. Początkowo prowa-
dził ją wspólnie z Raimannem, a następnie z F. W. Hoesickiem (do 1862). Od 1867 r. prowadził wy-
pożyczalnię nut. Nakładem Kaufamanna ukazywało się ok. 96 dzieł beletrystycznych, historycznych 
i popularnonaukowych w 103 tomach oraz czasopisma: „Bazar” – tygodnik dla kobiet (1865−1866), 
„Mucha” – tygodnik humorystyczny (1871 − sprzedany 1875), „Biblioteka Romansów i Powieści” – ty-
godnik (1872−1879) przekształcony w „Bibliotekę Romansów, Powieści, Podróży i Utworów Poetyc-
kich” –  tygodnik  (1879 − sprzedany 1883),  a  także kalendarze:  „Premiowy Kalendarz  Ilustrowany” 
(1866−1874) i „Kalendarz Satyryczno-Humorystyczny” (1872−1873). M. Kocójowa, Kaufmann Józef, 
[w:] Słownik pracowników…, s. 402.

41  R. Pacewicz, Mineralogija treściwie zebrana dla użytku kształcącej się młodzieży  /  skreślił 
Roman Pacewicz, wyd. 2 popr. i pomn., (Zarysy przyrody, cz. 3), Skład główny w Księgarni J. Błasz-
kowskiego, w 12˚, Warszawa 1867.

42  F. W. Johnson, Katechizm Chemii i Geognozyi rolniczej Profesora F. W. Johnstona, przepol
szczył Roman Pacewicz, Nauczyciel szkół. Dla użytku włościan i gospodarzy rolnych, w 8˚, Warszawa 
1865, s. 77.

43  K. Estreicher, Bibliografia XIX stulecia, t. 3, Kraków 1962, s. 339.
44  Zob.: F. Kucharzewski, O astronomii w Polsce. Materiały do dziejów tej nauki w naszym kraju, 

Nakładem Biblioteki Kórnickiej, [Paryż] 1872, s. 224.
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Mówiąc  o  Romanie  Pacewiczu  jako 
o  autorze  podręczników,  warto  odnotować, 
że  przetłumaczył  na  język  polski  wzmianko-
wany wcześniej Katechizm Chemii i Geogno
zyi rolniczej… James Finlay Weir Johnston45 
w  1844  r.  wydał  książkę Catechism of Agri
cultural Chemistry.  W  Anglii  doczekała  się 
ona  33  wydań  i  została  przetłumaczona  na 
większość  języków  europejskich.  Tłumacze-
nia  na  język  polski  podjął  się Roman Pace-
wicz.  Niestety,  nie  posiadamy  żadnych  informacji 
o  jego  znajomości  języka  angielskiego.  Książka 
została  dopuszczona  do  druku  przez  cenzurę 
29.12.1864/10.01.1965 r. i ukazała się pod tytułem: 
Katechizm Chemii i Geognozyi rolniczej Profesora 
F. W. Johnstona, przepolszczył Roman Pacewicz, 
Nauczyciel szkół. Dla użytku włościan i gospodarzy 
rolnych46. Była wydana w październiku 1865 r.47 na-
kładem Składu Głównego w Księgarni Gebethnera 
i  Wolffa48  przy  ul.  Krakowskie  Przedmieście  415, 
a tłoczona w Drukarni Aleksandra Ginsa S-ka mniej-
sza.  Jak  podał R. Pacewicz w  przedmowie  tłuma-
cza datowanej w Warszawie na 5 stycznia 1865 r.: 
„Rozpowszechnienie,  a  raczej  zastosowanie  jego 
[dzieła], znaczne dla rolnictwa rokuje korzyści,  tem 
więcej,  że  będąc  nadzwyczaj  przystępnie  i  zro-
zumiale  skreślone, może  służyć  jako przewodnik w gospodarstwie  rolnem,  dla 
umiejących czytać włościan. Dla gruntowniejszego jednak zrozumienia go pożą-
daną jest rzeczą, aby starszym uczniom w szkołach wiejskich, przez Nauczycieli 

45  James  Finlay Weir  Johnston  (13.09.1796,  Paisley,  Szkocja  –  18.09.1855,  Durham w  pół-
nocno-wschodniej Anglii), szkocki chemik rolny, kształcił się na Uniwersytecie w Glasgow, po ślubie 
w 1830 r. nabył majątek i poświęcił się studiom chemicznym, wykładowca Uniwersytetu w Durham, 
przebywał w Edynburgu. Napisał Catechism of Agricultural Chemistry (1844), w Anglii wydany 33 razy, 
przetłumaczony na większość języków europejskich oraz Chemistry of Common Life (1853/1855), stro-
na internetowa: http://www.biographi.ca/009004−119.01−e.php?&id_nbr=3990 [dostęp 03.10.2012].

46  F. W. Johnson, Katechizm Chemii i Geognozyi rolniczej Profesora F. W. Johnstona, przepol
szczył Roman Pacewicz, Nauczyciel szkół. Dla użytku włościan i gospodarzy rolnych, w 8˚, Warszawa 
1865, ss. IV, 76.

47  W spisie nowości wydawniczych zamieszczono Katechizm… z informacją, że koszt jego na-
bycia wynosił 37½ kopiejki. Kronika bibliograficzna, „Biblioteka Warszawska” 1865, t. 4, s. 625.

48  Firma Gustawa Gebethnera i Roberta Wolffa powstała w 1857 r. w Warszawie przy Krakow-
skim Przedmieściu 415. Działalność wydawniczą  rozpoczęli w 1858  r. Gebethner  i Wolff wydawali 
dzieła najwybitniejszych polskich pisarzy i poetów, literaturę dla dzieci i młodzieży, podręczniki szkol-
ne, nuty oraz wydawnictwa periodyczne (m.in. „Tygodnik Ilustrowany”, „Kurier Warszawski”, „Kłosy”, 
„Tygodnik Powszechny”). Obok Składu Głównego w Warszawie firma posiadała filie w Krakowie, Po-
znaniu, Wilnie, Lublinie i Łodzi. Szerzej zob.: Z dziejów firmy Gebethner i Wolff. 1857−1937, oprac. 
J. Muszkowski, Warszawa 1938.
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było objaśnione; metoda katechizmowa o wiele na-
ukę  ułatwi”49.  Wspomniana  metoda  katechizmowa 
polega na zadawaniu pytań i odpowiadaniu na nie. 
Jednocześnie  w  tej  publikacji  zamieszczono  licz-
ne  rysunki  ilustrujące  poruszane  zagadnienia  oraz 
mniejszą  czcionką  zaznaczono  uwagi metodyczne 
ułatwiające  demonstrację  zjawisk. W  tytule  książki 
zaznaczono, że  jest ona przeznaczona Dla użytku 
włościan i gospodarzy rolnych, jednak  w  tekście 
w  uwagach  metodycznych  mamy  odwołania  na 
przemian do: nauczyciela, przewodnika, przewodni-
czącego, profesora czy objaśniającego.

Tłumacz w  przedmowie  zadeklarował,  że  jeśli 
wydane dzieło okazałoby się praktyczne, to zamie-
rza przetłumaczyć obszerniejszy kurs chemii i technologii rolniczej50. Niestety, nie 
udało się potwierdzić tego faktu.

Książki wydane w serii „Zarysy Przyrody”, z wyjątkiem drugiego wydania Mi
neralogii, nie są podpisane nazwiskiem  i  imieniem autora. Jedynie Przedmowy 
w poszczególnych częściach są sygnowane inicjałami Romana Pacewicza i tak: 
W Mineralogii  w wydaniu  pierwszym  tylko  literą  „P…/Warszawa  dnia  20  Lipca 
1864 r.”; w Zoologii inicjałami „R. P./Włocławek 14 Października 1864 r.”; w Bota
nice inicjałami „R. P./Sandomierz d. 6 Sierpnia 1865 r.”

Interesujący jest również fakt reklamowania w Katechiźmie… wcześniejszych 
publikacji Romana Pacewicza, które ukazały się w serii wydawniczej „Zarysy Przy-
rody”, jako tomów 1−4, a nie części. Przy reklamie książek podano również ceny, 
za jakie można było nabyć poszczególne egzemplarze. I tak Botanika… i Zoolo
gia… były po 5 złp, Mineralogia… i Kosmografija… po 3 złp 10 gr., a Katechizm… 
po 2 złp 15 gr. Warto pamiętać, że w 1842 r. oficjalnie wprowadzono w Królestwie 
Polskim jako walutę ruble51. Podane ceny w złp były tej samej wartości podanej 
w rublach przez Karola Estreichera.

Ocena podręczników autorstwa Romana Pacewicza wydanych w serii „Za-
rysy Przyrody” ze względu na rozwój nauki dziś nastręcza wiele kłopotów. Warto 
odwołać  się więc  do  recenzji  z  czasów współczesnych  autorowi.  Pierwszy  ar-
tykuł krytycznie omawiający serię ukazał się na  łamach „Gazety Warszawskiej” 
19 września 1867 r.:

„Zarysy przyrody. P. Roman Pacewicz, którego Zoologia, Mineralogia i Ko
smografia, w rysach wybitniejszych przedstawione, a przeznaczone głównie dla 
uczącej się młodzieży ukazały się w r. 1865, wydał obecnie dokończenie również 
w r. 1865 rozpoczętej Botaniki. Dziełko to, sposobem wykładu środkujące między 
pismami popularnemi a czysto szkolnemi, przystępne o ile w dzisiejszym stanie 
wysoko posuniętych nauk przyrodzonych traktowanie ich przystępnem być może, 

49  R. Pacewicz, Przedmowa tłómacza, [w:] F. W. Johnson, Katechizm…, s. III−IV.
50  Tamże.
51  W 1841 r. miała miejsce reforma walutowa w Królestwie Polskim: 30 groszy polskich = 1 złoty 

polski = 15 kopiejek; 100 kopiejek = 1 rubel.
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zaleca się trafnym doborem szczegółów, jasnością i prostotą stylu. Wielka liczba 
drzeworytów, po większej części bardzo dobrze wykonanych, przychodząc w po-
moc opisom, ułatwia objęcie rzeczy subtelniejszych, szczególniej fizyologii roślin, 
wcale starannie wypracowanej. Słabszą stronę dziełka stanowi chemia roślinna, 
wielce pobieżnie traktowana; rzecz to zresztą bodaj zupełnie niepodobna do spo-
pularyzowania, a podawanie ostatecznych wywodów tej nauki na wiarę w «słowo 
honoru» piszącego, niekorzystnie mogłoby wpływać na kierunek umysłu młodzie-
ży. Co do tego punktu czytelnik może znaleźć obfitsze szczegóły w innej pracy 
p. Pacewicza, Mineralogii, która obecnie wyszła w powtórnem wydaniu, znacznie 
pomnożonem  i  przerobionem według  najnowszych pojęć  nauki.  Zarysy  ogólne 
chemii są w tem wydaniu daleko obszerniej rozwinięte, a czerpane ztąd wiado-
mości mogą też służyć do lepszego zrozumienia tego przedmiotu w zastosowaniu 
do botaniki. Prace p. Pacewicza godne są zalecenia młodzieży i przewodnikom 
pierwszych jej kroków na pełnej manowców drodze nauk przyrodzonych. Szkoda 
tylko, że obok schludności druku, korrekta jest dosyć niedbała, tak, że myśl na-
wet niekiedy kaleczy. Np. w Botanice, str. 75, nitki zrobiono częścią słupka, kiedy 
istotnie są częściami pręcików, jak powiedziano na poprzedzającej karcie. Na str. 
80 zawiązek owocowy po kilkakroć zowie się związkiem. W Mineralogii, str. 55, 
powiedziano, iż żelazo jest to «metal najużyteczniejszy, dla tego też (!) w przyro-
dzie bardzo rozpowszechnione». Podobne usterki w książce dla młodzieży prze-
znaczonej są skazą, której o ile można unikać potrzeba”52.

Druga recenzja, pióra Feliksa Kucharzewskiego, z 5 września 1871 r. oma-
wia ogólnie materiały do dziejów astronomii  i m.in. ocenia podręcznik Romana 
Pacewicza Kosmografia:

„Drugie  zaś  [dziełko  astronomicznej  treści  –  uwaga  autora],  stanowiące 
część  IV  Zarysów  przyrody,  dziełka  poświęconego  kształcącej  się  młodzieży, 
pod  tytułem: Kosmografia, zarys świata słonecznego[252], w  r.  1865 w Warsza-
wie wydane, jest pracą Romana Pacewicza, którą autor młodocianemu wiekowi 
i  płci  pięknej  poświęcił; mieszcząc w  sobie  atoli wiele  błędów,  ciemnych  okre-
śleń i śmiesznych często wniosków, z uważanych za zupełnie pewne domysłów 
wyprowadzonych, dziełko to raczej uczących się do kosmografii zniechęcić, niż 
pojęcie jej ułatwić i nią zająć może[253].

[252] W ósemce, stron 93, z 43 drzeworytami w texcie.
[253] Gruntowną recenzyą tej książki, najaką nawet nie zasługiwała, znaleźć można w Gazecie 

Polskiej z r. 1866, numerach 11 i 12”53.

52  Zarysy przyrody, „Gazeta Warszawska” 1867, nr 208, s. 2.
53  F. Kucharzewski, O astronomii…, s. 224.
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Oficyna wydawnicza E. Wendego 
na rzecz edukacji szkolnej na przykładzie 

serii „Wybór Pisarzów Polskich i Obcych dla Domu 
i Szkoły” i „Biblioteka Klasyków Polskich”

Seria wydawnicza1 to według Podręcznego słownika bibliotekarza wydawnic-
two ciągłe składające się z indywidualnych tytułów o wspólnej nazwie dla całości, 
w  której  obrębie mogą,  ale  nie muszą  być  numerowane2. Wyróżniają  ją  znaki 

*  Dr,  Biblioteka  Uniwersytetu  Łódzkiego,  Oddział  Opracowania  i  Uzupełniania  Zbiorów, 
90-237 Łódź, ul. Jana Matejki 32/38.

1  Seriom wydawniczym poświęcono kilkanaście prac. Najważniejsze z nich to: Katalog polskich 
wydawnictw seryjnych i biblioteczek szkolnych w układzie alfabetycznym według tytułów, Warszawa 
1938; A. Morawska, Serie wydawnicze w Polsce Ludowej, Warszawa 1971; R. Cybulski, Serie książek 
kieszonkowych w Polsce w latach 1966−1970, Warszawa 1972; K. Rulka, Bibliofilskie wydawnictwo 
seryjne: Książki o książce, „Archiwa, Biblioteki, Muzea” 1972, t. 25, s. 251−264; J. Dunin, Rozwój cech 
wydawniczych polskiej książki literackiej XIX−XX wieku, Łódź 1982 (rozdz. X), s. 160−194); E. Mrzy-
głocka, Serie wydawnicze dla dzieci i młodzieży 1970−1982. Bibliografia, Warszawa 1985; A. Jędrych, 
Polskie serie literackie i paraliterackie 1901−1939, Łódź 1991; A. Jazdon, Wielkopolskie serie wydaw
nicze do 1945 roku,  „Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu” 1997, nr 2; G. Straus, K. Wolff, 
Czytać, nie czytać… kupować, nie kupować, Warszawa  2000; S. Kurek-Kokocińska,  „Biblioteczka 
Aforystów” Państwowego Instytutu Wydawniczego,  [w:] Od księgoznawstwa przez bibliotekoznaw
stwo do nauki o informacji XXI w., Białystok 2007, s. 91−116; J. Starnawski, Andrzej BaumfeldBoleski 
i jego brat Gustaw, poloniści − przemyślanie, „Rocznik Przemyski” 2008, t. 44, z. 3, s. 85−100; M. Ko-
walska, Literackie serie wydawnicze w Polsce w latach 1921−1999, [w:] Dokąd zmierzamy? Książka 
i jej czytelnik. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Głów
ną Uniwersytetu Szczecińskiego, Międzyzdroje, 20−22 września 2007,  red. R. Gaziński,  Szczecin 
2008, s. 109−126; U. Kowalewska, Rola polskich serii książkowych na przykładzie serii państwowe
go wydawnictwa „Iskry” w latach 1956−1992,  „Acta Universitatis Lodziensis” 2009, Folia Librorum”, 
nr 15, s. 101−117; B. Kuć, Seria wydawnicza „Książnica Tłumaczeń Łacińskich”, „Acta Universitatis 
Lodziensis” 2010, Folia Librorum”, nr 16, s. 159−170.

2  Hasła Seria, Wydawnictwo  seryjne w: Podręczny słownik bibliotekarza,  oprac. G. Czapnik, 
Z. Gruszka, przy współpracy H. Tadeusiewicz, Warszawa 2011, s. 303.
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identyfikacyjne,  do  których  zalicza  się:  tytuł  serii,  numer  tomu,  znak  graficzny, 
tematyka, format i ukształtowanie druku3. Serializacja zaś, jak słusznie zauważył 
Janusz Dunin, była jednym z najważniejszych odkryć w dziedzinie popularyzacji 
książki  […]. Już dawno stwierdzono, że  jeśli czytelnik był zadowolony z  jakiejś 
książki, poszukiwał podobnej”4.

Literackie wydawnictwa seryjne z początku XX wieku adresowane do mło-
dzieży szkolnej to bogaty materiał badawczy. Ich wydawcy, okoliczności powsta-
nia, zakres  tematyczny, opracowanie  językowo-stylistyczne oraz przygotowanie 
edytorskie i redakcyjne to zagadnienia wymagające szerszego omówienia. Trze-
ba pamiętać, że w latach 1900−1939 ukazywało się ok. sześciuset literackich se-
rii5. Określając natomiast w szerszym aspekcie odbiorców dawnych wydawnictw 
seryjnych jako „młodzież szkolną”, należy zaznaczyć, iż w kręgu zainteresowań 
tak zdefiniowanego adresata winny się znaleźć podręczniki, repetytoria, bryki czy 
podręczne źródła z danej dziedziny, a więc z: ekonomii, historii literatury polskiej 
i obcej, historii Polski i historii powszechnej, techniki czy też nauk przyrodniczych. 
Z kolei  z punktu widzenia badacza serii  literackich przedmiotem  rozważań po-
winny być utwory poetyckie, prozatorskie czy dramatyczne z zakresu  literatury 
pięknej polskiej i obcej zalecane przez podręczniki oraz wszelkiego rodzaju pro-
gramy i wypisy szkolne czy wskazówki metodyczne i dydaktyczne. Na początku 
XX wieku  kładziono  szczególny  nacisk  na  naukę  języka  polskiego. W  tym  też 
czasie nasiliło się oddziaływanie polskiej książki. Miały w tym swój udział gaze-
ty, na łamach których ukazywały się hasła zachęcające do czytania oraz utwory 
w odcinkach. Wiadomo było, że jednym z oręży w walce o ojczyznę i zachowanie 
ducha narodu jest krzewienie polskiej literatury i historii za pomocą właśnie druku. 
Dlatego też propagowaniem czytelnictwa zajmowały się legalne i tajne biblioteki6. 
W dydaktyce zaś wychodzono z założenia, że obcowanie z tekstami  literackimi 
to nie tylko obcowanie z językiem, tudzież językiem narodowym, ale to „podsta-
wa myślenia w ogóle, podkład całej wiedzy, bo  tylko umiejąc układać  logicznie 
w głowie i wypowiadać nabyte wiadomości, możemy zdobywać wiedzę, tylko czy-
tając ze zrozumieniem, możemy zacząć ją zdobywać”7. Książce wyraźnie przy-
pisywano  funkcję wychowawczą,  obok  popularyzacyjnej  i  poznawczej,  o  czym 
niejednokrotnie  pisali  w  artykułach  metodycznych  i  dydaktycznych  wydawcy 
omawianych serii8. Podobne treści niosła przedmowa do serii  „Wybór Pisarzów 
Polskich i Obcych dla Domu i Szkoły”. Jej redaktorzy wyraźnie podkreślali, że ich 
celem jest stworzenie takiego wydawnictwa, które mogłoby stanowić podstawo-

3  J. Dunin, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX i XX wieku, Łódź 1982, 
s. 160.

4  Tamże, s. 160.
5  Tamże, s. 175.
6  J. Wróblewski, Rola książki polskiej w kształtowaniu się świadomości narodowej w okresie 

zaborów (1795−1918), „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1989, R. 25, s. 189−211.
7  M. Tańska, Uwagi metodyczne przy nauczaniu języka polskiego, [w:] Programy szkolne i uwagi 

metodyczne, zebrała i ułożyła taż, Warszawa 1915, s. 5.
8  A.  Baumfeld,  Współczesna literatura polska w szkole średniej,  „Nowe  Tory”  1911,  z.  4, 

s. 441−449.
„[…] literatura powinna wychowywać, ku temu potrzebne są teksty literackie” (s. 442).
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wy księgozbiór obywatela – w domyśle młodego obywatela – „mieszczący twory 
najlepszych pisarzów narodowych, i dzieła, objaśniające przeszłość i stan obecny 
narodu”. Będące przedmiotem analizy wydawnictwa  seryjne  jasno wskazywały 
wyraźny adres wydawniczy – młodzież szkolną. Ukazywały się z myślą właśnie 
o tych odbiorcach literatury.

Serie  „Wybór Pisarzów Polskich  i Obcych dla Domu  i Szkoły”  i  „Biblioteka 
Klasyków Polskich” (tudzież „Wendego Biblioteka Klasyków Polskich”) wychodzi-
ły spod prasy drukarskiej w burzliwym okresie, obfitującym w ważne wydarzenia 
na polskiej  i międzynarodowej scenie politycznej, które ruchowi wydawniczemu 
nie  sprzyjały. Dla  pierwszej wymienionej  serii  były  to  lata  1907−1923  (27  tytu-
łów), zaś dla drugiej 1913−1921 (9 tomów). Wówczas w latach 1901−1918, jak 
wynika  z  badań Artura  Jazdona,  na  terenie  samej Wielkopolski  ukazywały  się 
62 wydawnictwa seryjne (2 z nich stanowiły kontynuację), a w sumie zarejestro-
wano ok. 4000 tytułów9. Warto zaznaczyć, że tradycje szkolnych wydawnictw se-
ryjnych nie były długie. Za pierwszą taką serię uznaje się „Zebrania rytmów, przez 
wierszopisów żyjących lub naszego wieku zeszłych pisanych” Andrzeja Załuskie-
go wychodzącą w latach 1752−175610. Kolejną był „Wybór Celniejszych Pisarzów 
Polskich”  Tadeusza  Mostowskiego,  który  ukazywał  się  w  latach  1803−180811. 
Chociaż adresatem tej serii niezupełnie była młodzież ucząca się, to jednak wyko-
rzystywano ją do użytku szkolnego. Posługiwał się nią np. Adam Mickiewicz, któ-
ry będąc na posadzie nauczyciela w Kownie, sprowadził ją nawet do tamtejszej 
biblioteki12. W początkach minionego stulecia, w latach 1902−1913, w Brodach, 
w oficynie Feliksa Westa, wychodziło wydawnictwo ciągłe o wyraźnie szkolnym 
profilu, a mianowicie „Arcydzieła Polskich i Obcych Pisarzy”. Seria ta liczyła blisko 
sto tomów. Wydano w niej dzieła m.in. Cycerona, Eurypidesa, Sofoklesa, Schil-
lera, Byrona, Kochanowskiego, Skargi, Krasickiego, Brodzińskiego, Felińskiego, 
Zabłockiego, Fredry, Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Goszczyńskiego, 
Kraszewskiego. Opracowaniem i przygotowaniem tekstów do edycji wraz z ob-
jaśnieniami  zajmowali  się  badacze  literatury,  przede  wszystkim:  Wiktor  Hahn, 
Tadeusz Pini, Piotr Chmielowski, Bohdan Łepki, Kazimierz Zimmermann. Przy-
gotowany pod względem edytorskim utwór poprzedzał wstęp, na który składały 
się: biografia autora, streszczenie prezentowanego dzieła oraz charakterystyka 
pierwszoplanowych postaci.

„Wybór Pisarzów Polskich i Obcych dla Domu i Szkoły” wychodził w latach 
1907−1924. Cena poszczególnych tomów wahała się od 15 do 25 kopiejek. Nazwa 
tej serii początkowo brzmiała „Wybór Pisarzów dla Domu i Szkoły”. W 1916 roku 
została przekształcona i doprecyzowana o pisarzów „polskich  i obcych”. Jej re-
daktorami byli badacze  literatury z najważniejszych wówczas ośrodków nauko-
wych:  Bronisław  Chlebowski  (Uniwersytet Warszawski,  Towarzystwo  Naukowe 

9  A. Jazdon, Wielkopolskie serie…, s. XII.
10  A. Morawska, Wstęp, [w:] Serie wydawnicze…, s. XV.
11  Hasło  Seria w:  Encyklopedia wiedzy o książce,  red.  nacz.  A.  Birkenmajer,  B.  Kocowski, 

J. Trzynadlowski, Wrocław−Warszawa−Kraków 1971, s. 2148.
12  Za tę cenną informację dziękuję prof. Jerzemu Starnawskiemu.
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Warszawskie), Ignacy Chrzanowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia 
Umiejętności)  i  Henryk  Galle  (Towarzystwo  Naukowe Warszawskie).  Wszyscy 
trzej redaktorzy mieli liczne zasługi na polu polskiej dydaktyki. Każdy z nich prak-
tykował i nauczał młodzież szkolną. Doświadczenia redaktorskie wyraźnie łączyli 
z działalnością pedagogiczną. Bronisław Chlebowski  zajmował  się historią  lite-
ratury polskiego odrodzenia, baroku  i  romantyzmu. Opracował m.in. metodolo-
gię badania dziejów literatury narodowej z uwzględnieniem różnic terytorialnych 
i etnicznych oraz historię literatury XIX wieku (Literatura polska 1795−1905 jako 
główny wyraz życia narodu po utracie niepodległości, 1923). Z kolei Ignacy Chrza-
nowski opracował syntezę dziejów polskiej literatury od czasów najdawniejszych 
do końca XVIII wieku. Henryk Galle zaś był autorem podręcznika do nauki języka 
polskiego – Stylistyka i teoria literatury (1904). Opracowanie to wykorzystywano 
w klasie poprzedzającej systematyczny kurs historii literatury polskiej przed I woj-
ną światową w gimnazjach13. Galle związany był  także z  innymi wydawnictwa-
mi seryjnymi,  tj.  „Książki dla Wszystkich”,  „Biblioteczka Narodowa”,  „Arcydzieła 
Literatury Wszechświatowej”  i  „Biblioteka Dzieł Wyborowych”. Omawiana  seria 
wychodziła  nakładem  Gebethnera  i  Wolffa,  największej  polskiej  firmy  księgar-
sko-wydawniczej drugiej połowy XIX  i pierwszej XX w. Pojawienie się na rynku 
wydawniczym niniejszej serii szkolnej uwarunkowane było ówczesnymi realiami. 
Po walce o polską szkołę w rewolucji 1905 roku masowo zaczęły się ukazywać 
wszelkiego rodzaju podręczniki szkolne (stanowiły one ponad 50% ogólnopolskiej 
produkcji), broszury oświatowe, wydawnictwa seryjne i bryki, które były odpowie-
dzią na zapotrzebowanie publiczności literackiej14. Władze rosyjskie zezwoliły nie 
tylko na wprowadzenie języka polskiego do szkół elementarnych, ale pozwoliły na 
zakładanie organizacji oświatowych  (najważniejszą była Polska Macierz Szkol-
na), bibliotek oraz prywatnych szkół z wykładowym językiem narodowym15.

Z  kolei  „Biblioteka  Klasyków  Polskich”  ukazywała  się  w  latach  1913−1921 
w wydawnictwie Edwarda Wendego  założonym wspólnie  z  Ferdynandem Hoe-
sickiem w 1858 roku w Warszawie, ostatecznie sprzedanym w 1912 roku Ludwi-
kowi Fiszerowi, a działającym jeszcze przez szesnaście lat16. Serię tę redagował 
Konrad Drzewiecki, do którego w 1914 roku dołączył Andrzej Baumfeld-Boleski17. 
To  bardzo ważne  i  znaczące  postaci  dla  tradycji  edycji  szkolnych.  Byli  to  jedni 
z cenniejszych komentatorów literatury polskiej. Drzewiecki w 1914 roku opubliko-
wał Zarys metodyki języka polskiego. Była to pierwsza tego typu praca na gruncie 
dydaktyki polskiej18. Boleski z kolei napisał kilka artykułów o tematyce dydaktycz-
nej, co miało istotny wpływ na kształt omawianego wydawnictwa seryjnego19.

13  J. Starnawski, Galle Henryk Ludwik, [w:] Słownik badaczy literatury polskiej, t. 3, red. tenże, 
Łódź 2000, s. 106.

14  I. Wojsz, Gebethner i Wolff – największa polska firma księgarskowydawnicza drugiej połowy 
XIX i pierwszej XX w., „Rocznik Warszawski” 2002, R. 30, s. 164.

15  M. Pawlak, Zarys dziejów oświaty. Skrypt, Bydgoszcz 2007, s. 107.
16  Wende Edward (1830−1916), [w:] Encyklopedia…, s. 2446.
17  J. Starnawski, Andrzej BaumfeldBoleski…, s. 86.
18  J. Starnawski, Drzewiecki Konrad Mieczysław, [w:] Słownik badaczy…, t. 5, s. 88.
19  Na ten fakt zwrócił uwagę J. Starnawski. Por. Andrzej BaumfeldBoleski…, s. 88−89.
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Zwracając uwagę na strukturę omawianych serii,  ich  język, przygotowanie 
od strony edytorsko-redakcyjnej, należy zaznaczyć,  iż pomimo  faktu, że w  „Bi-
bliotece Klasyków Polskich” ukazało się tylko 9 tomów, to jednak na tle „Wyboru 
Pisarzów Polskich i Obcych dla Domu i Szkoły” wypada ona znacznie lepiej.

„Wybór Pisarzów Polskich  i Obcych  dla Domu  i  Szkoły”  to  seria  o  forma-
cie16°, 17cm, numerowana, licząca 27 tomów. Miała nie tylko jednolity format, ale 
i  jednolite opracowanie graficzne. Jak wskazuje sama nazwa, do wydawnictwa 
włączono autorów zarówno polskich (tj. Jan Kochanowski – Treny,  t. 1; Odpra
wa posłów greckich,  t. 3; Adam Mickiewicz – Grażyna,  t. 2; Konrad Wallenrod, 
t. 4; Dziady część 2 i 4 tudzież fragmenty pośmiertne, t. 7; Kazimierz Brodziński 
– Wiesław, t. 5; Zygmunt Krasiński – NieBoska komedia, t. 8; Irydion, t. 12; Win-
centy Pol – Mohort, t. 9; Antoni Malczewski – Maria, t. 10; Juliusz Słowacki – Lilla 
Weneda i Grób Agamemnona, t. 11; Beniowski, t. 18; Julian Niemcewicz – Powrót 
posła, t. 13; Alojzy Feliński – Barbara, t. 15; Ignacy Krasicki – Myszeis, t. 16; Miko
łaja Doświadczyńskiego przypadki, t. 22; Pan Podstoli, t. 23; Franciszek Zabłocki 
– Sarmatyzm, t. 17; Wacław Potocki – Wojna chocimska; t. 19; Seweryn Gosz-
czyński – Zamek kaniowski, t. 20; Mieczysław Romanowski – Dziewczę z Sącza, 
t. 21;), jak i obcych (Homer – Iliada, t. 24; Owidiusz – Przemiany, t. 25; Horacy 
– Wybór poezji, t.  26  i  27). Co ważne, poszczególne utwory opracowywali  nie 
tylko redaktorzy serii, chociaż w ich przygotowaniu znalazła się większość tomów 
wydawnictwa – Henryk Galle opracował tomy: 2, 4, 5, 8, 12, 15, 17, 21, a Broni-
sław Chlebowski: 6, 9, 13, 16, 22, 23. Ponadto opracowaniem zajęli się również: 
Gabriel Korbut, który zredagował tomy 10, 20, 25; Aureli Drogoszewski – 18 i Jan 
Zakrzewski – 24. Wydawnictwo seryjne objęło różne okresy literackie w dziejach 
historii  literatury, począwszy od antyku, poprzez okres staropolski  i oświecenie, 
a na romantyzmie skończywszy, z pominięciem czasów współczesnych. Znacznie 
mniejszy nacisk położono na przybliżenie młodemu czytelnikowi trudnej polskiej 
szesnasto- i siedemnastowiecznej literatury dawnej. W tym przypadku przywołano 
najważniejszego jej twórcę – Jana Kochanowskiego – mistrza języka poetyckiego 
i „pierwszego artystę świadomego”20, który „stworzył poezję polską z niczego”21. 
Przedrukowując  teksty  oświeceniowe,  wydawcy  sięgnęli  po  Krasickiego,  uwa-
żanego wówczas za doskonale odbijającego „ducha wieku” zwolennika poetyki 
francuskiej, ale nie jej ślepego naśladowcę, zachęcającego do czytania świetnym 
humorem oraz czyniącego język ojczysty „płynnym i dźwięcznym”22. Zabłockiego 
z kolei włączyli do serii ze względu na udane próby przeróbek sztuk francuskich, 
głównie Romagnésiego. Z kolei z twórczości Felińskiego nieprzypadkowo wybór 
padł na Barbarę, albowiem uchodziła za „najlepszy utwór dramatyczny w całym 
tym  okresie”23  jako  „typowa  sztuka  francusko-klasyczna”24. Oczywiście  z  epoki 
romantyzmu nie mogło  zabraknąć narodowych wieszczów. Wydawcy,  drukując 
zarówno powieść poetycką, poematy, utwory liryczne, jak i dramaty romantyczne, 

20  K. Wojciechowski, Zwięzły podręcznik historyi literatury polskiej, Lwów 1910, s. 27.
21  Tamże. s. 27.
22  Tamże, s. 65−66.
23  Tamże, s. 86.
24  Tamże, s. 87.
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postarali się o przekrój: twórczości Mickiewicza, w której odbijała się „dusza na-
rodu”25 i z którą „weszliśmy w Europę, stanęliśmy w rzędzie narodów, które mogą 
poszczycić się geniuszami”26; Słowackiego, którego uznawano za mistrza formy 
i języka umiejącego „oddać najsubtelniejsze tony i półtony uczuć”27 oraz Krasiń-
skiego, którego NieBoską komedię i  Irydiona uznawano za „arcydzieła stylu”28. 
Redaktorzy większy nacisk położyli wyraźnie na  te utwory, które w  różnorodny 
sposób odnosiły się do sytuacji politycznej, a więc nawiązywały do powstania li-
stopadowego, niewoli i upadku narodu oraz ukazywały sens dziejów narodowych. 
Dlatego też wśród postaci poszczególnych tekstów literackich, młodzież szkolna 
znalazła m.in. bohaterów, którzy poświęcali się walce z wrogiem dla dobra ojczy-
zny, sięgając nierzadko po naganne moralnie środki czy kierując się nieszlachet-
nymi motywami. Nie zabrakło również wątku romantycznej miłości oraz motywów 
autotematycznych, czyli  refleksji nad samą sztuką poetycką. Z  twórczości Pola 
redaktorzy wybrali uznawaną wówczas za najlepszą z  jego gawęd, a więc Mo
horta, zaś z Romanowskiego powieść poetycką Dziewczę z Sącza. Warto zazna-
czyć, że o  ile  redaktorzy pokazali przekrój  literatury polskiej  i  klasykę  literatury 
powszechnej, o tyle poszczególnych autorów i ich dzieł nie wydawali jednak w po-
rządku chronologicznym. Po drugie, poszczególnym twórcom poświęcono więcej 
niż  jeden  tom. Być może wydawcom przyświecała  tzw. metoda koncentryczna, 
zalecana wówczas w programach metodycznych, polegająca najpierw na przy-
swajaniu  najważniejszych wiadomości,  a  później  ich  utrwalaniu  i  rozszerzaniu. 
Można powiedzieć, że z jednej strony było zapotrzebowanie publiczności literac-
kiej na kolejne dzieła poszczególnych autorów, z drugiej zaś młodzi czytelnicy, po-
znając jedno z dzieł danego twórcy, byli niejako gotowi na zapoznanie się z jego 
kolejnym tekstem, niekiedy znacznie trudniejszym w odbiorze29, chociaż niewąt-
pliwie zakłócenie ciągłości chronologicznej z dzisiejszego punktu widzenia mogło 
wprowadzać chaos. Niemniej taką metodę zalecał m.in. redaktor drugiej z oma-
wianych serii – „Biblioteki Klasyków Polskich”. Andrzej Boleski zauważył, że mło-
dzież szkolną należy najpierw zapoznać z bliższymi oraz jednocześnie bardziej 
jej znanymi i najpoczytniejszymi autorami i ich dziełami, jak np. z Mickiewiczem 
czy Słowackim, by zaciekawić ją „zagadnieniem: jak wyglądała do tych czasów 
literatura, która tak szczytne dała owoce? Jak się rozwijała, zanim ów szczyt osią-
gnęła?”30. Wydawca uważał, że chronologicznej historii literatury należy nauczać 
studentów. Natomiast priorytetem jest wybór właściwej lektury.

Z kolei  „Biblioteka Klasyków Polskich” pod  redakcją Edwarda Wendego  to 
wydawnictwo seryjne o formacie 16°, 19 cm, co prawda nienumerowane na stro-
nie tytułowej, ale numeracja poszczególnych tomów pojawia się w ich zestawie-
niu w ciągu  liczbowanym wraz  z  tekstem  literackim,  jego autorem  i  informacją 
o redaktorze przygotowującym dany tom na rewersie karty przedtytułowej. Seria 

25  Tamże, s. 109.
26  Tamże.
27  Tamże, s. 131.
28  Tamże, s. 140.
29  M. Tańska, Programy szkolne…, s. 7.
30  A. Baumfeld, O wykładzie historii literatury polskiej, „Nowe Tory” 1911, R. 4, t. 1, z. 1, s. 47.
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w sumie  liczyła  tylko 9  tomów. Posiadała  jednolite opracowanie graficzne. Wy-
dano w niej, jak sama nazwa wskazuje, „klasyków polskich” z XVI i XVII wieku, 
a więc skupiono się jedynie na literaturze dawnej. Wśród „klasyków” znaleźli się 
kolejno:  Jan  Kochanowski  (Pisma polskie wybrane),  Mikołaj  Rej  (Wybór pism 
wierszem i prozą), Sebastian Klonowic (Flis, Worek Judaszów i inne pisma pol
skie w wyborze), Łukasz Górnicki (Dworzanin polski, Rozmowa o elekcyjej i Dzie
je w Koronie Polskiej w wyborze), Mikołaj Sęp Szarzyński  (Rytmy abo wiersze 
polskie w wyborze),  Andrzej  Frycz  Modrzewski  (O naprawie Rzeczypospolitej 
z przekładu Cypriana Bazylika (r. 1577). Wybór), Szymon Szymonowic (Sielanki 
wybrane  i Lutnia rokoszańska), Stanisław Orzechowski (Rozmowa albo dyjalog 
ok. egzekucyjej Polskiej Korony i Quincunx w wyborze), Wespazjan Kochowski 
(Psalmodia polska, Pieśń Wiednia wybawionego, Liryki wybrane). Trzy pierwsze 
i trzy ostanie tomy opracował Andrzej Boleski, natomiast czwarty, piąty i szósty 
Konrad Drzewiecki. Wydawcy skupili się zarówno na twórczości refleksyjnej, fi-
lozoficznej, miłosnej  i sielskiej,  jak  i na prezentacji  literatury politycznej wieków 
dawnych, wprowadzając do obiegu czytelniczego najznakomitszych poetów XVI 
i XVII wieku oraz jednych z najwybitniejszych publicystów wieków dawnych. Prio-
rytetem było również przedstawienie tych „klasyków” literatury staropolskiej, któ-
rych dzieła zachwycały nie tylko formą, ale i stylem i językiem. Ten zaś opatrzony 
odpowiednimi objaśnieniami stawał się zrozumiały dla młodzieży szkolnej. Jeden 
tom obejmował wybór z dzieł jednego staropolskiego autora.

W obu  seriach  część  dzieł  poszczególnych  autorów wydawano w  całości, 
a część we fragmentach, w tzw. wyborze. Była to metoda powszechnie stosowa-
na, zalecana przez wypisy metodyczne  i podręczniki, a praktykowana podczas 
konstruowania dawnych szkolnych wydawnictw seryjnych. W „Wyborze Pisarzów 
Polskich i Obcych dla Domu i Szkoły” w całości ukazały się m. in: Treny i Odprawa 
posłów greckich Kochanowskiego, Grażyna, Konrad Wallenrod  i Dziady część 
2 i 4 tudzież fragmenty pośmiertne Mickiewicza, Wiesław Brodzińskiego, Maria 
Malczewskiego, Lilia Weneda, Grób Agamemnona Słowackiego, Mohort Pola, 
Powrót posła Niemcewicza, Barbara Felińskiego, Myszeis Krasickiego, Sarma
tyzm Zabłockiego, Zamek kaniowski Goszczyńskiego, Dziewczę z Sącza Roma-
nowskiego. Natomiast w „Bibliotece Klasyków Polskich” tylko Pieśń świętojańska 
o sobótce, Treny, Odprawa posłów greckich, Muza i Satyr Kochanowskiego oraz 
Lutnia rokoszańska Szymonowica31.

Wszelkiego  rodzaju  zalecenia metodyczne  i  wypisy  czy  też  obowiązujące 
wówczas podręczniki kształtowały omawiane wydawnictwa. Serie podążały wła-
śnie za Historyją literatury niepodległej Polski (1906) Ignacego Chrzanowskiego, 
jednego z  redaktorów pierwszej z serii prezentowanych wydawnictw, Zwięzłym 
podręcznikiem historyi literatury polskiej (1906),  Wypisami polskimi dla szkół 
średnich (1922)  i Wielkimi pisarzami polskimi. Wypisami na klasę VII szkół po
wszechnych (1923) Konstantego Wojciechowskiego, Wypisami polskimi dla szkół 
średnich Franciszka Próchnickiego i Konstantego Wojciechowskiego (1911) oraz 
za Wypisami polskimi dla klas wyższych szkół średnich współredagowanymi przez 

31  Strukturę i kształt każdego tomu „Biblioteki Klasyków Polskich” omawia J. Starnawski w pracy 
Andrzej BaumfeldBoleski…, s. 88−93.
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Chrzanowskiego  i Wojciechowskiego  (1917; znacznie szerszym opracowaniem 
niż wypisy autorstwa samego Wojciechowskiego). To właśnie te podręczniki i wy-
pisy ustaliły obowiązujący kanon lektur, który z kolei respektowały prezentowane 
wydawnictwa seryjne. „Wyborowi Pisarzów Polskich i Obcych dla Domu i Szko-
ły”  mimo  wszystko  bliższy  był  skrócony  przez  Konstantego Wojciechowskiego 
podręcznik  do  historii  literatury  polskiej  oraz  samodzielne wypisy  tegoż  autora 
i te, które współredagował wraz z Ignacym Chrzanowskim. Natomiast „Biblioteka 
Klasyków Polskich” respektowała kanon twórców i dzieł wskazany przez opraco-
wanie Chrzanowskiego, czyli Historyję literatury niepodległej Polski. Obok strony 
redakcyjno-edytorskiej i wstępu krytycznego jest to kolejny atut tej serii, stawia-
jący ją znacznie wyżej niż „Wybór Pisarzów Polskich i Obcych dla Domu i Szko-
ły”. Trzeba zaznaczyć, że wydawcy mieli nieco odmienne poglądy na nauczanie 
literatury. Jednego z redaktorów „Wyboru Pisarzów Polskich i Obcych dla Domu 
i Szkoły”, właśnie Ignacego Chrzanowskiego – autora obowiązującego wówczas 
podręcznika – ostro skrytykował redaktor „Biblioteki Klasyków Polskich”. Andrzej 
Boleski zarzucał przede wszystkim złą formułę opracowania, w którym znalazły 
się zbyt ogólnikowe dla ucznia informacje o danym autorze, albowiem „synteza 
winna  być  zdobywana  przez  uczniów  samych”  w  trakcie  poznawania materia-
łu,  a  więc  poszczególnych  utworów  literackich32.  Do  tego  wychodził  z  założe-
nia, że korzystniejsze dla młodego odbiorcy będzie zaprezentowanie mu całego 
Żywota Mikołaja Reja niż  jego fragmentów, nawet  jeśli dzięki takiemu okrojeniu 
materiału, wśród lektur mieliby się znaleźć chociażby Andrzej Frycz Modrzewski 
i Łukasz Górnicki33. Boleski jasno sformułował zasady nauczania: rozpoczynanie 
od utworów łatwiejszych oraz nieuwzględnianie porządku chronologicznego, ale 
tematyczny34. Co ważne podręcznik Ignacego Chrzanowskiego skrócił Konstanty 
Wojciechowski i w tym samym roku, 1906, opublikował Zwięzły podręcznik histo
ryji literatury polskiej. Autor skupił się na podaniu odbiorcy krótkich informacji bio-
graficznych o danym autorze i bardzo zwięzłym omówieniu jego poszczególnych 
dzieł. Tak zaprezentowany materiał niewątpliwie trafiał do młodego odbiorcy.

Warto podkreślić, że wydawcy omawianych serii skupili się nie tylko na po-
daniu młodemu odbiorcy tekstu literackiego. Prezentowany w danym tomie serii 
„Wybór Pisarzów Polskich i Obcych dla Domu i Szkoły” utwór poprzedzała krótka 
notka  o  autorze  i  jego  dziele,  podająca  skąpe  informacje  biograficzne,  ogólni-
kową genezę  dzieła,  bardzo  pobieżne,  na  pewno  nie  krytyczne,  jego  omówie-
nie oraz równie pobieżne wprowadzenie w tło kulturowe, historyczne  i niekiedy 
literackie epoki. Znajdowały się w niej  również, choć niekonsekwentnie, bo nie 
przy wszystkich tomach, informacje o tzw. podstawie wydania. Wydaje się, że tak 
drobiazgowe  informacje edytorskie mogły być  istotne dla  redaktorów bądź bar-
dziej wymagających odbiorców,  jak chociażby studentów, ale nie dla młodzieży 
szkolnej. Młodzieży z pewnością przydałoby się bardziej krytyczne i drobiazgowe 
omówienie, niekoniecznie streszczenie. Niemniej serię tę można określić jedynie 

32  A. Baumfeld, O wykładzie historii…, s. 44−45 (cytat na str. 45).
33  Tenże, O wykładzie historii literatury polskiej II, „Nowe Tory” 1911, z. 2, s. 139.
34  Tamże, s. 140.
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wstępnym wydawnictwem ciągłym adresowanym do młodzieży szkolnej; wstęp-
nym, bo dopiero wprowadzającym takiego odbiorcę w lekturę. W tym miejscu na-
leży zaznaczyć, że redaktor drugiej z omawianych serii – Andrzej Boleski – zalecał 
unikanie  „wiwisekcji  utworów”  na  rzecz  szczegółowych,  dokładnych  objaśnień, 
które miałyby naprowadzić młodego czytelnika na właściwe zrozumienie utworu35. 
Zapewne wiązało się to z powszechną praktyką przerabiania tekstów literackich 
„na ludowo”, a więc podawaniu ich młodemu odbiorcy w formie streszczenia, jak 
praktykowano chociażby przy wspomnianej już serii „Arcydzieła Polskich i Obcych 
Pisarzy”, gdzie właściwy utwór poprzedzało właśnie  jego streszczenie. Na koń-
cu tomu „Wyboru Pisarzów Polskich i Obcych dla Domu i Szkoły” umieszczano 
tzw. „przypisy”, które stanowiły komentarz edytorski. Utwór oczywiście opatrzo-
ny był u dołu objaśnieniami, zazwyczaj słownikowymi, frazeologicznymi,  literac-
kimi, niekiedy gramatycznymi, geograficznymi, historycznymi czy odwołującymi 
się do symboliki bądź  tradycji, bądź religii.  Ich  język był komunikatywny  i  łatwy 
w odbiorze. Redaktorzy w przedmowie podkreślali, że celem było dostarczenie 
„czytelnikom wyboru najlepszych utworów dawniejszych i nowszych pisarzów pol-
skich, zaopatrzonych we wstępy, podające wskazówki, niezbędne dla należytego 
zrozumienia myśli i osnowy utworu, a także w objaśnienia wyrazowe i rzeczowe, 
zaznajamiające z przestarzałemi czy też mało znanemi formami języka i szczegó-
łami faktecznemi”. Dodatkowo tom zawierający wybór poezji Horacego opatrzono 
Wykazem imion własnych.

Z  kolei  redaktorzy  „Biblioteki  Klasyków  Polskich”  –  Konrad  Drzewiecki 
i Andrzej Boleski – każdy tom opatrzyli  tzw. „przypisami wydawcy”, również za-
mieszczonymi na końcu, zaraz po tekście, czyli: tabelą bio-bibliograficzną (tzw. ka-
lendarium minimum) obejmującą fakty z życia autora, bez jakichkolwiek odwołań 
do  literatury naukowej. W skład omawianych „przypisów” wchodził  również,  jak 
dzisiaj określilibyśmy, odpowiedni komentarz edytorski. Pod  tekstem znajdowa-
ły się objaśnienia: literackie, filozoficzne, językowe, w tym gramatyczne (bardzo 
szczegółowe, bo wręcz podające dany przypadek odmiany czy deklinacji),  fra-
zeologiczne,  słownikowe,  historyczne,  geograficzne,  jak  również  tłumaczenia 
z języka łacińskiego i języków nowożytnych (np. włoskiego). Ich styl to niemalże 
literacka polszczyzna, ale komunikatywna i łatwa w odbiorze. Niewątpliwie takie 
objaśnienia przydawały się nie tylko uczniom, ale i dydaktykom. Natomiast zaraz 
po tekście danego dzieła literackiego umieszczano istotną z punktu edytorskiego 
wzmiankę, a mianowicie informację o jego pierwodruku.

Wyraźnie widać, jak różne były to wydawnictwa seryjne. Tomy w „Bibliotece 
Klasyków Polskich” wydawano bardziej  starannie pod względem  redakcyjno-e-
dytorskim. Wydaje się, że znacznie lepiej przemawiały do młodego odbiorcy in-
struktywne, drobiazgowe  i szczegółowe objaśnienia oraz krytyczny wstęp. Tym 
bardziej że rozwiązania redakcyjno-edytorskie, jakich dokonał Boleski, były konty-
nuowane, jak chociażby w przypadku pierwszego tomu, który objął wybór z dzieł 
Kochanowskiego: 21 pieśni (I 2, 5, 9; II 3, 9, 12, 19, 24; Czego chcesz od nas Pa
nie…, Fragm. p. 4; Pieśni 110, 13; II 5, 13, 118; Fragm. Prze zdrowie gospodarz 

35  A. Baumfeld, O metodzie wykładu literatury polskiej III, „Nowe Tory” 1911, z. 3, s. 253.
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pije; Pijże Włódarzu…; Pieśni I 7, II 7; Fragm. p. 9; 22 fraszki i wybór z Psałterza 
(dedykacja, psalmy: 8, 23, 42, 46, 51, 70, 80, 91, 97, 104, 114, 127, 130, 137, 
150). Boleski podał czytelnikowi cykl pieśni refleksyjnych, patriotycznych i siel-
skich, dokładnie ukazujący filozofię mistrza z Czarnolasu. Fraszki zaś tak dobrał, 
by  ideowo odpowiadały wcześniej wskazanym pieśniom. Co ważne, układ  ten 
wszedł  wówczas  do  szkolnej  dydaktyki  literatury  polskiej36.  Powtórzył  go  tak-
że  wydawca  Kochanowskiego  w  „Wielkiej  Bibliotece”  Stanisław Adamczewski 
(1929, nr 134).

Warto podkreślić, że w 1921 roku Boleski i Drzewiecki podjęli się zainicjowa-
nia nowej serii wydawniczej „Arcydzieła Literatur Polskich  i Obcych w Wyborze 
i Układzie dla Użytku Szkolnego”. W Warszawie w oficynie Jakuba Mortkowicza 
wyszedł jej jeden jedyny niestety zeszyt, który objął wybór z eposów homeryckich 
(Iliady i Odysei) w przekładach wybitnych twórców polskiej literatury: Kochanow-
skiego, Dmochowskiego, Słowackiego, Norwida, Siemińskiego, Mleczki, Rydla. 
Być może miało to być dopełnienie, może nawet kontynuacja „Biblioteki Klasyków 
Polskich”, skoro objęła ona tylko twórców szesnasto- i siedemnastowiecznych.

Niewątpliwie redaktorom obu serii przyświecała idea popularyzacji dzieł po-
szczególnych autorów, ale i języka narodowego i trudnego w odbiorze języka sta-
ropolskiego. W tym tak trudnym okresie w dziejach Rzeczypospolitej nauczanie 
mowy ojczystej i historii oraz rodzima literatura były drogą do kształtowania świa-
domości narodowej. Wydawcom zależało więc na zapoznaniu młodzieży szkol-
nej z konkretnymi tekstami literackimi. Wśród wybranych do publikacji seryjnych 
autorów znaleźli się zarówno pisarze polscy, jak i obcy, począwszy od wieku XVI, 
a skończywszy na epoce romantyzmu. Redaktorzy podali do druku dzieła najwy-
bitniejszych twórców epok dawnych (Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Se-
bastiana Klonowica, Łukasza Górnickiego, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Andrzej 
Frycza Modrzewskiego, Szymona Szymonowica i Stanisława Orzechowskiego), 
oświecenia (Ignacego Krasickiego, Franciszka Zabłockiego i Alojzego Felińskie-
go) oraz narodowych wieszczów (Adam Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zyg-
munta Krasińskiego). Ideą było pokazanie reprezentatywnych dzieł i twórców dla 
danej epoki. Redaktorzy skupili się także na przedrukowaniu literatury politycznej, 
w tym staropolskiej publicystyki i utworów romantycznych odnoszących się do po-
wstania listopadowego. Zaprezentowali tych bohaterów literackich, którzy poświę-
cili  się  dla  dobra  ojczyzny.  Postarali  się  o  podanie  szkolnemu  odbiorcy  tekstu 
wraz z omówieniem, właściwym komentarzem edytorskim i szczegółowymi obja-
śnieniami. Kierowali się przy tym wskazówkami metodycznymi i dydaktycznymi, 
które wcześniej jasno sformułowali. Kształtowali więc kulturę czytelniczą młodzie-
ży szkolnej,  co w przypadku wydawnictwa seryjnego  jest znacznie  trudniejsze. 
Kilkutomowym cyklem dzieł  danego autora  znacznie  łatwiej  zainteresować od-
biorcę niż jednym poszczególnym tomem serii wydawniczej. Wyraźnie ingerowali 
w  repertuar wydawniczy młodego  odbiorcy. Na  tle  „Wyboru Pisarzów Polskich 
i Obcych  dla Domu  i  Szkoły”  „Biblioteka Klasyków Polskich” wypada  znacznie 

36  J. Starnawski, Andrzej BaumfeldBoleski…, s. 90.
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lepiej, przede wszystkim pod względem przygotowania redakcyjno-edytorskiego. 
Ponadto jej redaktorzy pokusili się o prezentację trudnej  literatury staropolskiej. 
Dzięki temu wydawnictwu seryjnemu wprowadzono w obieg czytelniczy pisarzy 
i dzieła, do lektury których młodzież szkolną byłoby zbyt trudno zachęcić, a opa-
trzeni stosownym komentarzem edytorskim i objaśnieniami oraz krótkim wprowa-
dzeniem do lektury stali się na pewno dużo łatwiejsi w odbiorze i na pewno lepiej 
zrozumiani.  Niemniej  omawiane wydawnictwa  seryjne  spełniały  jeszcze  jedną, 
bardzo znaczącą funkcję, a mianowicie rejestrowały polski dorobek piśmienniczy 
w trudnym okresie dziejów Rzeczypospolitej  i ratowały go przed rozproszeniem 
i niepamięcią37.

37  Por.  J. Dybiec, Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości 
narodowej 1795−1918, Kraków 2004.
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„Kto garstką ziemię nosi, góry się doczeka” 
– problematyka wychowawcza na łamach czasopisma 

„Zorza. Dziennik młodemu wiekowi poświęcony”  
Pauliny Krakowowej i Walentyny Trojanowskiej

Historia czasopiśmiennictwa dla dzieci w Królestwie Polskim sięga czasów 
przed powstaniem  listopadowym, kiedy w 1824  r. Klementyna z Tańskich Hoff-
manowa  wydała  „Rozrywki  dla  Dzieci”  –  pierwsze  oryginalne  czasopismo  ad-
resowane do młodych czytelników. Pismo wychodziło co miesiąc przez pięć  lat 
– do 1828 roku, cieszyło się bardzo dużą poczytnością, swym zasięgiem obejmo-
wało wszystkie ziemie polskie1. Autorka Pamiątki po dobrej matce podjętą inicja-
tywą wypełniła  lukę na rynku wydawniczym  i uświadomiła wydawcom potrzebę 
istnienia czasopisma dedykowanego dzieciom i młodzieży. W ślady Hoffmanowej 
poszedł  Ignacy Kajetan Chrzanowski  i  już w styczniu 1829 r. na półki księgarń 
trafił „Tygodnik dla Dzieci”, redagowany we współpracy ze Stanisławem Jachowi-
czem2. Gdy „Tygodnik dla Dzieci” przestał wychodzić, w 1830 r. jego miejsce zajął 
„Dziennik dla Dzieci” – pierwszy nie tylko na ziemiach polskich, ale i w Europie 
periodyk codzienny przeznaczony dla dziecięcego odbiorcy3. Redaktorem naczel-
nym został Stanisław Jachowicz, w skład  redakcji wchodził  też  Ignacy Kajetan 
Chrzanowski. W 1830 r. z myślą o dzieciach wydawano także dwutygodnik „Zie-
momysł. Pismo czasowe dla dzieci” Jana Kantego Chruckiego oraz miesięcznik 
„Skarbiec dla Dzieci” Leona  i Karola Sienkiewiczów4. Represje popowstaniowe 

*  Dr.
1  I.  Kaniowska-Lewańska,  Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864,  Warszawa  1980, 

s. 115–121.
2  Tamże, s. 122–123.
3  L. Żarów-Mańszewska,  „Dziennik dla Dzieci” Stanisława Jachowicza,  „Rozprawy z Dziejów 

Oświaty” 1961, red. J. Miąso, t. IV, s. 125–176.
4  I. Kaniowska-Lewańska, Literatura dla dzieci młodzieży…, s. 129–133.
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zahamowały rozwój prasy dziecięcej i dopiero w latach 1835–1836 na rynku po-
jawił się periodyk miesięczny „Magazyn dla Dzieci. Dziennik użytecznych i przy-
jemnych  wiadomości”  pod  redakcją  Leona  Rogalskiego.  „Magazyn  dla  Dzieci” 
wychodził jako dodatek do czasopisma dla dorosłych – „Magazynu Powszechne-
go”. Wydawany przez firmę Glücksbergów, reprezentujących poglądy lojalistyczne 
i zachowawcze, miesięcznik nie nabrał oblicza narodowego, bogato ilustrowany, 
wzorowany na zachodnich magazynach, nosił wyłącznie encyklopedyczny cha-
rakter5. Po kilku latach przerwy władze zezwoliły na druk nowego pisma dla dzieci 
i młodzieży, tym razem „Zorzy” ukazującej się w Warszawie od 1843 r. w formie 
dwutygodnika  i mniej  regularnie w 1844  r.6  „Zorza. Dziennik młodemu wiekowi 
poświęcony” wzorował się na tak lubianych przez małoletnich czytelników „Roz-
rywkach…” Hoffmanowej. Podobnie jak autorce „Rozrywek” przyświecał światły 
zamysł wyartykułowany we wstępie Do dzieci: „Być wam użyteczną, nauczać was 
i zabawiać, dopomagać ile w mojej mocy do rozkrzewienia w sercach waszych 
czystej miłości cnoty”7, tak i redakcja „Zorzy” postawiła przed sobą szczytny cel 
wychowawczy  i  moralizatorski.  Redagowania  pisma  podjęły  się  Paulina  z  Ra-
dziejewskich  Krakowowa  (1813–1882)  i  Walentyna  Trojanowska  (1817–1891). 
Krakowowa znana była już wówczas jako redaktorka pierwszego literackiego ma-
gazynu dla kobiet „Pierwiosnek” (1838–1843) oraz autorka opartej na motywach 
autobiograficznych  powieści  Pamiętniki młodej sieroty  (1839  r.)8,  Trojanowska 
– nauczycielka na warszawskiej pensji − dała się poznać jako poetka, jej utwory 
poetyckie drukowano na łamach czasopism, m.in. „Kłosów”, „Ogniska Domowe-
go”, „Przyjaciela Ludu”, „Przeglądu Naukowego”9. „Zorzę” wydawano w Drukarni 
Maksymiliana Chmielewskiego (1804–1851), mieszczącej się przy ulicy Senator-
skiej 463 w Warszawie. Pod szyldem wydawnictwa Chmielewskiego wychodziły 
wcześniej dla przykładu:  ilustrowany tygodnik, od 1838 r. miesięcznik „Muzeum 
Domowe. Dzieło poświęcone historyi, statystyce, moralności, naukom i literaturze 
krajowej” (1835–1839) Franciszka Salezego Dmochowskiego, „Pierwiosnek” Kra-
kowowej, miesięcznik „Przegląd Warszawski Literatury, Historyi, Statystyki i Roz-
maitości” (1840–1842) Jakuba Budziłowicza i Hipolita Skimborowicza, „Przegląd 
Naukowy, Literaturze, Wiedzy i Umnictwu Poświęcony” (1842–1848) pod redak-
cją Skimborowicza. Skład główny  „Dziennika” mieścił  się w Księgarni Gustawa 
Adolfa Sennewalda przy  ulicy Miodowej. Redakcji  „Zorzy”  udało  się  koncepcją 
wydawania czasopisma poświęconego „młodemu wiekowi” zainteresować liczne 
grono autorów i zachęcić ich do współpracy. Na kartach pisma, obok większości 
artykułów i wierszy, które wyszły spod pióra Pauliny Krakowowej i Walentyny Tro-
janowskiej,  odnajdziemy m.in.  teksty  autorstwa Stanisława  Jachowicza, Teofila 

5  Tamże, s. 137–141.
6  W połowie 1844 r. Walentyna Trojanowska, możliwe że ze względów bezpieczeństwa, prze-

niosła się do Galicji, w tej sytuacji Krakowowa zdecydowała o zamknięciu pisma. Tamże, s. 141–144.; 
Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. G. Leszczyński, B. Tylicka, Wrocław 2002, s. 428.

7  Cyt. za I. Kaniowska-Lewańska, Literatura dla dzieci i młodzieży…, s. 117.
8  I. Kaniowska-Lewańska, Krakowowa z Radziejewskich Petronela Paulina, [w:] Polski Słownik 

Biograficzny, Wrocław–Warszawa 1970, t. XV, red. E. Rostworowski, s. 123–125.
9  http://www.niecodziennik.mbp.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=909&I-

temid=358.
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Nowosielskiego, Edwarda Bogusławskiego, Władysława Miniewskiego,  Ignace-
go Dobrskiego, Szymona Zajączkowskiego, księdza Pawła Rzewuskiego, Józe-
fy Prusieckiej, Emilii Płużańskiej, Pauliny Wilkońskiej i Tekli Łubieńskiej. „Zorzę” 
wyróżniała staranna szata graficzna  i wyrazisty druk. Na każdy numer składały 
się  „proza”  i  „wiersze”, co do  tematyki – zamieszczano  fabularne opowiadania, 
powiastki  moralistyczne,  komedyjki,  materiały  biograficzne,  historyczne,  histo-
rycznoliterackie, przyrodnicze, opisy podróży. Adresatami periodyku były dzieci 
i młodzież w Królestwie Polskim mające utrudniony dostęp do szkolnictwa pod 
rządami namiestnika Iwana Paskiewicza. Niewygórowana cena czyniła periodyk 
ogólnodostępnym. We wstępie  otwierającym  pierwszy  numer  pisma  redaktorki 
sformułowały jego program ideowy, zapowiadały artykuły „oparte na religii chrze-
ścijańskiej, moralność głoszące,  i przykładami cnoty zachęcające do  jej pełnie-
nia”10. Już na karcie tytułowej z rozmysłem umieszczono złote myśli Kazimierza 
Brodzińskiego: „Kto garstką ziemię nosi, góry się doczeka”, „Czyń każdy w swo-
jem kółku co każe duch boży, A całość sama się ułoży”.

„Zorza”  na  bieżąco  informowała własne  grono 
czytelnicze – dzieci wraz z  rodzicami – o godnych 
polecenia nowościach wydawniczych. Już w pierw-
szym  tomie  zachęcała  do  lektury  nowego  pisma 
„Motyl” poświęconego naukom przyrodniczym, któ-
rego  redaktorem  i  autorem  większości  artykułów 
był  nauczyciel  gimnazjum,  autor  prac  z  dziedziny 
fizyki  –  Józef  Żochowski11.  Rekomendowała  rów-
nież  książkę  „ku  zabawie  i  nauce  dzieci”  –  Świat 
dziecięcy  autorstwa Teofila Nowosielskiego – czte-
rotomowe dziełko drukowane w 1842 r. oraz wydane 
w 1843 r. Powieści moralne dla młodzieży przełożo-
ne  z  języka  francuskiego  przez  Józefa Kazimierza 
Skibińskiego12. Co do ostatniej z wymienionych po-
zycji Paulina Krakowowa podkreślała, że o jej warto-
ści stanowiła nie tylko zajmująca narracja, ale wierny 
przekład z francuskiego sprawiający, że „książeczka 
ta bardzo korzystną stać się może, dla pragnących 
wprawić się w tłumaczenie”13. Walentyna Trojanow-
ska na łamach czwartego tomu spodziewała się, że dzieci „wdzięcznym sercem” 
przyjmą  Powieści moralne  Józefy  Prusieckiej  i  „ugruntują  w  duszy”  głoszoną 
przez nie moralność14. W  tomie piątym z 1844 r. podano wiadomość o wyjściu 
w druku następujących pozycji: Historii polskiej Michała Balińskiego, Deklamatora 
polskiego – zbioru utworów literatury krajowej zebranego przez Fryderyka Hen-
ryka Lawestama oraz  jego powieści w podtytule przeznaczonej dla grzecznych 

10  P. K., W. T., Zorza. Dziennik młodemu wiekowi poświęcony, „Zorza” 1843, t. I (wstęp).
11  W. T., Doniesienie, tamże, 1843, t. I, s. 142.; P. K., Rozmaitości, tamże, s. 236.
12  P. K., Rozmaitości…, s. 236.
13  Tamże.
14  W. T., Do czytelników Zorzy, „Zorza” 1843, t. IV, s. 216–118.
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dzieci Obrazki z pożycia dobrej rodziny. Donoszono  także o drugiej edycji Pa
miętników młodej sieroty pióra redaktorki „Zorzy” Pauliny Krakowowej i Niespo
dziance: zbiorze powiastek dla małych dzieci autorstwa tejże15. Jako pożyteczną 
lekturę  dla  starszych  dziewcząt Walentyna  Trojanowska  wskazywała  wyselek-
cjonowane przez matkę  lub nauczycielkę  fragmenty dziełka Klementyny z Tań-
skich  Hoffmanowej  Święte niewiasty: obrazki pobożne kobietom żyjącym 
w świecie ofiarowane,  recenzowała:  „wzory  piękne  do  naśladowania,  styl  uj-
mujący  czystą polszczyzną  i wdziękiem. Ale dzieło  to  sama autorka pisała dla 
dorosłych, a młodzi czytelnicy czytać mogą tylko wskazane miejsca, wybrane ży-
wota”16. Redakcja „Zorzy” zapraszała dziatwę do sięgania po przeznaczone dla 
niej książki i czasopisma, nie pomijała też jakże ważnej kwestii uczestnictwa mło-
dzieży w życiu kulturalnym miasta, stąd anons koncertów sławnego Franciszka 
Liszta i rokującego wielką przyszłość dwunastoletniego Antoniego Rubinsteina17.

Przywołując znów zaczerpnięte od Brodzińskiego motto „Zorzy”: „Kto garstką 
ziemię nosi, góry się doczeka” – przejdźmy do omówienia cnót – metaforycznie 
ujmując ziarenek ziemi, wedle redaktorek i autorów niniejszego pisma, składają-
cych się na górę, to jest moralność człowieka.

Niekłamana pobożność

By  uczynić  cnotę  pobożności  bliższą  dzie-
cięcemu  sercu,  zamiast  wyobrażenia  Boga  –  su-
rowego  Sędziego  karzącego  każdy  zły  uczynek, 
konsekwentnie  prezentowano  na  łamach  „Zorzy” 
wizerunek  łaskawego Ojca,  zatroskanego  o  dobro 
maluczkich,  czuwającego  nieznużenie  nad  dolą 
człowieka.  Tym  sposobem  stosunek  dziecka  wo-
bec Boga w miejsce bojaźni i strachu budowano na 
miłości,  wdzięczności,  nadziei.  Wpajano  młodym 
czytelnikom przekonanie, że we wszystkich momen-
tach życia należy zwracać się do Boga – dziękować 

w chwilach radości, a w trudnych rozterkach u Niego szukać ratunku. Mały Leoś 
– bohater powiastki Pomoc i pociecha, nie radził sobie z opanowaniem zadanej 
lekcji, bezskutecznie próbował utrwalić w pamięci książkową wiedzę, zakłopotany, 
zawstydzony, obawiał się krytyki rodziców i nauczyciela. Dopiero przykład sędzi-
wego staruszka, który na klęczkach u stóp krzyża wyglądał pocieszenia po stracie 
życiowego dobytku strawionego pożarem, po śmierci ukochanej żony i jedynego 
syna, wywarł na chłopcu niezatarte wrażenie, uzmysłowił, jak wielką otuchę wlewa 
w udręczone serce żarliwa modlitwa. Leoś w swym nieporównanie drobniejszym 

15  Taż, Doniesienia, tamże, 1844, t. V, s. 166–168.
16  Tamże.
17  P. K., Rozmaitości…, s. 237.
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zmartwieniu  ukląkł  przy  ukrzyżowanym  Chrystusie,  by  prosić  o  tak  potrzebną 
w nauce wytrwałość. Ufny w Bożą pomoc przezwyciężył trudności, przygotował 
lekcję i odtąd już każdy dzień rozpoczynał modlitwą. „Kochane dzieci trzeba się 
modlić szczerze, trzeba ażeby to co wymawiają wasze usta, powtórzyło i serce, 
i żebyście ufały w dobroci Boga” – tymi słowami puentował powiastkę Edward Bo-
gusławski18. O potrzebie modlitwy wielokrotnie pisano w „Zorzy”, przekonywano 
dzieci, że tylko w Bogu godzi się pokładać nadzieję, tylko Jemu w modlitewnym 
błaganiu powierzać swoje  tęsknoty, gdyż  to On  jest Najwyższy, Wszechmocny, 
jest Stwórcą całego świata i tak jak zliczone przez Niego są wszystkie gwiazdy, 
jak w Jego opiece znajduje się najmniejszy  robaczek,  rybka w wodzie  i piasek 
w morzu, tak Bóg nie zapomni nigdy o wzywającej Jego miłosierdzia dziecinie.

„Czy wiesz ile dziatek
Z łóżeczek powstaje,
I w tkliwych modlitwach
Bogu cześć oddaje?
O! Bóg je policzył,
Ty staniesz w ich rzędzie,
Jeśli twe serduszko
Wielbić Boga będzie” – dowodził Stanisław Jachowicz19.

W wierszu Zorza. Święte budzi uczucia Jachowicz ukazał ubogich rodziców 
siedmiorga dziatek, którzy mimo doskwierającego niedostatku o poranku składali 
Bogu  korne  dzięki  i  powierzali  Jego  pieczy  śpiące w blasku  zorzy  potomstwo, 
głęboko wierząc, że „kto sen daje i piękną zorzę, ten i dziateczki wyżywić może”20. 
Z polecenia Boga każdemu bez wyjątku od dnia narodzin towarzyszył przecież 
Anioł Stróż, o czym przypominali czytelnikom w pięknych wierszach m.in. Teofil 
Nowosielski21 i Walentyna Trojanowska – sięgający po motyw aniołka radującego 
się z czynionych przez dzieci dobrych uczynków, na odwrót zasmuconego, gdy 
dzieci dopuszczały się grzechu:

„O! pomnij dziecino miła!
Abyś w każdej dobie
Uśmiech aniołka wzbudziła
Aby sprzyjał tobie”22.

Mała Ludwisia w opowiadaniu Strach bała się ciemności, nieoświetlony pokój 
przejmował ją trwogą, powodował szybsze bicie serca, a pobudzona wyobraźnia 
poddawała  wizje  zjaw  czających  się  w mroku.  Dziewczynka wyzbyła  się  lęku, 

18  E. Bogusławski, Pomoc i pociecha, „Zorza” 1843, t. II, s. 84–88.
19  S. Jachowicz, Do dziecięcia, tamże, 1843, s. 129–130.
20  Tenże, Zorza. Święte budzi uczucia, tamże, 1843, t. I, s. 47–48.
21  T. Nowosielski, Anioł w dzień twych urodzin, tamże, 1844, t. V, s. 260–261.
22  W. T., Do małej dziewczynki, tamże, 1843, t. IV, s. 41–42.
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kiedy dowiedziała się od mamy, że w każdej chwili  strzeże  jej aniołek wysłany 
od Boga i w żadnym razie nie pozwoli, aby w ciemnym pokoju przytrafiło się jej 
coś złego23.

Autorzy związani z pismem kierowali uwagę dzieci w stronę Boga i aniołów, 
ale nie zapominali też o ziemskich apostołach Bożej miłości – członkach zgroma-
dzeń zakonnych czy o wyniesionych na ołtarze. Niejaka Alfonsina K. opiewała 
bezgraniczne poświęcenie Sióstr Miłosierdzia,  żyjących nie dla siebie,  lecz dla 
nieszczęśliwych tego świata, pokornie spieszących z pomocą, czuwających nad 
konającymi, otaczających serdecznością sieroty24. Walentyna Trojanowska szcze-
gółowo opisała czytelnikom dobroczynną działalność szarytek ze Zgromadzenia 
św. Wincentego a Paulo25. Mali odbiorcy zapoznać się mogli z żywotami świętych, 
choćby św. Jana Kantego26, św. Jadwigi Śląskiej27, św. Kingi28,  również z histo-
rią życia Najświętszej Marii Panny29. Dzięki  lekturze „Zorzy” dzieci otrzymywały 
zatem gotowe wzory do naśladowania, w myśl że każdy człowiek wezwany jest 
do świętości. Nagrodą za święty żywot było zaznawanie wiecznej szczęśliwości 
w niebie, tylko poprzez cnoty wiodła droga do zbawienia. Mylili się chłopcy, któ-
rym zdawało się, że po wysokiej drabinie dostaną się do nieba, Teofil Nowosielski 
wyprowadził ich z błędu –

„Jedna tylko jest drabinka
do gwiazdeczki złotej;
Po niej każdy się dostanie
Kto szedł tam przez cnoty”30.

Pisano dzieciom o nieśmiertelności duszy, szlachetne postępowanie, prze-
strzeganie  przykazań  Bożych  gwarantować  miało  „błogą  wieczność”31.  Przy-
pominano,  że  ziemska  egzystencja  była  tylko  pewnym  etapem,  pielgrzymką 
do lepszego życia32. Posępny wątek śmierci od czasu do czasu pojawiał się na 
łamach czasopisma, próbowano oswoić dzieci z koniecznością umierania, poka-
zać śmierć nie jako koniec, ale jako początek. W opowiadaniu Anioł Stróż dzieci 
rozpaczały po śmierci trzynastomiesięcznej siostrzenicy Michasi – „zimnej, bladej 
i w głębi ziemi”, a matka pocieszała  je, wyjaśniając, że dusza dziewczynki  jest 
szczęśliwsza w niebie niż na ziemskim padole  i że z pewnością uprosi u Pana 
Jezusa  pokrzepienie  dla  pogrążonych w  żałobie  rodziców33. Podobnie  dziadek 

23  P. K., Strach, tamże, 1843, t. II, s. 135–138.
24  Alfonsina K., Poklask i błogosławieństwo, tamże, 1843, t. II, s. 179–181.
25  W. T., Klasztor św. Kazimierza w Warszawie, tamże, 1843, t. I, s. 49–58.
26  P. K., Miłość prawdy, tamże, 1843, t. III, s. 166–168.
27  Taż, Wspomnienia kobiet wsławionych w Polsce: Święta Jadwiga, tamże, 1844, t. V, s. 65–71.
28  Taż, Wspomnienia kobiet wsławionych w Polsce: Święta Kunegunda, tamże, s. 217–222.
29  Taż, Z historii Najświętszej Marji Panny, tamże, 1843, t. I, s. 131–138.
30  T. Nowosielski, Drabinka do nieba, tamże, 1844, t. VI, s. 93–94.
31  A z O. T., Anioł Stróż, tamże, s. 191–192.
32  P. K., O moralności, tamże, s. 223.
33  A z O. T., Anioł Stróż…, s. 191–192.
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z wiersza zapewniał wnuki, że pogodzony z losem odchodzi do innego świata, ale 
nawet stamtąd, choć niewidzialny dla ich oczu, roztaczać będzie nad nimi pieczę:

„Ja w ciemnym grobie przeżyję wieki,
Ciało, mogiła pokryje,
Lecz was nie puszczę jeszcze z opieki,
Póki ostatni dożyje”34.

Przezorny  dziadek  pozostawiał  wnukom  duchowy  testament,  dowodził, 
że śmierć ciała jest niczym wobec wieczności, toteż ostrzegał przed zatraceniem 
duszy:

„Jeśli niepomni na powołanie
Wy zapomnicie o Bogu,
Życie, goryczą wieczną się stanie,
Zginiecie na życia progu”35.

Ponieważ „Zorza” adresowana była także do najmłodszych, nie zaniedbywa-
no potrzeby wyjaśnienia podstawowych prawd wiary. Przykładowo zabawny dia-
log „ciekawej” pięcioletniej Felci i jej mamy rozjaśniał nieco tajemnicę odkupienia. 
„– Któż też to nas kupił? […] Bo kiedy nas Pan Jezus odkupił, to wprzódy ktoś inny 
kupił zapewne” – mama wytłumaczyła córeczce, „że my nie byliśmy przez nikogo 
sprzedani, tylko że utraciliśmy łaskę przez grzech pierwszych naszych rodziców: 
to jest Adama i Ewy, a Pan Jezus odkupił nas od tego grzechu swoim przyjściem 
na świat i swoją śmiercią”36. Jak widać, w „Zorzy” zachęcano dzieci do modlitwy, 
wzywano do czynienia dobra w imię Boże, a przy okazji zapoznawano z teore-
tycznymi zagadnieniami wiary chrześcijańskiej. Niekłamana, autentyczna poboż-
ność, daleka od dewocji, oparta na zawierzeniu Bogu i czerpaniu sił z wiary, miała 
być fundamentem, na którym można było zbudować godne życie, zdrojem, z któ-
rego wypływałyby pozostałe cnoty.

Zachwyt nad pięknem stworzenia

Piękno stworzenia wyrastało na dobitny wyraz potęgi Stwórcy i Jego nieskoń-
czonej miłości. Dziękczynny zachwyt nad harmonią świata, w którym wszystko 
ma swoje miejsce, swój czas  i wyznaczoną rolę do spełnienia, winien wyrywać 
się z dziecięcego serca:

„Pan Bóg wszystko stworzył
Dla pociechy ludzi,

34  Ks. H. P., Zgon dziadka, tamże, s. 229–231.
35  Tamże.
36  J. Prusiecka, Ciekawa Felcia, tamże, 1843, t. III, s. 207–208.
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Niech się więc w serduszkach
Waszych wdzięczność budzi”37.

W wierszu Leontyny M. matka zachęcała córkę, aby ta wstała skoro świt i cie-
szyła się czarownym wiosennym porankiem. Dziewczynka radowała się widokiem 
kolorowego kwiecia, zapachem łąki, świergotem ptasząt:

„Tak gdzie tylko zwrócę oko,
Czy to nisko, czy wysoko,
Wszystko piętno Boga nosi,
Wszystko jego wielkość głosi”38. 

W  opowiadaniu  Każdemu jest dobrze  Józefa 
Prusiecka  pouczała  małych  czytelników,  że  „Pan 
Bóg  wszystkich  stworzył  do  szczęścia  i  pamięta 
o wszystkim”, toteż skowronek niepotrzebnie użalał 
się nad wiewiórką, że ta nie potrafi wzbić się w górę 
i szybować po niebie, wiewiórka na próżno żałowała 
zajączka  biegającego  po  ziemi,  niezdolnego wspi-
nać się po drzewach, to samo tyczyło się zajączka współczującego rybkom mok-
nącym i marznącym w wodzie, rybki z kolei na darmo z politowaniem ubolewały 
nad losem ptaszków i zwierzątek, którym nie dane było ochłodzić się w wodnej 
toni39. Podziwianie  fauny  i  flory,  logiki  i  celowości ustanowionych w przyrodzie, 
powinno iść w parze z poszanowaniem, dbałością, z przemyślanym, ostrożnym 
obchodzeniem się ze światem natury. Urzeczona rozkoszami wiosennego poran-
ka bohaterka wiersza Leontyny M. rozważała, jak najpełniej człowiek potrafi od-
wdzięczyć się Stwórcy za dar stworzenia:

„Drogie ołtarze, jałmużny,
Kosztowne kościołom dary
Choćby złożył, jeszcze dłużny
Byłby jego wszechmocności”

i dowiedziała się od matki, że dla Boga najwspanialszą zapłatą jest:

„Byś darów jego szczodroty
Na złe nigdy nie użyła”40.

Ania z opowiadania Wszystko potrzebne na świecie litowała się nad biedron-
ką  i pod groźbą grzechu nie pozwoliła bratu zabić „bożej krówki”. Dziewczynka 

37  S. Jachowicz, Wiersz bez tytułu, tamże, 1843, t. I, s. 285–286.
38  Leontyna M., Rozmowa, tamże, s. 139–141.
39  J. Prusiecka, Każdemu jest dobrze, tamże, 1843, t. III, s. 199–200.
40  Leontyna M., Rozmowa…, s. 139–141.
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Leontyny M. rozważała, jak najpełniej człowiek potrafi odwdzięczyć się Stwórcy za dar 

stworzenia:

„Drogie ołtarze, jałmużny,

Kosztowne kościołom dary

Choćby złożył, jeszcze dłużny

Byłby jego wszechmocności”

i dowiedziała się od matki, że dla Boga najwspanialszą zapłatą jest:
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39 J. Prusiecka, Każdemu jest dobrze, tamże, 1843, t. III, s. 199–200.
40 Leontyna M., Rozmowa..., s. 139–141.



„Kto garstką ziemię nosi, góry się doczeka”… 289

wpadła natomiast na pomysł, by zamiast biedronki brat unicestwił „szkaradnego 
pająka, co tam w kącie na biedne muszki sieci zastawia”, ale i tu mama – pierw-
sza, najważniejsza wychowawczyni – skutecznie odwiodła  ją od  tego zamysłu, 
objaśniając, że i pozornie brzydki pająk jest pożytecznym stworzeniem, na równi 
z biedronką kochanym przez Boga, ponadto uświadomiła córce, że Stwórca za-
kazał człowiekowi niszczyć czegokolwiek bez potrzeby41.

Docenianie piękna stworzenia, umiar i rozsądek w czerpaniu korzyści ze świa-
ta, dopełniać powinna ciekawość świata, dążenie do pozyskania wiedzy i ciągłe-
go jej pogłębiania. Dlatego też redakcja „Zorzy” troszczyła się o dobór artykułów 
budzących dziecięcą dociekliwość, chęć poznania i zrozumienia, stawiania pytań 
i  szukania  na  nie  odpowiedzi.  Pismo  podejmowało  zróżnicowane  zagadnienia 
– o słoniu42 i ptaku-muszce43, czyli kolibrze, pisała dzieciom Walentyna Trojanow-
ska, Paulina Krakowowa sięgnęła po mniej egzotyczne, acz nie mniej interesujące 
tematy, opowiadając o żubrze44 bądź pszczole miodnej, przy czym nie zapomniała 
o morale – „bogdajbyśmy biorąc pszczółki za wzór do naśladowania starali się 
nawyknąć do pracy,  zgody, miłości  dla bliźnich,  i  tylu  szacownych przymiotów, 
którymi je szczodra obdarzyła natura, a które my ludzie pracą tylko i usilnością 
nabyć możemy”45. Dzieci dowiedzieć się mogły także, czym są skamieniałości46, 
jaką  drogę  przebywa wstążka,  zanim  jako  gotowy wyrób  cieszący  dziewczęce 
oczy zostanie wpleciona we włosy47, jak wygląda powitanie u królów plemion afry-
kańskich48 czy na czym polega taniec węży49. List Melusi do Felcia streszczają-
cy wrażenia z wizyty w teatrze lalek z pewnością zachęcił niejednego czytelnika 
do odwiedzenia teatru50. Nie brakowało artykułów z zakresu historii sztuki, dzieci 
wyposażano w  informacje dotyczące  twórczości mistrzów pędzla  i dłuta, wśród 
nich Wita Stwosza51 i Michała Anioła52. Wiedzy geograficznej, przyrodniczej i histo-
rycznej dostarczały Listy z podróży – zbiór listów publikowanych w dwóch pierw-
szych  tomach „Zorzy”, adresowanych kolejno z Radomia, Miechowa, Krakowa, 
Ołomuńca i Pragi53, Wędrówka – listy Stanisława do siostry Zofii oddające piękno 
Karpat54, Wyciągi z dziennika podróży do wód mineralnych kaukazkich Ignacego 
Dobrskiego55. List z Częstochowy opisywał połączone z modlitewnym skupieniem 

41  P. K., Wszystko potrzebne na świecie, tamże, 1843, t. III, s. 188–190.
42  W. T., O słoniu, tamże, 1843, t. II, s. 191–197.
43  Taż, Ptakmuszka, tamże, 1843, t. IV, s. 143–145.
44  P. K., O żubrze, tamże, s. 206–210.
45  Taż, Pszczoła, tamże, 1844, t. VI, s. 243–252.
46  Co to są skamieniałości, tamże, 1844, t. V, s. 269–281.
47  P. K., Wstążki, tamże, 1844, t. IV, s. 212–216.
48  Powitania u różnych narodów, tamże, 1843, t. II, s. 88–89.
49  W. T., Taniec wężów, tamże, 1843, t. I, s. 188–190.
50  Taż, O marionetkach, tamże, 1843, t. IV, s. 247–250.
51  J. W., Wit Stoss krakowianin snycerz wieku piętnastego, tamże, s. 1–4.
52  P. K., Michał Anioł Buonarotti, tamże, 1843, t. III, s. 75–90.
53  W. T., Listy z podróży, tamże, 1843, t. I, s. 146–158, 221–227, 273–282; t. II, s. 55–63, 105–

107, 198–213.
54  P. K., Wędrówka, tamże, 1843, t. I, s. 2–20.
55  I. Dobrski, Wyciągi z dziennika podróży do wód mineralnych kaukazkich, tamże, 1843, t. III, 

s. 43–50, 148–154, 218–225.
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zwiedzanie klasztoru na Jasnej Górze56, prenumeratorzy pisma zaznajomili  się 
też z zarysem dziejów Lwowa57. Czytelnikom nieobca była znajomość jednostek 
nominalnych  pieniądza w  dawnej  Polsce58.  Periodyk  zapoznawał  swoich  adre-
satów z narodową historią, obyczajami i tradycją. W dobie utraty niepodległości 
wskrzeszał panteon bohaterów z odległej historii, z czasów świetności państwa 
polskiego. Podajmy kilka przykładów. W przystępny sposób w Rozmowie dziadu
nia o Jerzym Ossolińskim – Walentyna Trojanowska przywołała osobę kanclerza 
wielkiego koronnego Jerzego Ossolińskiego59. W opowiadaniu Konik dzieci mogły 
przeczytać o Stefanie Czarnieckim60. Ciekawa musiała być  lektura  fragmentów 
korespondencji Barbary Radziwiłłówny, Anny Jagiellonki, Izabelli Jagiellonki i Ka-
tarzyny z Opalińskich Leszczyńskiej61. Paulina Krakowowa w cyklu Wspomnienia 
kobiet wsławionych w Polsce przybliżyła postać małżonki Mieszka I – Dąbrówki, 
Bolesława Chrobrego – Judyty, Mieszka II Lamberta – Rychezy, wiernej żony ry-
cerza Bolesława Śmiałego – Mikołaja  – Małgorzaty  z Żębocina,  żony Henryka 
Brodatego − Jadwigi Śląskiej, Kazimierza Sprawiedliwego – Heleny i Bolesława 
Wstydliwego – Kingi62. Ponadto adekwatnie do pory roku przyglądano się: zimą 
zwyczajowi63 chodzenia po domach z szopkami bożonarodzeniowymi64, wiosną 
zwyczajowi święcenia wianków podczas uroczystości Bożego Ciała65.

Lektura „Zorzy” dostarczała dzieciom wiadomo-
ści o świecie, uzupełniała  ich dotychczasowy zasób 
wiedzy,  pozwalała  przyswoić  nowe  treści,  przypo-
mnieć  już kiedyś zasłyszane, zapoznać się z cieka-
wostkami. Pismo pełniło rolę pomocniczą w stosunku 
do lekcji pobieranych u zatrudnionych w domu guwer-
nantek  i metrów. O  ile  „Zorzę”  z pewnością czytało 
się dzieciom lekko  i przyjemnie, o  tyle podręczniko-
wa edukacja nieraz wiązała się ze stresem, mozołem, zmęczeniem. W niełatwym 
procesie nauczania niezbędne stawały się pracowitość, pilność, obowiązkowość, 
sumienność, dokładność, a przede wszystkim cierpliwość. I te cechy kształtowa-
ła w małych czytelnikach uważna lektura periodyku. Już pierwszy tom umyślnie 
otwierał wiersz Walentyny Trojanowskiej w tytule mający „zorzę” – słowo-klucz. 
Zorza  jaśniejąca na niebie różowym blaskiem zwiastuje nastanie nowego dnia, 
a wraz z nim nowych nadziei. Pojawia się tuż przed wschodem słońca, zanim to 
rozbłyśnie na niebie w pełni majestatu. Trojanowska zwróciła się do dzieci:

56  J. J., List z Częstochowy, tamże, s. 112–117.
57  P. K., Z dziejów miasta Lwowa, tamże, s. 171–188.
58  W. T., O monetach dawnych polskich, tamże, 1843, t. I, s. 44–46.
59  Taż, Rozmowa z dziaduniem o Jerzym Ossolińskim, tamże, 1843, t. II, s. 156–165.
60  L. W., Konik, tamże, 1844, t. V, s. 58–60.
61  Wyjątki z listów czterech królowych, tamże, s. 253–258.
62  P. K., Wspomnienia kobiet wsławionych w Polsce: Dąbrówka,  tamże, 1843,  t.  II, s. 24–40; 

Judyta, t. IV, s. 147–150; Ryxa, t. IV, s. 219–226; Małgorzata z Zembocina, t. V, s. 1–6; Święta Jadwiga, 
t. V, s. 65–71; Helena, t. V, s. 121–122; Święta Kunegunda, t. V, s. 217–222.

63  O znaczeniu zwyczajów i obrzędów zob.: J. W. S., Estetyczność zwyczajów i obrzędów, tam-
że, 1843, t. II, s. 171–173.

64  P. K., Szopki, tamże, 1844, t. V, s. 54–57.
65  W. T., Wianki. Obrazek wiejski, tamże, 1843, t. I, s. 98–104.
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„Spojrzyjcie w zorzę – a oczęta drobne
Nie olśni jaskrawe słońce”66

i w  tym wezwaniu należałoby odczytać pewien głębszy sens –  tak  jak patrząc 
wprost w słońce, dzieci doznałyby chwilowego oślepienia, tak chcąc od razu speł-
nić marzenia, zrealizować upragnione cele, nie zdołałyby osiągnąć niczego. Bez 
włożenia wysiłku, bez osobistego zaangażowania i wytężonej pracy próżno spo-
dziewać się efektów, trzeba krok po kroku piąć się do celu, zapatrzeć się w zorzę, 
a nie w słońce.

„Wstańcie dziateczki! aby żyć i użyć
Budzić się trzeba o świcie;
Pełnym uczuciem światu się wysłużyć,
Zrozumieć życie, – to życie!”67.

Władysław Miniewski w bajce Krówka i pszczoła wtórował:

„Młodzieży! pókiś w pięknych życia latach,
Niechaj i w tobie chęć pracy nie drzemie;
Jak pszczółka, igraj po kwiatach,
Jak pszczółka, pomnij o zimie”68.

Wszystko powinno mieć swój czas – swawole, uciechy, przyjemności, a obok 
nich praca na miarę sił, przy czym nierzadko zdarzyć się mogło, jak miało to miej-
sce właśnie w przypadku  „Zorzy. Dziennika młodemu wiekowi poświęconemu”, 
że udawało się przyjemne połączyć z pożytecznym.

„Kochajcie dzieci skromność i prostotę”

Autorom współpracującym z „Zorzą” skromność i prostota wydawały się być 
nieodłącznym atrybutem dobrego dziecka, a zarazem czymś naturalnym, stosow-
nym dzieciństwu, darem, którego dziecku nie wolno było w sobie zatracić. Stani-
sław Jachowicz w wierszu Do dzieci polecał młodym czytelnikom:

„Kochajcie dzieci skromność i prostotę,
Wśpiewujcie sobie do serduszka cnotę,
Krzepcie się piosnką, jak rosą kwiateczki,
bądźcie pociechą ojca i mateczki!”69.

66  Taż, Zorza, tamże, s. 1.
67  Tamże.
68  W. Miniewski, Bajka. Krówka i pszczoła, tamże, s. 183–184.
69  S. Jachowicz, Do dzieci, tamże, 1844, t. V, s. 259.
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Brak  skromności  –  zarozumiałość,  zuchwałość,  pycha  pociągały  za  sobą 
pogardę,  zazdrość,  zawiść,  niechęć  wobec  drugiego  człowieka.  Mozaika  tych 
amoralnych postaw i odczuć nie przystawała dziecku. „Piątaczek” z wiersza Ja-
chowicza,  chciwy matczynej miłości,  nie  chciał  się  nią  dzielić  z  czwórką  przy-
branego  rodzeństwa  i  hardo  uważał  się  za  jedynaka,  zajmującego  w  sercu 
matki bezsprzecznie pierwsze miejsce. Dopiero napomnienie rodzicielki – „czwo-
ro przed  tobą”,  „a  tyś dopiero piątaczek” – sprowadziło nieskromnego syna na 
ziemię, nauczyło pokory i utwierdziło w miłości do sióstr i braci70. W opowiadaniu 
Dwie przyjaciółki Klara pochodząca z zamożnej kupieckiej rodziny wstydziła się 
swojej dawnej najlepszej przyjaciółki z pensji – Marii, próżna panienka obawiała 
się kompromitacji przed nowymi koleżankami z powodu skromnego ubioru Marii, 
której ojciec ubogi adwokat nie był w stanie zapewnić strojnych sukien. Bogactwo 
przesłoniło Klarze wagę przyjaźni, by wkupić się do grona nowo zapoznanych, 
dobrze sytuowanych znajomych, wyrzekła się przywiązania do niegdyś uwielbia-
nej Marii, wzgardziła  jej sympatią. Zmienność  losu sprawiła, że nieoczekiwanie 
ojciec Klary utracił cały majątek i umarł ze zgryzoty, w tym samym czasie ojciec 
Marii odziedziczył fortunę. Nowe koleżanki odwróciły się od Klary, dopiero wtedy 
ta pojęła, jak wielką krzywdę wyrządziła kiedyś Marii, bolała nad utraconą przy-
jaźnią  i  swoje  nieszczęsne  położenie  znosiła  jako  zasłużoną  karę.  Cała  histo-
ria znalazła szczęśliwe zakończenie, ponieważ wielkoduszna Maria przebaczyła 
skruszonej przyjaciółce  i wyprosiła rodziców, by przyjęli  tę do domu jako drugą 
córkę71. W „Zorzy” powtarzano dzieciom, że wyznacznikiem wartości człowieka 
nie jest jego stan posiadania, pozycja zajmowana w społecznej hierarchii, ani też 
uroda podlegająca prawom przemijania – bogactw należy szukać w sobie, a nie 
wokół siebie. „Jeżeli zwierciadło ci pochlebi, wspomnij że piękne ciało winno być 
lepianką  tym piękniejszej duszy”72. W Prawdziwym pięknie mądry brat pouczał 
młodszą siostrzyczkę:

„W ogrodzie świata, droga Ludmilko!
Obaczysz dużo motyli,
Ale na piękność duszy patrz tylko,
Ta jedna tylko nie myli!”73.

Dzieci mające do swoich usług wynajętych pracowników winny uszanować 
ich  pracę,  wydawanie  rozkazów  zastąpić  grzeczną  prośbą,  a  już  pod  żadnym 
pozorem nie powinny traktować ich z góry. Zaskakujący spokój i humor służące-
go wywarły zbawienny wpływ na porywczego Marcinka. Chłopiec łatwo popadał 
w irytację i raz rozgniewawszy się na sługę, pogardzając nim jako swym podwład-
nym, nieomal nie uderzyłby go w twarz, gdyby nie nieprzewidziana reakcja sługi:

70  Tenże, Piątaczek, tamże, 1843, t. I, s. 29–30.
71  P. K., Dwie przyjaciółki, tamże, 1843, t. II, s. 3–17.
72  M. Z., Użytek moralny zwierciadła, tamże, 1843, t. IV, s. 74–75.
73  K. B., Prawdziwa piękność, tamże, 1844, t. VI, s. 138–142.
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„Uderzyć chcesz mnie widzę szczerze,
Ale cóż, nie dostaniesz! – ot ja ci poradzę:
Poproś mnie panicz pięknie, to ja cię podsadzę”74.

Zdumiony Marcinek stał się świadkiem ewangelicznego nadstawiania policz-
ka, żywiony gniew ustąpił, a jego miejsce zajęły wstyd i szczera skrucha.

„I postanowił w duszy, że na przyszłość będzie
Wrodzoną popędliwość miarkować w zapędzie.
Długo, długo z nią walczył zanim przemóc zdołał,
Ale że walczył stale, Boga w pomoc wołał,
Bóg mu pobłogosławił”75.

„Zorza” uprzytamniała dzieciom, że w pokonywaniu własnych słabości, prze-
zwyciężaniu złych skłonności z pomocą przychodził Bóg, a zaraz po Bogu pod-
pory należało szukać u rodziców i nauczycieli. Stąd szacunek przynależny matce 
i ojcu, traktowanie z estymą ludzi starszych, dziadków, krewnych, piastunek, pe-
dagogów. Leontyna M. przypominała dziecinie o zaufaniu, posłuszeństwie i stałej 
potrzebie okazywania  rodzicom  i wychowawcom wdzięczności, dawania dowo-
dów miłości i przywiązania:

„Czcij Matkę, Nauczycieli.
Gdy ci pierwsza życie dała,
Drudzy żyć cię nauczyli;
Twoja największa w tym chwała
Być im wdzięczną w każdej chwili”76.

Rodzice spieszyli nie  tylko ze wsparciem, ale  i służyli dobrym przykładem, 
toteż dzieci w swoim zachowaniu powinny wzorować się na postępowaniu matki 
i ojca. Autorzy publikujący w „Zorzy” zakładali rzecz jasna, że rodzice żyli w zgo-
dzie  z  moralnością  i  dokonywali  tylko  dobrych  wyborów.  Paulina  Krakowowa 
wskazywała na ogrom odpowiedzialności spoczywającej na rodzicach  i opieku-
nach, bowiem  to  im w udziale przypadała doniosła  rola pierwszych przewodni-
ków dzieci w ziemskiej podróży, to oni „wpajają w pamięć nauki  i przestrogi  jak 
się  chronić  upadku,  a  nawet  potknięcia  […]  i  idąc  za  ich głosem możemy być 
pewni niezbłądzenia”77. Szymon Zajączkowski w bajce Orzeł i orlęta przyrównał 
małych czytelników do orląt,  które uczyły  się  latać poprzez naśladowanie orła, 
same nie potrafiły oderwać się od ziemi, dopiero gdy zapatrzyły się w ojca, poszy-
bowały za nim wysoko w obłoki. Analogicznie dzieci pozbawione rodzicielskiego 

74  M. Ossorja, Marcinek, tamże, s. 47–48.
75  Tamże.
76  Leontyna M., Rozmowa…, s. 139–141; Miłość należna była również macosze – o Henryku, 

który przekonał się do drugiej matki, dzieci przeczytać mogły w Powiastce – M. B., Powiastka, tamże, 
1843, t. III, s. 27–35.

77  P. K., O moralności, tamże, 1844, t. VI, s. 223–225.



Nina Kapuścińska-Kmiecik294

przewodnictwa z góry skazane były w życiu na niepowodzenie. Tylko czerpiąc 
z doświadczenia starszych, z rodzinnej tradycji mogły wyrosnąć na szlachetnych 
ludzi. Zatem Zajączkowski apelował:

„I ty dziecino! już zmłodu
Idź za tych orląt przykładem;
Weź cnotę za cel twojego zawodu,
I dąż do góry za ojcem, za dziadem”78.

Miłość bliźniego

„Zorza” wzywała dzieci do wypełniania trojakiego rodzaju obowiązków: wo-
bec Boga, wobec siebie samych poprzez niezaniedbywanie nauki, doskonalenie 
swojej wiedzy, i wreszcie wobec bliźnich79. Pod pojęciem bliźnich dzieci rozumieć 
miały  nie  tylko  ludzi  im  życzliwych –  rodziców,  krewnych,  pedagogów,  bliźnimi 
byli  także nieraz mniej  lubiani koledzy  i koleżanki, zatrudnieni w domu służący, 
czy sąsiedzi dworu – włościanie. Najważniejsze Chrystusowe przykazanie wyraź-
nie napominało: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”, dlatego redaktorki 
pisma  zwracały  uwagę  czytelników na potrzebę wytworzenia  braterskiej  relacji 
z drugim człowiekiem, uczyły uprzejmości, pokazywały,  jak wiele w codzienno-
ści znaczy promienny uśmiech, dobre słowo, a przede wszystkim ofiarny czyn, 
w powiastkach z morałem udowadniały, że okazana dobroć wraca do dobroczyń-
cy w dwójnasób. Uosobieniem oddanego przyjaciela dla niejednego czytelnika 
stał się Staś z opowiadania Wincentyny T., który pragnął  jak najpiękniej uczcić 
imieniny swojej rówieśniczki Zosi i z przejęciem rozważał, jaki prezent sprawiłby 
dziewczynce  największą  radość80. Maria  –  główna  bohaterka  powieści  Pauliny 
Krakowowej Wspomnienia wygnanki, publikowanej w odcinkach na łamach „Zo-
rzy”  –  całym  swoim  życiem  realizowała  biblijne wyobrażenie miłości  bliźniego. 
W każdym człowieku napotkanym na swojej drodze potrafiła dostrzec Boga, bez-
interesowna i dobroduszna emanowała altruizmem81. Dążenie do uszczęśliwiania 
innych stawać się miało źródłem spokoju sumienia i niezmąconej satysfakcji. Tym 
większe zadowolenie płynęło z czynienia dobra, im bardziej potrzebujących nim 
obdarowywano.  Piętnastoletnia  panienka Anilora  K.  wyrażała  ciągłą  gotowość 
wspierania wyglądających otuchy:

„Bo to nigdy być nie może
Bym nie starła łzy biednego,

78  Sz. Zajączkowski, Orzeł i orlęta, tamże, 1843, t. I, s. 181–182.
79  P. K., O moralności…, s. 225.
80  W. T., Imieniny Zosi, tamże, 1844, t. VI, s. 113–120.
81  P. K., Wspomnienia wygnanki, tamże, 1844, t. V, s. 10–34, 92–107, 137–146, 181–201, 222–

252, 289–304; t. VI, s. 23–33, 69–85, 120–138, 162–185.
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Tyś sam kazał, wielki Boże!
Kochać Ciebie i bliźniego”82.

Chłopczyk  z  wiersza  Jałmużna  podzielił  się 
posiłkiem  z  wygłodzonym  ułomnym  staruszkiem83, 
panienka  z  opowiadania  Biedny Góral  wsparła 
datkiem  wynędzniałego  węgierskiego  druciarza84. 
Można by mnożyć podobne przykłady. Poza egzem-
plifikacjami wymyślonymi dla potrzeb dydaktycznych 
zapoznawano dzieci z rzeczywistą działalnością in-
stytucji dobroczynnych, choćby Paulina Krakowowa 
pochwalała  podjętą  przez  Warszawskie  Towarzy-
stwo Dobroczynności inicjatywę wydawania ubogim 
zupy  rumfordzkiej85,  osobny  artykuł  poświęciła  też 
nowo założonemu Instytutowi Ociemniałych w War-
szawie86.  Na  łamach  „Zorzy”  szczególnie  uwrażli-
wiano  czytelników  na  problemy,  z  jakimi  zmagała 
się ludność chłopska i biedota miejska: praca w po-
cie czoła, głód  i ubóstwo, kształtowano w dzieciach zdolność empatii,  rozpala-
no w sercach i umysłach pragnienie ulżenia ciężkiej wieśniaczej czy robotniczej 
doli87.  Uświadamiano  przy  tym  czytelnikom,  że  samo  współczucie  nie  wystar-
czało, litość nieprzynosząca owoców była bezwartościowa. Żal należało przeło-
żyć na konkretne uczynki miłosierdzia. Panienka z dworku Lina była  tytułowym 
„Aniołkiem bez skrzydeł”, usłużnie wspomagała okolicznych włościan, zyskując 
w zamian wyrazy wdzięczności i błogosławieństwo88. Czytelnicy „Zorzy” również 
mogli zasłużyć sobie na chlubne miano ziemskich aniołków. Wystarczyło nakar-
mić głodnego, zasilić kieszonkowym potrzebującego, uszyć koszulkę dla biednej 
sieroty, czapeczkę dla sędziwej niewiasty89, doglądać ochronki90, czy przy udziale 
dorosłych zorganizować teatrzyk, zabawę taneczną bądź loterię fantową, a pły-
nący z nich dochód przeznaczyć na cele filantropijne91. Przy okazji przestrzegano 
dzieci, aby akty miłosierdzia wypływały z miłości chrześcijańskiej  i społecznego 
solidaryzmu, by nie miały niczego wspólnego z dobroczynnością na pokaz, dla 
uzyskania pochwały u ludzi92.

82  Anilora K., Co ja lubię, tamże, 1843, t. II, s. 254–255.
83  H. P, Jałmużna, tamże, 1843, t. I, s. 179–180.
84  W. T., Biedny Góral, tamże, s. 93–94.
85  P. K., Obiad pięciogroszowy, tamże, 1843, t. II, s. 139–148.
86  Taż, Kilka słów o Instytucie Ociemniałych w Warszawie, tamże, 1843, t. IV, s. 227–232.
87  J. F., Myśli o gminie, tamże, 1843, t. II, s. 243–250.
88  P. K., Aniołek bez skrzydeł, tamże 1843, t. I, s. 21–28.
89  W. T., O robótkach kobiecych, tamże, 1843, t. III, s. 35–40.
90  Taż, List młodej ziemianki,  tamże,  1843,  t.  I,  s.  105–113.;  taż, Drugi list młodej ziemianki, 

tamże, 1844, t. V, s. 71–80.
91  P. K., Rozmaitości…, s. 237–238.
92  Ks.  P.  Rzewuski, Dobroczynność światowa i dobroczynność religijna,  „Zorza”  1844,  t.  VI, 

s. 233–236.
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Miłość ojczyzny

Polskie dziecko winno być wychowywane w duchu patriotyzmu, poszanowa-
nia tradycji, ojczystego języka i kultury. Doskonale rozumiały to redaktorki „Zorzy” 
i niewątpliwie wychowaniu patriotycznemu służyły scharakteryzowane wcześniej 
treści historyczne publikowane na łamach pisma. Tematów z najnowszej historii 
z uwagi na cenzurę nie wolno było podejmować, pozostawał za to bogaty materiał 
w postaci wypadków z zamierzchłych, chwalebnych dziejów narodu. Cytowana 
już Anilora K. w przysłanym do redakcji utworze lirycznym Co ja lubię w pierwszej 
strofie deklarowała:

„Co ja lubię? ojców ziemię,
Własną mowę, własne plemię,
Nasze pienia i te śpiewy
Które nuci kmieć poczciwy”93.

Komedię Powrót wuja wymierzono przeciw modzie na francuszczyznę – jej 
bohaterka  Marynia  przedkładała  nad  własny  język  znajomość  francuskiego, 
uczyła się na pamięć francuskiej poezji, grała na fortepianie francuskie uwertury, 
w codziennej mowie mieszała ojczyste zwroty z obcymi, szczęśliwie wuj-patriota 
położył kres modnemu wychowaniu siostrzenicy, nauczył ją szacunku do polsko-
ści94. O dziejach  języka polskiego  i  literatury polskiej  opowiadał  obszerny arty-
kuł O czytaniu autorów polskich, wśród pisarzy, którymi chlubił się polski naród, 
wymieniając ojców narodowej literatury: Mikołaja Reja, Jana i Piotra Kochanow-
skich, Marcina Bielskiego, Szymona Szymonowica, Sebastiana Fabiana Klono-
wica,  Szymona  Zimorowica,  Łukasza  Górnickiego,  Piotra  Skargę  i  Stanisława 
Grochowskiego,  pośród  wybitnych  klasyków:  Adama  Naruszewicza,  Ignacego 
Krasickiego, Stanisława Trembeckiego,  Franciszka Dionizego Kniaźnina,  Fran-
ciszka Karpińskiego, oraz  romantyków: Kazimierza Brodzińskiego, Adama Mic-
kiewicza, Seweryna Goszczyńskiego, Józefa Korzeniowskiego, Józefa Ignacego 
Kraszewskiego95.

Za pośrednictwem języka ezopowego dyskretnie wyrażano nieutuloną tęsk-
notę za utraconą niepodległością, nadzieję na lepsze jutro, na odzyskanie wolno-
ści – wiersz Do jaskółki kończyło znaczące westchnienie:

„O jak to miło, ptaszyno moja,
Mieć zagrodę własną;
Chociażby małą, chociażby ciasną,
Byle tylko była swoja”96.

93  Anilora K., Co ja lubię…, s. 254–255.
94  Henryka K., Powrót wuja, „Zorza” 1843, t. II, s. 108–123.
95  A. Z., O czytaniu autorów polskich, tamże, 1843, t. IV, s. 150–163.
96  Marya M., Do jaskółki, tamże, 1843, t. I, s. 31–32.
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Wiele wymagano od młodego pokolenia, wiązano z nim wielkie nadzieje, to 
wszakże dzieci uchodziły za zorzę narodu. I znów zorza kryła w sobie symbolikę 
– wartości ukształtowane w dzieciństwie i wczesnej młodości, wypracowane zale-
ty umysłu i charakteru, wyniesiony z domu patriotyzm procentowały w przyszłości:

„Tak dziatki, wyście zorzą narodu –
Lecz wiedźcie: chyżo czas leci;
Kto ranną zorzę prześpi za młodu
Ten nigdy słońcem nie świeci”97.

Garstki  ziemi  –  nieudawana  religijność,  szacunek  dla  dzieła  stworzenia, 
skromność, pilność w zdobywaniu wiedzy, odpłacanie dobrem rodzicom i wycho-
wawcom, miłość bliźniego i ojczyzny razem wzięte wznosiły się w górę moralnej 
dojrzałości. Krąg  ludzi  odpowiedzialnych za wychodzenie  „Zorzy” wziął  na  sie-
bie odpowiedzialność za włączenie się obok opiekunów i nauczycieli w moralne 
wychowanie dzieci  i dorastającej młodzieży. Owe „garstki ziemi” służyły za dro-
gowskazy, przekonywano, że od poszczególnych cnót, drobnych prawych uczyn-
ków prowadziła droga do prawdziwej moralności. Redaktorzy, wydawca, autorzy 
artykułów i wierszy przychylność serc młodych czytelników uznawali za najbar-
dziej miarodajną nagrodę.

97  I. Dobrski, Zorza, tamże, 1843, t. IV, s. 145–146.





IZABELA KRASIŃSKA*

Działalność redakcyjno-wydawnicza ks. Henryka 
Antoniego Szumana na rzecz najmłodszych odbiorców. 

Na przykładzie „Naszego Przewodnika” (1913–1919)

Wprowadzenie

„Nasz Przewodnik” był ilustrowanym (obrazkowym) miesięcznikiem adresowa-
nym do dzieci szkolnych należących do kółek abstynenckich, zwanych na Pomo-
rzu, w Wielkopolsce i w Królestwie Polskim Bractwami Dzieciątka Jezus, a w Galicji 
Związkami Anioła Stróża1. Nabywali, prenumerowali i czytali go również promotorzy 
(opiekunowie) tych dziecięcych bractw wstrzemięźliwości, a więc księża probosz-
czowie, prefekci, katecheci szkolni oraz bardziej zaangażowani wychowawczo ro-
dzice  i nauczyciele. Periodyk ukazywał  się od stycznia 1913 do grudnia 1920  r. 
Jego inicjatorem, wydawcą i redaktorem był do końca 1919 r. ks. Henryk Szuman.

Ksiądz Henryk A. Szuman – życie i działalność

Henryk Antoni Szuman urodził się 13 czerwca 1882 r. w Toruniu w rodzinie in-
teligenckiej. Jego ojciec Leon był cenionym w mieście lekarzem – chirurgiem, zwa-
nym „lekarzem ubogich”, a zarazem znanym działaczem społecznym i patriotą. 

*  Dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Bibliote-
koznawstwa i Dziennikarstwa, Zakład Historii Prasy i Książki, 25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21D.

1  Na  temat Bractw Dzieciątka  Jezus  i Związków Anioła Stróża szerzej:  I. Krasińska,  „Łatwiej 
zapobiec chorobie, niż ją wyleczyć”. Bractwa Dzieciątka Jezus i Związki Anioła Stróża – dziecięce 
kółka abstynenckie na ziemiach polskich w latach 1912−1914, [w:] Virginibus puerisque, t. 2: Z zagad
nień wychowania i opieki nad dzieckiem w XVIII−XX wieku, red. E. Kula, M. Pękowska, Kielce 2012, 
s. 145−151.
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Natomiast matka Eugenia z domu Gumpert zajmowała się domem  i wychowa-
niem ośmiorga dzieci, a ponadto pomagała mężowi w opiece nad pacjentami oraz 
działała społecznie w toruńskim Towarzystwie Pomocy Naukowej dla Dziewcząt. 
To właśnie matka dostrzegła u młodego Henryka tendencje do poświęcenia się 
w przyszłości  służbie Bogu  i  ludziom. Henryk Szuman nauki  pobierał  najpierw 
w jednym z najstarszych na Pomorzu Gdańskim niemieckim gimnazjum ewange-
lickim, gdzie uczyła się duża grupa młodzieży katolickiej. W czasach gimnazjalnych 
należał  do  tajnej  patriotycznej  organizacji młodzieży  polskiej,  tzw.  „Filomatów”, 
której był nawet (ok. 1900 r.) przewodniczącym. W ramach tej organizacji uczył 
kolegów  języka polskiego oraz  literatury ojczystej. Organizacja  „Filomatów” zo-
stała jednak przez władze pruskie wykryta, a należąca do niej młodzież szkolna 
nie uniknęła represji i prześladowań. Wśród oskarżonych i sądzonych znalazł się 
również Henryk Szuman, który choć uniewinniony, lecz zmuszony został do prze-
rwania nauki. Maturę zdał dopiero w roku 19042.

Po ukończeniu gimnazjum Henryk Szuman wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Pelplinie. Podczas studiów w seminarium dał się poznać jako propagator wstrze-
mięźliwości, zachęcając m.in. kleryków do abstynencji od napojów alkoholowych. Już 
wówczas zetknął się z działalnością istniejącego od 13 września 1902 r., początkowo 
na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, Związku Księży Abstynentów, 
którego  inicjatorem  był  diakon  Seminarium Duchownego w Poznaniu  Franciszek 
Olejniczak3,  a  prezesem  ks.  Kazimierz  Niesiołowski4  –  proboszcz  z  Pleszewa5.

Święcenia  kapłańskie Henryk Antoni Szuman przyjął  23  lutego 1908  r. Po 
święceniach pracował jako wikary w Brodnicy, Lubichowie, Dobrczu6, a ponadto 
w latach 1911−1912 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie współpraco-

2  H. Mross, Szuman Henryk Antoni, [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, t. 7: 
R–Z,  red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 246; A. Wałęga, Ksiądz Henryk Antoni Szuman (1882–
1939) jako reprezentant pedagogiki opiekuńczowychowawczej,  „Pedagogia Christiana” 2006,  t.  2, 
s. 165–168; K. Dąbrowski, Ksiądz prałat Henryk Antoni Szuman. Życie i działalność, „Studia Pelpliń-
skie” 1976, s. 43–44.

3  Franciszek Olejniczak (1877–1965), kapłan katolicki, działacz społeczny i oświatowy. Już pod-
czas studiów w Seminarium Duchownym w Poznaniu został  inicjatorem Związku Księży Abstynentów 
na archidiecezje gnieźnieńską i poznańską i idei wstrzemięźliwości pozostał wierny do końca życia. Za-
angażował się w prace Towarzystwa Czytelni Kobiet, działał ponadto w Towarzystwie Przemysłowców 
i Rzemieślników. Prowadził również pracę pedagogiczną i kulturalną z młodzieżą jako dyrektor gimna-
zjum w Gostyniu, którego był inicjatorem. Po drugiej wojnie zainicjował powstanie Domu Starców im. Ma-
tysiaków w Warszawie. V. Lewandowicz, Nota biograficzna ks. Franciszka Olejniczaka, s. 1–28, strona 
internetowa http://www.zasina.net/olejniczak/pliki/lewandowicz.pdf [dostęp: 16 października 2012 r.].

4  Kazimierz Niesiołowski (1872–1949), kapłan katolicki, długoletni proboszcz parafii pw. Ścięcia 
Św.  Jana Chrzciciela w Pleszewie,  działacz  społeczny,  oświatowy  i  abstynencki.  Pierwszy  prezes 
Związku Księży Abstynentów w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, współzałożyciel Towarzy-
stwa Zupełnej Wstrzemięźliwości od Napojów Alkoholowych „Wyzwolenie”, wiceprezes Katolickiego 
Związku Abstynentów, członek Zarządu Głównego Polskiej Ligii Przeciwalkoholowej. Ksiądz Niesio-
łowski był redaktorem czasopisma abstynenckiego „Miesięcznik dla Popierania Ruchu Wstrzemięźli-
wości”, który od 1911 r. wychodził jako „Świt. Miesięcznik dla Popierania Ruchu Wstrzemięźliwości”. 
M.  P.  Romaniuk, Ksiądz Kazimierz Niesiołowski (1872–1949),  [w:] W trosce o trzeźwość Narodu. 
Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku oraz antologia ich pism, t. 2, red. 
tenże, Warszawa 1996, s. 265, 269.

5  K. Dąbrowski, Ksiądz prałat Henryk Antoni Szuman…, s. 44; A. Gulczyński, Ks. prałat Kazimierz 
Niesiołowski 1872–1949, Pleszew 1995, s. 37.

6  Od 1909 r. był sekretarzem oddziału Związku Księży Abstynentów w diecezji chełmińskiej.
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wał z założonym w 1906 r. przez jezuitę ks. Mieczysława Kuznowicza7, Związkiem 
Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej pod Wezwaniem św. Stanisława Kost-
ki8,  która  to organizacja zasłynęła z prowadzonych kampanii antyalkoholowych 
i antynikotynowych wśród galicyjskiej młodzieży rzemieślniczej i robotniczej9. Po 
ukończeniu studiów w Krakowie był ks. Szuman wikariuszem w Nidzicy  i Wielu 
oraz proboszczem w Trzebczu i Nawrze, a od 1932, aż do męczeńskiej śmierci 
w 1939 roku pełnił obowiązki proboszcza w Starogardzie i funkcję dziekana sta-
rogardzkiego (1937−1939)10.

Choć ks. Szuman nie był dobrym mówcą, to jednak dał się poznać i zapa-
miętany został  jako społecznik, który potrafił oddziaływać na innych swoją silną 
osobowością. Jak wspomina ks. Bernard Sychta:  „W tej dziedzinie był wzorem 
i ideałem niedoścignionym. Potrafił całkowicie tej pracy się poświęcić. Tu znajdo-
wał radość życia, tu czuł się szczęśliwy i zadowolony”11.

Ksiądz Henryk Szuman był członkiem wielu polskich organizacji charytatyw-
nych  i  oświatowych,  np. Towarzystwa Naukowego w Toruniu  czy Towarzystwa 
Czytelni Ludowych na powiat chełmiński. W maju 1918 r. założył  i był długolet-
nim prezesem Pomorskiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi z siedzibą w To-
runiu. Współorganizatorką Towarzystwa, którego celem była opieka nad dziećmi 
osieroconymi i opuszczonymi oraz kształcenie kadr zawodowych ochroniarek dla 
przedszkoli  i sierocińców, była siostra ks. Henryka Szumana – Wanda12. Zada-
niem Pomorskiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi było nie tylko ratowanie pol-
skich sierot przed opuszczeniem, lecz także utrata przez nie uczuć patriotycznych 
i wiary,  co  stanowiło  rezultat  ich przebywania w niemieckich placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych13. Ponadto z myślą o bezdomnych dzieciach z kresów, 
sierotach wojennych zorganizował ks. Szuman w Toruniu w 1920 r. dla 20 opusz-
czonych dzieci Sierociniec im. gen. Hallera, który w późniejszym okresie swą sie-

7  Mieczysław Józef Kuznowicz (1874–1945), jezuita, organizator katolickich zrzeszeń młodzieży 
robotniczej  i  rzemieślniczej. W 1906  r. zorganizował w Krakowie Związek Młodzieży Przemysłowej 
i Rękodzielniczej pod Wezwaniem św. Stanisława Kostki, którego celem było katolickie i patriotycz-
no-obywatelskie wychowanie młodzieży pracującej i uczącej się rzemiosła oraz podnoszenie jej kwa-
lifikacji  zawodowych  i  zapewnienie  właściwej  rozrywki.  T.  Dalewski, Kuznowicz Mieczysław Józef, 
[w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 16, Wrocław [i in.] 1971, s. 320–321.

8  Początków Związku należy doszukiwać się w istniejącym od 1896 r. we Lwowie towarzystwie 
(patronacie) zwanym Opieką św. Stanisława Kostki, zorganizowanym z  inicjatywy ks. Błażeja Szy-
dłowskiego. O działalności Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej pod Wezwaniem św. 
Stanisława Kostki na rzecz walki z alkoholizmem zob. szerzej: I. Krasińska, Z problematyki walki z al
koholizmem wśród młodzieży galicyjskiej w początkach XX wieku, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 20: 
Historia wychowania misja i edukacja. Profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70. rocznicę urodzin 
i 45lecia pracy naukowej i nauczycielskiej, red. K. Szmyd, J. Dybiec, Rzeszów 2008, s. 518–521.

9  O swoich kontaktach z ks. Mieczysławem Kuznowiczem i zorganizowanym przez niego Związ-
ku pisał również sam ks. Szuman na łamach redagowanego przez siebie miesięcznika. Zob.: H. Szu-
man, Kółko abstynentów w Krakowie, „Nasz Przewodnik” (dalej: NPrz) 1915, nr 8, s. 62.

10  H. Mross, Szuman Henryk…, s. 246; B. Sychta, Wspomnienia pośmiertne. Śp. X. prałat Hen
ryk Szuman, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 1947, t. 3, s. 478; K. Ossowski, Wierny Chrystusowi 
i Ojczyźnie. Sługa Boży ksiądz Antoni Henryk Szuman, Pelplin 2012, s. 26–36.

11  B. Sychta, Wspomnienia…, s. 479.
12  Na temat Wandy Szuman zob. m.in. A. Wałęga, Życie i działalność Wandy Szuman (1890–

1994), Toruń 2005.
13  O działalności Pomorskiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi pisze m.in. A. Wałęga, Działalność 

opiekuńcza Pomorskiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi (1918–1948), [w:] Virginibus…, s. 131–144.
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dzibę posiadał we wsi Ostrowite koło Golubia. Z własnych funduszy zorganizował 
i wspierał kolonie nad morzem, które odbywały się corocznie w latach 1920−1939 
w Gdyni.  Z  tego  typu wypoczynku w  skali  roku  skorzystać mogło  nawet  1200 
dzieci14.

Nie zapominał ks. Szuman również o starszych, zakładając z myślą o nich w Na-
wrze  Stowarzyszenie  Ojców  i  Matek.  Do  zadań  chrześcijańskich  ojców  należało 
pielęgnowanie wiary w życiu publicznym, a chrześcijańskie matki skupione w Sto-
warzyszeniu odpowiedzialne były za pogłębianie chwały Bożej w życiu rodzinnym15.

W okresie międzywojennym był ks. Henryk Szuman członkiem Rady Opieki 
Społecznej w Warszawie, przy Ministerstwie Pracy  i Opieki Społecznej. Będąc 
natomiast  proboszczem  w  Starogardzie,  przyczynił  się  do  rozwoju  „Caritasu”. 
W  uznaniu  licznych  zasług  otrzymał  godność  prałata  oraz  odznaczony  został 
orderem „Polonia Restituta”. Zginął śmiercią męczeńską 2 października 1939 r. 
w Fordonie, gdzie zamieszkał u swojego przyjaciela ks. Józefa Szydzika16, po tym 
jak Niemcy zajęli Starogard17.

Podsumowując  działalność  społeczną  i  charytatywną  prowadzoną  przez 
ks. Henryka Szumana, warto odwołać się do fragmentu wspomnień o nim pióra 
Witolda Szumiato: „Nigdy nie liczył na wdzięczność tych, którym pomagał, cho-
ciaż bardzo bolał nad zdarzającymi się wypadkami niewdzięczności. Cała akcja 
charytatywna skupiała się w jego ręku, toteż bywało nieraz, że odpowiedzialność 
za niedociągnięcia opieki społecznej starano się przerzucić na jego osobę. Jed-
nak  te wypadki nigdy nie zniechęcały ks. Szumana. W bliźnim widział swojego 
brata  i  odbicie Chrystusa. To  było  dla  niego  bodźcem do  ofiarności  i  oddania, 
miłości i zaangażowania się bez reszty”18.

Działacz abstynencki

Równolegle  z  pracą  kapłańską  i  duszpasterską  oraz  z  działalnością  spo-
łeczną prowadził  ks. Szuman akcję na  rzecz abstynencji.  Już sam  fakt,  że był 
duchownym, skutkował wygłaszaniem przez niego na tematy wstrzemięźliwości 
stosownych kazań czy nauk kościelnych podczas rekolekcji parafialnych oraz in-
dywidualnych  pogadanek,  np.  podczas wizyt  duszpasterskich w  domach wier-
nych. Ponadto wygłaszał cykle wykładów i odczytów na ten temat i organizował 
stosowne wystawy. W 1911 r. ks. Henryk Szuman wziął udział w XIII Międzyna-
rodowym Kongresie Przeciwalkoholowym w Scheveningen (dzielnica Hagi)19, zaś 

14  A.  Wałęga,  Ksiądz Henryk Antoni Szuman…,  s.  170–171;  H.  Mross,  Szuman Henryk…, 
s. 246; J. Milewski, Przyjaciel dzieci, „Pomerania” 1984, nr 2, s. 37.

15  K. Dąbrowski, Ksiądz prałat…, s. 47; K. Ossowski, Wierny Chrystusowi i Ojczyźnie…, s. 30.
16  Józef  Szydzik  (1871–1939),  kapłan  katolicki,  działacz  społeczny,  polityczny,  gospodarczy. 

Działał m.in. w Towarzystwie Czytelni Ludowych, był współzałożycielem  i dyrektorem Banku Ludo-
wego w Wielu i delegatem do Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. B. B. Wróblewski, Józef 
Szydzik, [w:] Korporacja Akademicka „Capitolia” (Kraków), strona internetowa http://www.archiwum-
korporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/krakow/k-capitolia/ [dostęp: 9.10.2012].

17  H. Mross, Szuman Henryk…, s. 246.
18  W. Szumiato, Wspomnienie o ks. Henryku Szumanie, „Przewodnik Katolicki” 1971, nr 11, s. 95.
19  O tym kongresie zob.: B. Leonhard, Kongresy niosące nadzieję, „Zdrowie i Trzeźwość” 1978, 

nr 9, s. 5; I. Krasińska, Kongresy przeciwalkoholowe w Galicji w latach 1904–1912, „Studia Historycz-
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w 1934 r. w Polskim Kongresie Przeciwalkoholowym w Krakowie, gdzie wygłosił 
odczyt pt. Co przemawia za osobistą abstynencją kapłana. Przez kilka lat pełnił 
ponadto obowiązki prezesa Koła Związku Księży Abstynentów Diecezji Chełmiń-
skiej. Natomiast na polecenie ks. bpa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Oko-
niewskiego20 ułożył ks. Henryk Szuman, zatwierdzony 5 listopada 1931 r., „Statut 
Bractw i Związku Bractw Wstrzemięźliwości pod opieką M.[atki] Bożej Gromnicz-
nej w Diecezji Chełmińskiej”21.

Choć  ks.  Szuman  sam  był  żarliwym  abstynentem,  nie  spożywał  napo-
jów alkoholowych  i nie palił papierosów, a zarazem pragnął widzieć wszyst-
kich zwolennikami ruchu abstynenckiego, to jednak w tych drażliwych nieraz 
kwestiach  był  niezwykle  delikatny,  wyrozumiały  i  taktowny,  potrafił  bowiem 
uszanować poglądy  innych, nie zmuszając nikogo do zachowywania wstrze-
mięźliwości22.

Z myślą o najmłodszych abstynentach rozpoczął też ks. Henryk Szuman reda-
gowanie i wydawanie „Naszego Przewodnika”. Idea jego powstania zrodziła się już 
pod koniec 1912 r., czyli wkrótce po powrocie ks. Szumana ze studiów w Krakowie. 
Pierwszy okazowy numer „Naszego Przewodnika” ukazał się w styczniu roku na-
stępnego i jak przyznał ks. Szuman, gdyby nie pomoc okazana mu przez ks. Hie-
ronima  Gołębiewskiego23  w  przygotowaniu  do  druku  i  rozpowszechnianiu  tego 
numeru, być może nigdy nie odważyłby się na wydawanie pisemka24.

ne” 2009, z. 2, s. 116. O uczestnictwie w tym kongresie pisał również sam ks. Szuman na  łamach 
pisemka w tekście: Co lalka chciała na kongresie?, NPrz, 1915, nr 5, s. 38–39.

20  Stanisław Wojciech Okoniewski  (1870–1944), ksiądz katolicki, biskup diecezji chełmińskiej, 
historyk  i biblista. W  latach 1902–1907 wydawał  „Przegląd Kościelny”  i działał na niwie społecznej 
i oświatowej. Z jego inicjatywy rozpoczęto wydawanie (1929 r.) „Miesięcznika Diecezji Chełmińskiej”, 
dokonał również zreformowania tamtejszego seminarium duchownego, zreorganizował sieć parafial-
ną i administrację diecezji, założył Muzeum Diecezjalne, organizował z myślą o duchowieństwie kon-
gresy i kursy. L. Grzebień, Okoniewski Stanisław Wojciech, [w:] Słownik polskich teologów katolickich 
1918–1981, t. 6: K–P, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 580–581.

21  Pełny tekst Statutu dostępny jest m.in. w tygodniku „Wiadomości Kościelne” – gazecie prze-
znaczonej  dla  parafii  dekanatu  chełmżyńskiego,  której  redaktorem  był  ks.  Józef  Szydzik.  Szerzej: 
„Wiadomości Kościelne” 1932, nr 3, s. 10–11.

22  H. Mross, Szuman Henryk…, s. 246; B. Sychta, Wspomnienia…, s. 480; A. Wałęga, Ksiądz 
Henryk Antoni Szuman…, s. 169–170; taż, Życie i działalność…, s. 33; Tradycje abstynenckie w Pol
sce, [w:] Wesele wesel. XVIII ogólnopolskie spotkanie małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe. 
Kraków 2.8–5.8 2012,  http://weselewesel.lap.pl/oWeselachBezalkoholowych.dlaczego.tradycja.html 
[dostęp: 5.10.2012].

23  Hieronim  Gołębiewski  (1845–1918),  kapłan  katolicki,  działacz  oświatowy  i  abstynencki. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1868 r. w Pelplinie. Był m.in. proboszczem w Jastarni i Szynwałdzie. 
W Jastarni zainteresował się życiem i pracą rybaków i napisał nawet kilka prac im poświęconych. 
W 1889  r.  założył w Szynwałdzie bractwo  trzeźwości. Działał  także w Towarzystwie Czytelni  Lu-
dowych, gdzie pełnił funkcję bibliotekarza oddziału tej organizacji w Jastarni. Od 1875 r. związany 
był z Towarzystwem Naukowym w Toruniu  i przez pewien czas pełnił  funkcje sekretarza zarządu 
i  skarbnika.  Działał  również  w  Towarzystwie Wiecowym,  którego  celem  było  rozpowszechnianie 
polskiej oświaty elementarnej. A. Bukowski, Gołębiewski Hieronim, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 
t. 8, Wrocław–Kraków–Warszawa 1959–1960, s. 248–249; H. Mross, Słownik biograficzny kapłanów 
diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821–1920, Pelplin 1995, s. 81–82.

24  W. Theiss, Troska i nadzieja. Działalność społecznowychowawcza ks. Henryka Szumana 
na Pomorzu w latach 1908–1939, Toruń 2012,  s. 108–109;  tenże, Ks. Henryk Szuman – redaktor 
„Naszego Przewodnika” (1913–1919), [w:] Myślenie i działanie pedagoga. Opracowanie dedykowane 
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„Nasz Przewodnik” – powstanie i rozwój pisemka

Wkrótce  po  ukazaniu  się  pierwszego numeru  do wydawcy  i  redaktora  za-
częło  napływać  szereg  listów  od  wdzięcznych  czytelników.  W  jednym  z  nich 
ks.  S.  K.  Jaranowski  powiadamiał  ks.  Szumana,  że  zainicjowane  przez  niego 
pisemko  „«Nasz  Przewodnik»  jest  dzieciom  […]  rzeczywistym  przewodnikiem. 
Ziarno rzucone przezeń w serce dziecięce plon obfity wydaje […]. Jako kierownik 
Bractwa Abstynenckiego Dzieciątka Jezus stwierdziłem, że dzieci z niego dużo 
korzystają. Przez deklamację i śpiewy uczą się […] kochać co dobre i szlachet-
ne  –  Boga  i  ojczyznę  swoją.  Niech  wszyscy  dopomogą  do  tego,  żeby  «Nasz 
Przewodnik» dotarł do każdej chociaż najuboższej chatki, gdzie są polskie dzieci 
i  gromadził  je w Bractwach Abstynenckich. Zapłatę  za  te  trudy  już  tu na ziemi 
odbieramy widząc jak dziatwa polska rośnie zdrowa na ciele i na duszy […]”25.

Szczególne  znaczenie  dla  redaktora  i  wydawcy miesięcznika miał  zapew-
ne list od ks. Kuznowicza z Krakowa, od którego ks. Szuman w czasach swych 
studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim wiele nauczył się w zakresie szerzenia 
abstynencji wśród młodocianych i z którym na tym polu owocnie współpracował. 
W liście tym czytamy: „Nie mam słów wdzięczności za to pożyteczne pisemko, 
które jest wprost znakomicie redagowane. Niech Bóg pobłogosławi”26.

W czasach, kiedy redaktorem i wydawcą „Naszego Przewodnika” był ks. Szu-
man, pismo ukazywało się z reguły raz w miesiącu. Wyjątek stanowił podwójny 
numer 9−10 (wrzesień–październik), który wyszedł drukiem w 1914 r. Redaktor 
poinformował o tym czytelników i prenumeratorów we wstępnym wierszyku, a jako 
przyczynę podał wybuch wojny, prosząc jednocześnie Matkę Boską o łaskę, opie-
kę i wstawiennictwo u Jezusa dla narodu polskiego, a zwłaszcza dla dzieci, w tych 
trudnych chwilach wojennej pożogi27. Skumulowane numery ukazały się również 
w 1919 r., a więc w ostatnim roku, kiedy redaktorem i wydawcą był ks. Szuman28. 
Spowodowane było to nadmiarem zajęć i obowiązków kapłańskich oraz działalno-
ścią społeczną założyciela miesięcznika.

Objętość  jednego numeru wynosiła  średnio 8  stron,  a więc objętość  rocz-
nika  dochodziła  do  100  stron. Numer  pierwszy  poprzedzał  z  reguły  spis  treści 
(spis  rzeczy)  rocznika. Pismo miało układ działowy  i w  latach 1915−1918  licz-
ba działów była w zasadzie niezmienna29: I. Pogadanki, II. Powiastki i przykłady, 

prof. zw. dr. hab. Zdzisławowi Kosyrzowi z okazji 50lecia pracy naukowej,  red. M. Konopczyński, 
J. Kunikowski, S. Tomiuk, Warszawa 2009, s. 74–75.

25  Cyt. za: J. Sajewicz, Głos mają sieroty. Życie i działalność wielkiego opiekuna sierot ks. prała
ta Henryka Antoniego Szumana proboszcza Starogardzkiego zamordowanego w Fordonie w 1939 r., 
Londyn 1985, s. 55–56.

26  Tamże, s. 56.
27  Ks. red. [H. Szuman], Na październik r. 1914, NPrz, 1914, nr 9 i 10, s. 65.
28  Numer 6 i 7 za czerwiec i lipiec, 8 i 9 za sierpień i wrzesień oraz 10–12 za październik, listopad 

i grudzień.
29  W latach 1913–1914 miesięcznik podzielony był na dziewięć działów: I. Rozrywki, II. Powiast-

ki, III. Wiersze, IV. Komedyjki, V. Pieśni, VI. Zabawy i zajęcia domowe, VII. Zagadki, VIII. Powinszo-
wania, IX. Rozmaitości.
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III. Wiersze,  IV. Pieśni,  V. Teatrzyki,  VI.  Powinszowania,  VII. Gry  i  zajęcia  do-
mowe, VIII. Rozmaitości, IX. Abstynenckie Bractwo Dzieciątka Jezus, X. Zagadki 
i łamigłówki, XI. Złote słówka i wskazówki, XII. Kącik listowy (Kącik liścików, Kącik 
liścików  i  ofiarek  na  sierotki),  XIII.  Składki  na  głodne  dzieci  (Ofiarki  na  głodne 
dzieci, Składki na głodne sierotki w Królestwie). Rocznik VII za 1919 r. był obję-
tościowo skromniejszy i liczył 68 stron. W latach 1914−1919 „Nasz Przewodnik” 
posiadał 15 000–20 000 abonentów. W okresie zaborów i pierwszej wojny docie-
rał do Galicji, Królestwa Polskiego, Księstwa Poznańskiego, na Śląsk, Pomorze 
oraz do prenumeratorów zagranicznych, a głównie do Polaków przebywających 
w Ameryce oraz w Westfalii i Nadrenii30.

Zachęcając  najmłodszych  czytelników  do  poszanowania  zakupionego  po-
jedynczego  numeru  miesięcznika  oraz  do  jego  systematycznej  prenumeraty, 
ks. Szuman pisał m.in.: „Każda rodzina, każda dziecina, każdy młody abstynent, 
każdy  harcerz  szkolny  powinni  abonować  miesięcznik  obrazkowy  pt.  «Nasz 
Przewodnik»”31. Po takich słowach zachęty odzew był duży i już w 1913 r. „Nasz 
Przewodnik” doczekał się 10 000 prenumeratorów, dla których stał się niezwykle 
pomocnym narzędziem wychowawczym i rozrywkowym32.

Ponadto ks. Szuman prosił czytelników, aby nadsyłali do redakcji listy z opi-
niami o wydawanym z myślą o nich miesięczniku. Listy od czytelników i odpowie-
dzi na nie publikowane były w osobnym dziale: Kącik liścików, Kącik listowy, Kącik 
liścików i ofiarek na sierotki, Listy czytelników do ks. redaktora. W  dziale  tym 
znalazły się m.in.  interesujące korespondencje dotyczące nowo powstałych  lub 
już istniejących dziecięcych bractw abstynenckich. Nadsyłali je ich członkowie lub 
opiekunowie. Drogą korespondencji z czytelnikami redaktor i wydawca inicjował 
też „[…] różnego rodzaju działania i akcje, zachęcał do pracy nad sobą, przestrze-
gał przed niebezpieczeństwami i błędami, uczył religii i miłości do ojczyzny. Unikał 
przy tym moralizatorstwa, nigdy też nie wypowiadał się z pozycji formalnych i au-
torytatywnych, co nie znaczy, że był pobłażliwy i nadmiernie wyrozumiały. Udanie 
łączył subtelność i stanowczość”33.

W czasach, kiedy wydawcą i redaktorem pisemka był ks. Henryk Szuman, 
redakcja  i  administracja  znajdowała  się  początkowo w miejscowości Wiele  na 
Pomorzu, a od lipca 1914 do grudnia 1919 r. w Trzebczu (poczta Nawra). Druko-
wała je Drukarnia „Praca” w Poznaniu. „Nasz Przewodnik” można było zamawiać 
w dziale ekspedycji, mieszczącym się początkowo przy Drukarni  „Praca”  (ulica 
Rycerska 38), a od listopada 1913 r. dział ten przeniesiony został na ulicę Piekary 
20/21. Ekspedycją pisma w Galicji zajmowało się przez pewien okres Towarzy-
stwo Zupełnej Wstrzemięźliwości od Napojów Alkoholowych „Eleuteria – Wyzwo-
lenie”  w  Krakowie  z  siedzibą  przy  ulicy  św. Marka  23. Można  je  było  również 
zamawiać w  Zakopanem w Wilii  „Słoneczna”.  Pieczę  i  nadzór  nad  pisemkiem 

30  J. Janiszewski, Od nowej redakcji, NPrz, 1920, nr 85, 86, s. 1.
31  [Każda rodzina…], NPrz, 1919, nr 10–12, s. 68.
32  „Nasz Przewodnik”, „Świt” 1913, nr 121, s. 288.
33  W. Theiss, Troska i nadzieja…, s. 110.
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od początku jego ukazywania się objął oddział Związku Księży Abstynentów dla 
diecezji chełmińskiej, którego ks. Szuman był aktywnym działaczem.

Za  pojedynczy  numer  w  1913  r.  należało  zapłacić  w  Wielkopolsce  i  na 
Pomorzu  4  fenigi,  a w Galicji  4  halerze. Prenumerata  roczna dla Wielkopolski 
i Pomorza wynosiła 30 fenigów, w Galicji 40 halerzy, w Królestwie Polskim 20 ko-
piejek, a 10 centów w Ameryce. W 1915 r. prenumerata półroczna wynosiła ana-
logicznie 20  fenigów, 30 halerzy,  15  kopiejek,  5  centów; w 1917  r.  (przedpłata 
roczna): 40 fenigów, 60 halerzy, 30 kopiejek. W roku 1919 za roczną prenumeratę 
na terenie kraju należało zapłacić markę polską. Można było również nabywać już 
oprawiony miesięcznik (w formie rocznika) w cenie 90 fenigów (z przesyłką opłata 
wynosiła  1 markę). Redakcja  zachęcała  do  tego abonentów,  pisząc w grudniu 
1916  r.:  „Niejeden  z  czytelników  zagubił  ten  lub  ów  numerek,  drugi  niechcący 
poplamił lub podarł. Kto swoją ukochaną gazetę chce posiąść w nowej trwałej su-
kience, ze spisem rzeczy, by móc każdego czasu zajrzeć do niej i łatwo wszystko 
odszukać, niech nadeśle 1 markę […]”34. Jedynie numer okazowy był bezpłatny 
i można go było otrzymać w każdej ilości, po wcześniejszym złożeniu stosownego 
zamówienia w Poznaniu w dziale ekspedycji.

„Nasz  Przewodnik”  był  pismem  bogato  ilustrowanym.  Uwagę  zwraca  już 
sama winieta do numeru 6 z 1913 r., która wyobrażała dwoje dzieci na tle górzy-
stego krajobrazu z krzyżem w oddali. Jedno z dzieci klęczące na ziemi w ręku 
trzymało butelkę.

Zmiana winiety nastąpiła w lipcu 1913 r., o czym powiadamiał czytelników 
redaktor  i  wydawca:  „Dziatki  kochane!  Gazetka  nasza  przywdziała  nową  su-
kienkę, czyli nowy obrazek  tytułowy.  […]. «Nasz Przewodnik» staje się coraz 
ładniejszy i coraz więcej dobrego dzieciom przynosi, to też pokochajcie pisemko 
Wasze coraz mocniej i doglądajcie pilnie, aby rzeczywiście na ziemiach polskich 
nie było chłopczyka bez «Przewodnika», nie było dzieweczki bez tej książecz-
ki”35. Nowa winieta wyobrażała Chrystusa w otoczeniu dzieci ubranych w na-
rodowe  polskie  stroje. Wokoło Chrystusa  błogosławiącego  dzieci widać  pola, 
drzewa, wody, chaty włościańskie, a w oddali kościół. Jak podkreślał ks. Szu-
man, była to świątynia parafialna w Wielu, gdzie wówczas mieściła się redakcja 
pisemka. U dołu winiety z lewej jej strony znajdowała się wijąca się żmija, wokół 
kielicha wypełnionego alkoholem, a po prawej stronie szklanka czystej, świeżej 
i zdrowej wody, a obok niej dojrzałe, soczyste owoce. Winieta ta zdobiła pisem-
ko do czerwca 1915 r.

Od lipca do listopada 1915 r.36 winieta przedstawiała siedzących przy stole 
dorosłych (rodziców), z których mężczyzna czytał, a kobieta pisała, a na podłodze 
dwoje dzieci, z których jedno grzecznie się bawiło, a drugie czytało.

Kolejna zmiana winiety nastąpiła w styczniu 1916 r. i obowiązywała do grudnia 
tegoż roku. Wyobrażała ona kilkuletniego Jezusa trzymającego w dłoni krzyż, który 

34  [H. Szuman], „Nasz Przewodnik” oprawny, NPrz, 1916, nr 12 (gwiazdkowy), s. 100.
35  [H. Szuman], Nasz nowy obrazek, NPrz, 1913, nr 7, s. 49–50.
36  Numer grudniowy za 1915 r. przyozdabiała okolicznościowa (świąteczna) winietka.
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stopami miażdżył smoka (symbol szatana i grzechu). Jezusa otaczało ośmioro 
dzieci,  z  których  każde w  ręku  trzymało  lilię  (symbol  czystości  i  niewinności). 
U dołu winiety w prawym jej rogu widniał szkic kościoła parafialnego w Grzybnie, 
gdzie powstało pierwsze na Pomorzu abstynenckie Bractwo Dzieciątka Jezus. 
Natomiast  lewy  jej  róg  zdobił  szkic  poznańskiego  ratusza  z  polskim orłem na 
wieży37. Winietka ta uatrakcyjniała pisemko również w latach 1919−1920, z tym 
że wówczas zamiast szkiców świątyni w Grzybnie i poznańskiego ratusza u dołu 
widniał symbol odrodzonego państwa polskiego, czyli godło (orzeł w królewskiej 
koronie).

W latach 1917−1918 „Nasz Przewodnik” okresowo powracał do znanych już 
winiet. W tym czasie zdarzały się również numery, które nie zostały zaopatrzone 
w tego typu ozdobniki. Oprócz rysunku winieta zawierała najczęściej tytuł i pod-
tytuł  pisma, adres administracji,  spis  treści  danego numeru, a w początkowym 
okresie ukazywania się również motto (hasło przewodnie) pisma brzmiące:

Wieść chce młodych, hen, ku szczytom
Nad otchłanią trunku klęski –
W bojaźń Bożą dzieci zbroić,
W cnotę, dzielność i hart męski38.

Obok atrakcyjnej i bogato zdobionej winiety, liczne ilustracje znajdowały się 
w tekście głównym. Wyobrażały one najczęściej: Jezusa Chrystusa, Najświętszą 
Maryję  Pannę,  świętych  aniołów  stróżów,  świętych  i  błogosławionych Kościoła 
katolickiego, bohaterów narodowych (Tadeusza Kościuszkę, gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego),  pisarzy  i  poetów  (Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza), 
dzieci oraz wesołe (ośmieszające) scenki z udziałem osób w stanie nietrzeźwym 
czy palących papierosy, cygara lub fajki. Ponadto wraz z korespondencjami do re-
dakcji nadchodziły fotografie z ochronek, sierocińców oraz nowo powstałych lub 
istniejących dziecięcych towarzystw abstynenckich, czyli Bractw Dzieciątka Jezus 
i Związków Anioła Stróża. Fotografie upiększały i uatrakcyjniały tekst, jak również 
go dokumentowały.

Zawartość treściowa pisemka

Większość  tekstów  zamieszczanych  na  łamach miesięcznika  „Nasz  Prze-
wodnik” pisał sam ks. Szuman, a w późniejszym okresie (1920 r.) ks. Janiszewski. 
W pisemku publikowane były  również  teksty  innych  twórców,  np.: Adama Mic-
kiewicza, Marii Konopnickiej, Władysława Bełzy, Stanisława Jachowicza, Heleny 

37  Ks. red. [H. Szuman], Nasz Przewodnik. (Do nowego obrazka tytułowego), NPrz, 1916, nr 1, s. 2.
38  Przykładowo numer okazowy, 2, 4, 5, 6 z 1913 r.
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Bocheńskiej, Pauli Wężyk39, Marii Goreckiej40, Wandy Szuman oraz Wandy Brze-
skiej41  –  autorki  podpisującej  się  pseudonimem  „Wujek  Zbigniew”  lub  rzadziej 
„Zbigniew Topór”  czy  „Jan Pałucki”. Występowały  również  teksty  będące prze-
drukami z prasy i książek. Ksiądz redaktor dbał jednak o prawa autorskie i życzył 
sobie, aby każdy przedruk zaopatrzony był w stosowny odsyłacz kierujący czytel-
nika do pierwotnego źródła.

Obok  zwykłych  numerów  „Naszego  Przewodnika”  ks.  Szuman  wydawał 
również numery okolicznościowe. I tak w numerze pierwszym, czyli okazowym, 
prosił czytelników o życzliwe przyjęcie nowego pisemka oraz wyjaśniał powody, 
jakie  skłoniły  go  do  rozpoczęcia  jego wydawania42. Okolicznościowe  (gwiazd-
kowe) numery  „Naszego Przewodnika” ukazywały  się w styczniu 1914  r.  oraz 
w grudniu w latach 1915−1917. Wychodziły również numery wakacyjne w lipcu 
1916 i 1917 r.

W 1916 r. sporo miejsca na  łamach pisemka poświęcono Henrykowi Sien-
kiewiczowi. W  numerze  5  z maja  tegoż  roku  ukazał  się  artykuł  przygotowany 
z okazji 70. rocznicy urodzin pisarza. Ksiądz Szuman po zwięzłym przedstawie-
niu  jego życia  i  twórczości podkreślił zasługi  twórcy  (przebywającego wówczas 
w Szwajcarii)  na  rzecz bezdomnych Polaków, a  zwłaszcza  chorych  i  głodnych 
dzieci z Królestwa Polskiego. W artykule zachęcał dzieci z Wielkopolski i Pomo-
rza, a  zwłaszcza najmłodszych zrzeszonych w abstynenckich Bractwach Dzie-
ciątka Jezus, aby za przykładem Sienkiewicza rozpoczęły zbiórkę pieniędzy na 
potrzeby swych biednych rówieśników. Zebraną kwotę w wysokości 400 marek 

39  Paula Wężyk (1876–1963), poetka, działaczka społeczna  i charytatywna, zwłaszcza wśród 
młodzieży. Współpracowała z wieloma czasopismami: „Przewodnikiem Katolickim”, „Pracą”, „Głosem 
Wielkopolskim”,  „Dziennikiem  Poznańskim”,  „Kurierem  Poznańskim”,  „Wielkopolaninem”,  „Naszym 
Misjonarzem”, „Małym Misjonarzem”, „Murzynkiem”. Przez kilka lat redagowała pismo dla gospodyń 
wiejskich  „Dobra Gospodyni”.  Paula Wężyk wydała  kilkanaście  zbiorów  opowiadań  i  wierszy  oraz 
napisała kilka utworów scenicznych z myślą o dziecięcych teatrzykach. W 1934 r. została odznaczona 
medalem przez Polską Akademię Literatury. H. Tyszkiewicz, Życie i twórczość Pauli Wężyk, [w:] Zie
mia kępińska. Historia miejscowości powiatu kępińskiego, http://henryktyszkiewicz.w.interia.pl/paula.
html [dostęp: 9.10.2012].

40  Maria Helena Julia Gorecka (1835–1922), pisarka i działaczka filantropijna, córka Adama Mic-
kiewicza, żona Tadeusza. Uzdolniona w muzyce i rysunku. Choć całe życie spędziła za granicą, nie 
zapomniała o ojczystym kraju. Była członkiem Towarzystwa im. Klaudii Potockiej, które zajmowało się 
niesieniem pomocy potrzebującym rodakom na obczyźnie. Gorecka napisała książkę na podstawie 
opowiadań ojca i własnej pamięci Wspomnienie o Adamie Mickiewiczu. Opowiedziane najmłodszemu 
bratu. Na język francuski przetłumaczyła kilka utworów Sienkiewicza. Współpracowała m.in. z „Kroni-
ką Rodzinną”. B. Monkiewiczówna, Gorecka Maria Helena Julia, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 8, 
Wrocław–Kraków–Warszawa 1959–1960, s. 305.

41  Wanda Brzeska, pseud. „Jan Pałucki”, „Wujek Zbigniew” i „Zbigniew Topór” (1893–1978), po-
wieściopisarka, poetka, etnograf. Studiowała na Uniwersytecie Poznańskim i tam też w 1926 r. uzy-
skała doktorat. Pisywała wiersze i powieści dla dzieci, powieści dokumentalne, nowele. Była również 
autorką kilku prac o charakterze naukowym. Redagowała dodatek  literacki do  „Dziennika Poznań-
skiego” pt. „Kultura i Sztuka”. Angażowała się również w działalność polityczną. W okresie okupacji 
hitlerowskiej mieszkała m.in. w Warszawie, gdzie prowadziła tajne nauczanie. Po zakończeniu wojny 
pracowała na uniwersytetach w Poznaniu i Toruniu. Była członkiem oddziału Związku Literatów Pol-
skich w Toruniu. S. Bilski, Brzeska Wanda, [w:] Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica–
Toruń 1991, s. 22–23.

42  H. Szuman, Do dzieci!, NPrz, 1913, nr 1, s. 1–2.
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przekazał następnie ks. Szuman arcybiskupowi gnieźnieńskiemu  i poznańskie-
mu ks. Edmundowi Dalborowi43, który za pośrednictwem „Naszego Przewodnika”, 
15 lipca 1916 r., podziękował darczyńcom i udzielił im pasterskiego błogosławień-
stwa. W numerze 12 (gwiazdkowym) redakcja powiadamiała natomiast o śmierci 
noblisty (16 listopada 1916 r.)  i  jeszcze raz przypominała jego zasługi na rzecz 
dotkniętych wojną rodaków44.

Numer  10,  który  czytelnicy  otrzymali  w  październiku  1917  r.,  poświęcony 
został  Tadeuszowi  Kościuszce.  Przypadła  bowiem  wówczas  (15  października) 
100. rocznica jego śmierci. W numerze Kościuszkowskim można znaleźć artykuł 
przybliżający bohaterskie czyny wielkiego wodza oraz sztukę dramatyczną prze-
znaczoną do wystawienia przez najmłodszych pt. Tadeusz Kościuszko. Sztukę 
napisała Wanda Brzeska45. Do zaprezentowania sztuki przez dziecięce teatrzyki 
zachęcał sam redaktor i wydawca, pisząc m.in: „[…] gazetka dzieci «Nasz Prze-
wodnik» numerkiem niniejszym, numerkiem Kościuszkowskim, pragnie rozbudzić 
w sercach dziatwy tę miłość  i cześć dla zmarłego naczelnika, bo wie, że poko-
chawszy Kościuszkę, pokochają dzieci całym sercem Ojczyznę, pokochają bliź-
nich, a szczególnie ubogich i nieszczęśliwych, pokochają życie cnotliwe i ofiarne. 
Gdzie tylko możliwe, odegrajcie, dzieci, teatrzyk pt. Tadeusz Kościuszko, podany 
w tym numerku”46.

W numerze tym ukazał się również wierszyk autorstwa ks. Symforiana Tomic-
kiego47 pt. Tadeusz Kościuszko48.

W numerze 2, który dotarł do rąk czytelników w lutym 1919 r., wspominał na-
tomiast ks. Szuman bohaterskiego szewca Jana Kilińskiego, uczestnika powsta-
nia kościuszkowskiego, mianowanego przez naczelnika pułkownikiem, ponieważ 
29 stycznia tegoż roku minęło 100 lat od jego śmierci49.

43  Edmund Dalbor (1869–1926), kapłan katolicki. W 1915 r. mianowano go arcybiskupem gnieź-
nieńskim i poznańskim, a w 1919 r. otrzymał nominację kardynalską. Był pierwszym prymasem odro-
dzonego państwa polskiego. W jego posłudze pasterskiej ważną rolę odegrała działalność charytatyw-
na wśród ofiar wojennych i jeńców oraz tworzenie w Wielkopolsce ruchu chrześcijańsko-społecznego. 
Po odzyskaniu przez kraj niepodległości przewodniczył pierwszym konferencjom Episkopatu Polski 
i współuczestniczył w reorganizacji Kościoła w Polsce, którą udało się przeprowadzić w 1925 r. P. Ni-
tecki, Kardynałowie Kościoła w Polsce, Częstochowa 1999, s. 74–75.

44  [H. Szuman], Ku czci Henryka Sienkiewicza dajcie grosz na głodne dzieci!, NPrz, 1916, nr 5, 
s. 42–43; tenże, Błogosławieństwo Księdza Arcybiskupa,  tamże 1916, nr 8, s. 61–62; tenże, Umarł 
Henryk Sienkiewicz, NPrz, 1916, nr 12 (gwiazdkowy), s. 99.

45  Szerzej: Wujek Zbigniew  [W. Brzeska], Tadeusz Kościuszko, NPrz, 1917, nr 10  (Kościusz-
kowski), s. 75–76, 78.

46  Ks. red. [H. Szuman], W stuletnią rocznicę zgonu Tadeusza Kościuszki, tamże, s. 74.
47  Józef Roch Symforian Tomicki (1817–1877), kapłan katolicki, działacz społeczno-oświatowy 

wśród ludu. Za wydawanie pisemka „Szkółka Niedzielna” został aresztowany i przez dwa lata prze-
bywał w więzieniu, gdzie napisał zbiór poezji Kwiaty z więzienia. Ksiądz Tomicki był ponadto autorem 
książki dla ludu Mądry Wach oraz redaktorem poznańskiego tygodnika katolicko-narodowego prze-
znaczonego dla stanu średniego pt.  „Oświata”. Ks. Symforian Tomicki. Parafia Mikstat,  [w:] Osoby 
w parafii, http://www.parafia-mikstat.pl/posoby/kssymto.html [dostęp: 9.10.2012 r.]; Ks. Symforian To
micki (1817–1877), [w:] Parafia św. Jakuba Apostoła w Mogilnie. Biogramy znamienitych kapłanów, 
http://www.faramogilno.pl/ksstomicki.htm [dostęp: 9.10.2012].

48  X. [S.] Tomicki, Tadeusz Kościuszko, NPrz, 1917, nr 10 (Kościuszkowski), s. 77.
49  Ks. red. [H. Szuman], Szewc – pułkownik Jan Kiliński, NPrz, 1919, nr 2, s. 12.
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Ponadto  na  łamach miesięcznika  przypominano  czytelnikom  innych wybit-
nych Polaków oraz świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego, m.in.: Wła-
dysława Bełzę50, ks. Józefa Poniatowskiego51, św. Stanisława Kostkę52 – patrona 
polskiej młodzieży, św. Izydora Oracza53 – patrona rolników, św. Jana Chrzcicie-
la54 − patrona związków abstynenckich, św. Józefa55, św. Augustyna56 – biskupa 
i  doktora  Kościoła,  bł.  Imeldę  Lambertini57  –  patronkę  dzieci  pierwszokomunij-
nych, Karolinę Kózkównę58  –  bohaterską dziewicę, męczennicę,  Józefa Choci-
szewskiego59 – redaktora, wydawcę, pisarza ludowego i działacza oświatowego.

Gros tekstów dotyczyło także kalendarza liturgicznego i przybliżało czytelni-
kom liczne święta kościelne, takie jak: Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc, 
Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, uroczystości ku czci 
Matki Boskiej (Gromnicznej, Zielnej, Częstochowskiej, Różańcowej). Znajdowały 
się także teksty przypominające o zbliżającym się wielkim poście, który poprze-
dzała środa popielcowa, a kończyły uroczystości związane z poświęceniem ognia 
w Wielką Sobotę, czy adwencie przygotowującym wiernych do narodzenia Jezu-
sa. Kilka artykułów dotyczyło niedzielnego świętowania. Znalazły się również tek-
sty związane z objawieniami w Lourdes60 czy 200. rocznicą koronacji cudownego 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej61.

Sporo miejsca na łamach „Naszego Przewodnika” przeznaczone zostało na 
treści najogólniej mówiąc o charakterze popularnonaukowym i popularyzatorskim. 
W numerze 2 z 1913 r. pojawił się tekst prezentujący jeden z organów wewnętrz-
nych  człowieka,  a  mianowicie  serce.  W  artykule  ukazano  również  negatywne 
skutki spożywania alkoholu dla sprawnego funkcjonowania tego jakże ważnego 
narządu62. Natomiast w  tekście Czy chcecie długo żyć?  ks. Szuman starał  się 
wykazać ujemne skutki spożywania napojów alkoholowych na organizm  ludzki. 
I choć jak dowodził każdy kiedyś umrzeć musi, to jednak przed 40. rokiem życia 
umierało  jego zdaniem najwięcej kelnerów, szynkarzy  i piwowarów. Sędziwego 
zaś wieku dożywali w zdrowiu najczęściej rolnicy i osoby duchowne, ale przede 

50  [H. Szuman], Umarł przyjaciel dziatwy polskiej ś. p. Władysław Bełza, NPrz, 1913, nr 3, s. 22.
51  [H. Szuman], Książę Józef, NPrz,1913, nr 11, s. 82.
52  Ks. red. [H. Szuman], Święty Stanisław Kostka, NPrz, 1913, nr 11, s. 84–85; Wujek Zbigniew 

[W. Brzeska], Święty Stanisław Kostka. (13 listopada), tamże, 1917, nr 11, s. 85–86.
53  Wujek Zbigniew [W. Brzeska], Święty Izydor – (15 maja), NPrz, 1916, nr 5, s. 41–42.
54  [H. Szuman], Święty Jan Chrzciciel (24 czerwca), NPrz, 1916, nr 6, s. 46–47.
55  Wujek Zbigniew [W. Brzeska], Św. Józef (19 marca), NPrz, 1917, nr 3, s. 21–22.
56  [H. Szuman], Św. Augustyn (28 sierpnia), NPrz, 1919, nr 8 i 9, s. 49.
57  [H. Szuman], Bł. Imelda (16 września), NPrz, 1917, nr 9, s. 69–70.
58  Ks. redaktor [H. Szuman], Ś. p. Karolina Kózkówna, 16letnia bohaterka, NPrz, 1917, nr 11, 

s. 86. Artykuł ten uzupełnia list nadesłany od ks. Władysława Mendrali proboszcza z Zabawy koło Tar-
nowa, a zarazem żarliwego abstynenta, którego parafianką była Kózkówna. W liście tym przeczytać 
można, iż Karolina Kózkówna była stałą czytelniczką „Naszego Przewodnika”. Zob. szerzej: tamże, 
s. 86–87.

59  [H. Szuman], Ś. p. Józef Chociszewski, NPrz, 1914, nr 12, s. 91.
60  Ks. red. [H. Szuman], Matka Boska i Bernadetta, NPrz, 1917, nr 2, s. 12–14.
61  Ks. red. [H. Szuman], W dwuwiekową rocznicę koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochow

skiej, NPrz, 1917, nr 9, s. 68–69.
62  [H. Szuman], Jak wygląda serce moje, NPrz, 1913, nr 2, s. 12–13.
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wszystkim abstynenci63. W tym samym nurcie problemowym pozostaje tekst Jak 
palenie szkodzi zdrowiu, w którym autor zaznaczył, że nikotyna w pierwszej kolej-
ności „psuje krew”, następnie płuca, osłabia żołądek i nerwy: „Z tego więc nauka 
wyrasta: Nie będziemy palić i – basta”64!

Wydrukowany  został  również  krótki  artykuł,  w  którym  radzono,  jak  należy 
oddychać zimą, przebywając na świeżym powietrzu, by uniknąć kataru, przezię-
bienia, a nawet zapalenia płuc65. Natomiast w tekście Jak siedzieć przy czytaniu 
i pisaniu? redaktor i wydawca podał cenne wskazówki mówiące, że podczas wy-
konywania tego typu czynności należy zawsze przybierać pozycję wyprostowaną, 
gdyż garbienie się prowadzi do wad kręgosłupa, bioder, klatki piersiowej, nadwe-
ręża wzrok, a nawet może się stać przyczyną suchot66. Do uczniów skierowane 
były  teksty  autorstwa Wandy Brzeskiej,  a  dotyczące  najogólniej  rzecz  ujmując 
nauki ortografii67. Ksiądz Szuman natomiast w jednym ze swych artykułów zachę-
cał dzieci, aby uczyły się czytać i pisać w ojczystym języku z podręcznika Jana 
Suchowiaka68 Ćwiczenia w polskim pisaniu,  który można  było  nabyć w  każdej 
księgarni w cenie 15 fenigów69.

W  numerze  4  z  1916  r.  pojawił  się  tekst  propagujący  nowinki  techniczne, 
a  dokładniej  aparat  fotograficzny,  który  choć  w  Polsce  był  już  dość  znany,  to 
w Afryce  stanowił  zupełną  nowość  i  nazywany  był  tam  „czarodziejską  szkatuł-
ką”. Wanda Brzeska autorka artykułu podsumowując tekst, prosiła polskie dzieci, 
aby zechciały w swych codziennych modlitwach upraszać Boga o łaski  i błogo-
sławieństwo  również  dla  swych afrykańskich  rówieśników,  którym przyszło  żyć 
w biedzie i zacofaniu70.

Niezwykle  pożyteczne  były  zapewne  teksty  typowo  praktyczne,  a  do  nich 
zaliczyć można artykuły ks. Szumana: Jak ratować dziecko, które się załamało 
na lodzie?, Jak ratować siebie lub innych, gdy się odzież zapali?, O ratowaniu 
tonących71.

Praktyczny  charakter  posiadał  również  rymowany  tekst  zachęcający  dzie-
ci  i młodzież do zakładania przydomowych ogródków. Ksiądz redaktor podawał 

63  [H. Szuman], Czy chcecie długo żyć?, NPrz, 1914, nr 5, s. 34.
64  [H. Szuman], Jak palenie szkodzi zdrowiu, NPrz, 1917, nr 10 (Kościuszkowski), s. 78–79.
65  [H. Szuman], Oddychajcie nosem!, NPrz, 1917, nr 1, s. 6.
66  Ks. red. [H. Szuman], Jak siedzieć przy czytaniu i pisaniu?, NPrz, 1917, nr 8, s. 60.
67  Wujek Zbigniew [W. Brzeska], Jak pisać?, NPrz, 1917, nr 6, s. 46; taż, Dzielenie wyrazów, 

tamże; taż, Wielką literą, tamże, 1917, nr 8, s. 63.
68  Jan Suchowiak (1861–1928), nauczyciel, organizator szkolnictwa w Wielkopolsce, działacz 

oświatowy. Inicjator powołania poradni szkolnej dla rodziców. Działał w zarządzie Towarzystwa Kolonii 
Wakacyjnych i Stacji Sanitarnej „Stella” oraz w Towarzystwie Pomocy Naukowej im. Karola Marcin-
kowskiego dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Był inicjatorem i prezesem Powszech-
nego Towarzystwa Pedagogicznego im. Ewarysta Estkowskiego oraz współinicjatorem Towarzystwa 
Opieki Kulturalnej nad Polakami Zamieszkałymi Zagranicą im. Adama Mickiewicza. Ponadto był wi-
zytatorem szkół powszechnych z ramienia Kuratorium Poznańskiego Okręgu Szkolnego. S. T. Sroka, 
Suchowiak Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45, Warszawa–Kraków 2007–2008, s. 332–333.

69  H. Szuman, Każde dziecko polskie powinno umieć pisać po polsku, NPrz, 1915, nr 11, s. 87.
70  Wujek Zbigniew [W. Brzeska], Szkatułka czarodziejska, NPrz,1916, nr 4, s. 33–34.
71  Ks. red. [H. Szuman], O ratowaniu tonących, NPrz, 1913, nr 2, s. 14; tenże, Jak ratować dziec

ko, które się załamało na lodzie?, tamże, 1917, nr 3, s. 21; tenże, Jak ratować siebie lub innych, gdy 
się odzież zapali?, tamże, 1918, nr 8, s. 51.
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w nim wskazówki, co należy po kolei robić, aby praca ta przynieść mogła wymier-
ne korzyści i zadowolenie, a na koniec, gdy już w ogródku pojawią się pierwsze 
rośliny, a zwłaszcza kwiaty, radził przystrajać nimi przydrożne figurki i ołtarze na 
święto Bożego Ciała: „To też Jemu ofiarujcie pierwsze kwiatki z ogródeczka…I już 
– obraz święty stroi i figurę, ma dzieweczka […]. – I podobnie ty postąpisz, drogi 
chłopcze – ogrodniku − przeczytawszy te wskazówki wszystkie w „Naszym Prze-
wodniku”72.

Poprzez teksty zamieszczane na łamach pisemka starano się również uczyć 
najmłodszych dobrego wychowania  i szacunku wobec  ludzi starszych. Przykła-
dowo w artykule Jak grzeczne dziecko pozdrawia? ks. Szuman zalecał, aby star-
szych i osoby duchowne pozdrawiać słowami „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus”,  a  pracujących  „Szczęść Boże”. Oprócz  pozdrawiania  zalecał  chłop-
com na widok osób starszych zdejmować nakrycie głowy, a dziewczętom dygać. 
Wszystkim zaś dzieciom na znak szacunku wobec starszych nakazywał nisko się 
kłaniać, wstawać, gdy ktoś starszy wchodzi do pomieszczenia, puszczać przo-
dem, ustępować miejsca. Zalecał ponadto całować osoby duchowne, a zwłasz-
cza księży w ręce, gdyż: „[…] ręce księdza są święcone i piastują Pana Jezusa 
przy mszy św.[iętej]”73.

Pewną wartość posiadają  także artykuły  pisane  „ku przestrodze”. Zaliczyć 
do nich można teksty przestrzegające dzieci, by podczas zimowych dni nie wcho-
dziły na zamarznięte zbiorniki wodne, gdyż grozić to może utonięciem74. W innym 
zaś tekście przestrzegano przed „uwieszaniem się” u chłopskich wozów, furma-
nek czy automobili, gdyż  tego  typu nierozsądne, a zarazem brawurowe zacho-
wanie może stać się przyczyną trwałego kalectwa, a nawet śmierci75. U schyłku 
pierwszej wojny na łamach „Naszego Przewodnika” ukazał się natomiast artykuł 
przestrzegający najmłodszych, aby nie bawiły się bronią ani nabojami76.

Niezwykle  interesujący  jest  tekst  zawierający  dziesięć  przestróg  dla  dzie-
ci odpoczywających podczas wakacji, gdyż wówczas mają one więcej wolnego 
czasu,  którego  nie  potrafią  należycie  wykorzystać,  a  zamiast  tego:  „uwieszają 
się” jadących pojazdów, zaglądają do studni, kąpią się bez nadzoru osób doro-
słych, podczas burzy schronienia szukają pod drzewami, poprzez nieznajomość 
leśnych grzybów zrywają trujące, jedzą niedojrzałe owoce, piją brudną wodę, za-
miast mleka spożywają napoje alkoholowe, „bawią się ogniem” i bronią, dręczą 
zwierzęta. Ksiądz redaktor prosił usilnie, aby przestrogi te dzieci przepisały i po-
wiesiły na drzwiach domostw77.

W nurcie abstynenckim utrzymane są artykuły-przestrogi dotyczące: zacze-
piania osób pijanych, spożywania  trunków alkoholowych  i palenia papierosów78. 

72  Ks. [H.] Szuman, Ogródki zakładać!, NPrz, 1914, nr 5, s. 38.
73  Red. [H. Szuman], Jak grzeczne dziecko pozdrawia?, NPrz, 1916, nr 10, s. 82–83.
74  [H. Szuman], Na świeży cienki lód nie wchodźcie dzieci !, NPrz, 1913, nr 2, s. 14.
75  [H. Szuman], Dzieci, nie uwieszajcie się nigdy u wozów !, NPrz, 1913, nr 6, s. 46.
76  [H. Szuman], Dzieci, nie podnoście naboi, nie bawcie się bronią!, NPrz, 1918, nr 2, s. 15.
77  Ks. red. [H. Szuman], Dziesięć przestróg na wakacje, NPrz, 1916, nr 7 (wakacyjny), s. 60.
78  [H. Szuman], Nie zaczepiajcie pijanych!, NPrz, 1913, nr 10, s. 75; tenże, Piotr, pijak – Jan, 

abstynent, tamże, 1916, nr 4, s. 32; tenże, Do czego wódka doprowadziła królewicza Ludwika, tamże, 
nr 5, s. 40–41; tenże, Kara za palenie papierosów, tamże, 1917, nr 12 (gwiazdkowy), s. 95.
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W  jednym  z  tego  typu  tekstów,  noszącym  znamienny  tytuł Spamiętajcie sobie, 
ks. Szuman podaje do czego doprowadzić może dzieci picie  trunków79 oraz  ja-
kie  korzyści  przynosi wstrzemięźliwość80. Prosił,  aby dzieci  odwodziły  rodziców, 
a zwłaszcza ojców od spożywania wódki81. Zachęcał też dzieci z Wielkopolski, Po-
morza oraz Królestwa Polskiego do wstępowania w szeregi członków abstynenc-
kich związków (kółek) zrzeszających najmłodszych, czyli Bractw Dzieciątka Jezus, 
które w Galicji znane były jako Związki Anioła Stróża. Dziecięce związki abstynenc-
kie istniały również wśród dzieci polskich na wychodźstwie w Nadrenii i Westfalii. 
Celem związków było: propagowanie przez dzieci wstrzemięźliwości od alkoholu 
przynajmniej w czasie przynależności do związku, a najlepiej do 16. roku życia; 
uczęszczanie na związkowe zebrania; odmawianie minimum raz dziennie modli-
twy związkowej bądź modlitwy Zdrowaś Maryjo. W szeregi członków mogły wstę-
pować dzieci,  które ukończyły 6−7  lat  i  złożyły  stosowne przyrzeczenie. Ksiądz 
Szuman oszacował, że w połowie 1914 r. do Bractw Dzieciątka Jezus i Związków 
Anioła Stróża mogło należeć ok. 12 000 młodych abstynentów82.

Ważną funkcję wychowania w trzeźwości stanowiły też inicjowane przez re-
dakcję  „Naszego Przewodnika”  tzw. Dni wstrzemięźliwości. Pierwsza  tego  typu 
akcja, posiadająca wymiar edukacyjny, społeczny, moralny i ekonomiczny, odbyła 
się w roku 191683.

W 1919 r. miesięcznik zamieścił cały cykl artykułów, a właściwie pogadanek 
poświęconych walce z alkoholizmem, ale w ujęciu biblijnym. W cyklu Pogadanki 
biblijne o alkoholu ukazały się  łącznie trzy artykuły, z których pierwszy dotyczył 
patriarchy Noego, drugi króla Babilonu Baltazara, a trzeci proroka Daniela. Auto-
rem tych pogadanek był bliżej nieznany ks. Bannwolf84.

Wychowanie do trzeźwości oraz w trzeźwości stanowiło dla wydawcy i redak-
tora „Naszego Przewodnika” fundamentalny cel „ogólnego wychowania młodego 
pokolenia” żyjącego w trudnych czasach najpierw zaborów, potem wojennej pożo-
gi i wreszcie pierwszych lat budowania własnej państwowości. Jego wypowiedzi 
zamieszczane na łamach pisemka o wychowaniu w trzeźwości oraz do trzeźwości 

79  „Dzieci pijące alkohol, 1. piją truciznę, 2. rosną cherlaczo, 3. są wątłe i blade, 4. źle sypiają 
i są nerwowe, 5. zarażają się łatwo i chorują dużo, 6. żyją krótko zazwyczaj, 7. są tępe i głupie, 8. są 
nieuważne i leniwe, 9. są krnąbrne i zuchwałe, 10. są psotne i okrutne, 11. mają dużo pokus brzydkich, 
12. opuszczają pacierz i kościół”. [H. Szuman], Spamiętajcie sobie, NPrz, 1917, nr 1, s. 2.

80  „Dzieci abstynenckie, 1. Pijąc świeżą wodę, mleko i maślankę, piją zdrowie, 2. wyrastają jak 
dęby, 3. są silne, tęgie i rumiane, 4. sypiają jak bobry, a nerwy mają jak postronki, 5. są zdrowe i wy-
trzymałe, 6. żyją zwykle długo, 7. są pojętne i zdolne, 8. są uważne i pilne, 9. są posłuszne i uprzejme, 
10. są usłużne i litościwe, 11. umieją siebie przezwyciężać, 12. chodzą chętnie do kościoła i modlą się 
nabożnie”. Tamże.

81  W. Theiss, Troska i nadzieja…, s. 113.
82  [H. Szuman], Abstynenckie związki dziatwy, NPrz, 1914, nr 8, s. 60–63.
83  W. Theiss, Troska i nadzieja…, s. 114.
84  Ks. Bannwolf, Pogadanki biblijne o alkoholu. Noe, NPrz,  1919,  nr  3,  s.  18–19;  tenże, Po

gadanki biblijne o alkoholu. Noe. (Dokończenie),  tamże,  nr  4,  s.  26–27;  tenże, Pogadanki biblijne 
o alkoholu. Król Baltazar, tamże, nr 5, s. 33–34; tenże, Pogadanki biblijne o alkoholu. Król Baltazar. 
(Dokończenie),  tamże, nr 6  i 7, s. 38–40; tenże, Pogadanki biblijne o alkoholu. Daniel,  tamże, nr 8 
i 9, s. 49–51; tenże, Pogadanki biblijne o alkoholu. Daniel. (Ciąg Dalszy), tamże, nr 10–12, s. 56–58.
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należą  niewątpliwie  do  nurtu  społeczno-wychowawczego  wytyczonego  przez 
ks.  Bronisława  Markiewicza85  w  redagowanym  przez  niego  miesięczniku  „Po-
wściągliwość  i Praca”. Zarówno ks. Markiewicz,  jak  i  ks. Szuman z podobnym 
sobie zaangażowaniem podjęli walkę z nałogami, a zwłaszcza z paleniem tytoniu 
i piciem napojów alkoholowych przez dzieci i młodzież86.

Poprzez teksty zamieszczane na łamach „Naszego Przewodnika” starano się 
wdrażać u dzieci  zasady oszczędności. Wanda Brzeska proponowała na przy-
kład, aby dzieci bożonarodzeniowe choinki przystrajały w samodzielnie wykona-
ne ozdoby, a nie prosiły o ich zakup rodziców, gdyż czasy wojenne nie sprzyjały 
rozrzutności. Poprzez stosowne teksty starano się również uczyć najmłodszych 
poszanowania pokarmów, dzielenia się nimi z głodnymi kolegami i koleżankami, 
oduczać grymaszenia87.

Zarówno osoby starsze, jak i dzieci prosił ks. Szuman o opiekę nad sierotami 
i  bezdomnymi. We wrześniu 1915  r.  na  łamach miesięcznika znalazł  się  tekst, 
w którym redakcja apelowała o przygarnięcie pięciorga osieroconego rodzeństwa 
z Prus Zachodnich. Zastrzegano jednak, że po sieroty zgłaszać się mogą jedy-
nie  rodziny  uczciwe  i  bogobojne. Odzew  okazał  się  natychmiastowy,  gdyż  już 
w następnym numerze  zamieszczona została  informacja,  że osierocone dzieci 
znalazły domy w jednej wsi. Jednocześnie ks. Szuman pisał, że nie czuje się od-
powiedzialny za los owych sierot w nowych rodzinach, lecz poprzez swoje prośby 
pragnął jedynie zapewnić im schronienie, ufając w szczerość intencji tych, którzy 
je przygarnęli88.

Poprzez artykuł Robótki dla małych rączek na Bazary Gwiazdkowe ks. Szu-
man uczył  najmłodszych  ofiarności wobec  najbardziej  potrzebujących  pomocy, 
głodnych dzieci z Królestwa Polskiego, których  liczbę oszacowano na przeszło 
70 000. Bazary Gwiazdkowe organizowane były w 1916 r. w licznych pomorskich 
miastach,  takich  jak:  Toruń, Gdańsk Chełmno, Chełmża,  Brodnica, Grudziądz, 
Sztum, Nowe, Wąbrzeźno, Lubawa, Świecie, Pelplin. Bazary Gwiazdkowe były 
składami gromadzącymi  różne przedmioty podarowane przez  ludzi dobrej woli, 
a  przydatne  na  świąteczne  upominki. Dochód  ze  sprzedaży  tych  przedmiotów 
przeznaczony został na potrzeby ubogich dzieci z Królestwa Polskiego, ofiar wo-
jennych umieszczonych w ochronkach. Zachęcając pomorskie dzieci do wzięcia 
udziału w tym pożytecznym przedsięwzięciu, wydawca i redaktor prosił, aby prze-
kazywały głównie wyroby wykonane pracą własnych rąk, a więc: zabawki, ozdob-
ne pudełeczka, krzyże, ramki do obrazków i fotografii, wykonane z wełny robótki 
ręczne, a następnie dostarczyły je do najbliższego tego typu składu lub nadsyłały 

85  Bronisław Markiewicz (1842–1912), kapłan katolicki, salezjanin, działacz społeczny, wycho-
wawca  opuszczonej  i  zaniedbanej młodzieży  (zwłaszcza męskiej).  Założyciel  i  dyrektor w Miejscu 
Piastowym  (diecezja przemyska)  Instytutu  „Powściągliwość  i Praca” oraz miesięcznika o  tej  samej 
nazwie. Założyciel zgromadzeń zakonnych św. Michała Archanioła. Szerzej zob. m.in.: W. Michułka, 
Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz (1842–1912). Wychowawca opuszczonej młodzieży i założy
ciel zgromadzeń zakonnych św. Michała Archanioła, Marki 2005.

86  W. Theiss, Ks. Henryk Szuman…, s. 78.
87  Wujek Zbigniew [W. Brzeska], Na choinkę, NPrz, 1914, nr 12, s. 94; Z. Weiner, Nie marnować 

i nie niszczyć pokarmów!, tamże, 1918, nr 3, s. 18.
88  H. Szuman, Kto przyjmie w dom sierotkę?, NPrz, 1915, nr 9, s. 70; tenże, Dobrzy ludzie zgło

sili się po sieroty, tamże, nr 10, s. 75.



Działalność redakcyjno-wydawnicza ks. Henryka Antoniego Szumana… 315

do jego siostry – Wandy, która zobowiązała się przekazać je Bazarowi Gwiazdko-
wemu w Toruniu89.

„Nasz Przewodnik”  jako miesięcznik  skierowany w głównej mierze do naj-
młodszych odbiorców propagował również wszelkie formy aktywności dzieci i mło-
dzieży. Na łamach pisemka zachęcano do uprawiania sportu i spędzania wolnego 
czasu podczas zabaw na świeżym powietrzu. Autorzy artykułów, na czele z ks. 
Szumanem, w swych tekstach wyjaśniali reguły licznych zabaw i gier, takich cho-
ciażby jak: zabawa w kolej, w dzwon spiżowy, chowanego, gra w kulawego lisa, 
gra w kwiaty, czarodzieja, łapki, przeciąganego i wiele innych. Ponadto propago-
wane były rozrywki umysłowe, liczne łamigłówki (w tym obrazkowe), rebusy i za-
gadki. Uczono także najmłodszych, jak samodzielnie wykonać mogą zabawki czy 
mniej skomplikowane przedmioty codziennego użytku z drewna, słomy, papieru, 
wełny, skrawków tkanin.

W miesięczniku pojawiały się również teksty pieśni  i  licznych piosenek dzie-
cięcych, niejednokrotnie wraz z załączonym dodatkiem nutowym. Wśród utworów 
muzycznych  na  szczególną  uwagę  zasługuje  śpiewany  na  nutę  pieśni maryjnej 
Chwalcie łąki umajone – Hymn dzieci abstynenckich oraz specjalnie ułożony przez 
ks. Antoniego Kowalkowskiego90 – Marsz dzieci abstynenckich. Redaktor i wydawca 
namawiał dzieci, aby wszelkie pieśni i piosenki z „Naszego Przewodnika” starannie 
przepisywały do osobnych zeszytów i w ten sposób tworzyły własne śpiewniczki91.

Wiele treści na łamach „Naszego Przewodnika” wypełniały utwory  liryczne. 
Były to najczęściej krótkie rymowane wierszyki pisane i publikowane na specjalne 
okazje,  takie  jak: święta, wakacje, pory  roku,  liryki opiewające piękno ojczystej 
przyrody, ziemi  rodzinnej, osób godnych naśladowania. Zamieszczano  również 
legendy,  historyczne  i  religijne  powiastki  oraz  opowiadania  pisane  najczęściej 
przez ks. Antoniego Szumana i Wandę Brzeską. W każdym numerze znajdowały 
się ponadto skierowane do młodych czytelników: złote myśli, aforyzmy, sentencje, 
maksymy, cytaty sławnych ludzi, przysłowia ludowe.

„Nasz Przewodnik” w czasach ks. Józefa Janiszewskiego

W styczniu 1920 r. nowym redaktorem pisemka został ks. Józef Janiszew-
ski92,  który  poinformował  o  tym  fakcie  czytelników  i  prenumeratorów,  pisząc: 
„[…] założyciel «Naszego Przewodnika» ks. Henryk Szuman, który tak świetnie 

89  Ks. red. [H. Szuman], Robótki dla małych rączek na Bazary Gwiazdkowe, NPrz, 1916, nr 11, 
s. 86–87; tenże, Idźcie, spieszcie do bazaru, „Gazeta Toruńska” 1916, nr 292, s. [1].

90  Antoni Kowalkowski (1866–1932), kapłan katolicki, autor pieśni kościelnych, działacz społecz-
ny i oświatowy. Ksiądz Kowalkowski był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, organizatorem 
oddziału Towarzystwa Ludowego, zaangażowany był ponadto w prace Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży oraz w działalność Ligi Katolickiej. W swej pracy kapłańskiej i duszpasterskiej szczególnie 
dużo uwagi  poświęcił  dzieciom  i  ich wychowaniu. K. Kowalkowski, Ks. Antoni Kowalkowski,  „Moje 
Miasto” 2010, nr 16, s. [1], http://www.mojemiasto.slupsk.pl/index.php?id=4267 [dostęp: 22.11.2012].

91  [H. Szuman], Mój śpiewniczek, NPrz, 1914, nr 4, s. 27.
92  Józef Janiszewski (1880–1940), kapłan katolicki, pastoralista, działacz abstynencki. Urodził 

się w Poznaniu, lecz w czasach gimnazjalnych z powodu przynależności do tajnych kółek młodzieży
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go  redagował  […]  z  powodu  nadmiaru  zajęć  innych  złożył  redakcję  «Naszego 
Przewodnika» w  ręce moje. Wiem,  że wiadomość  ta wyciśnie  […]  łzy  żalu  za 
ukochanym  […] księdzem  redaktorem, który  tak pięknie  i  tak serdecznie umiał 
do  serduszek  […]  przez  te  siedem  lat  przemawiać,  i  zaszczepiać w nie  dobre 
rady  i nauki  […]. Lecz osłodą  i pociechą […] niech będzie myśl, że dawny […] 
ksiądz redaktor i dziś o was [dzieci] pamięta, bo zajęty jest obecnie założeniem 
i urządzeniem letniska dla dzieci w Gdyni […] i Towarzystwem Pomorskim Opieki 
nad Dziećmi. […] małą część tej miłości i tego przywiązania chciejcie przelać na 
nowego […] redaktora, który […] z obawą w sercu podjął się tego zaszczytnego 
lecz  i  trudnego  i odpowiedzialnego obowiązku.  […] Prosi  […]  też gorąco nowy 
redaktor, byście «Naszego Przewodnika» pokazywały i innym dzieciom, które go 
nie znają i zachęcały je do zaabonowania go sobie”93.

W  czasach,  gdy  redaktorem  „Naszego  Przewodnika”  był  ks.  Janiszewski, 
to  redakcja pisma mieściła się w Poznaniu, podobnie  jak dział ekspedycji, któ-
ry znajdował się przy Składnicy Abstynenckiej. Drukiem miesięcznika zajmowa-
ła się Drukarnia Poznańska Towarzystwa Akcyjnego, mieszcząca się przy ulicy 
27 Grudnia 5. Roczna prenumerata pisemka z uwagi na zwiększone koszty pa-
pieru i druku wynosiła wówczas 5 marek polskich94.

Pomimo szczerych intencji i chęci nowego redaktora „Nasz Przewodnik” nie 
cieszył się już taką popularnością, jak w czasach, kiedy wydawał i redagował go 
ks. Szuman. Ukazały się bowiem wówczas (1920 r.) zaledwie cztery skumulowa-
ne numery, a ich łączna objętość wyniosła zaledwie 48 stron.

„Mały Światek”

Ksiądz  Henryk  Szuman  nie  zaprzestał  jednak  całkowicie  pracy  redakcyj-
nej, czego przykładem jest redagowany przez niego w latach 1925−1927 „Mały 
Światek”  –  ilustrowany miesięcznik  przeznaczony  dla  starszej  „dziatwy”.  „Mały 
Światek”  powstał w wyniku  fuzji  trzech  pism, wydawanych  z myślą  o młodych 
odbiorcach, a mianowicie ukazującego się we Lwowie od 1887 r. „Małego Świat-
ka”95, wychodzącej w latach 1918−1921 poznańskiej „Warty” oraz zlikwidowanego 

polskiej zmuszony był opuścić Wielkopolskę. Seminarium Duchowne ukończył w 1906 r. we Lwowie. 
Po święceniach pracował  jako wikary w Hliboce (niedaleko Czerniowiec), gdzie włączył się w dzia-
łalność abstynencką. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powrócił w rodzinne strony, gdzie 
w Poznaniu objął stanowisko sekretarza generalnego „Wyzwolenia”  i Związku Księży Abstynentów. 
W 1921 r. zrezygnował z tej funkcji i przeszedł do pracy duszpasterskiej. W 1934 r. odszedł na eme-
ryturę. Ksiądz Janiszewski był autorem broszur, wierszy i piosenek poświęconych walce z pijaństwem 
i  szerzeniu abstynencji  oraz kazań  i  homilii  niedzielnych  i  świątecznych publikowanych na  łamach 
„Przewodnika  Katolickiego”  i  „Nowej  Biblioteki  Kaznodziejskiej”.  M.  Banaszak,  Janiszewski Józef, 
[w:] Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981,  t. 5, A–J, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, 
s. 575–576.

93  J. Janiszewski, Od nowej redakcji, NPrz, 1920, nr 85 i 86, s. 1–2.
94  Tamże, s. 2.
95  Na temat ukazującego się we Lwowie od 1887 r. ilustrowanego czasopisma dla dzieci i mło-

dzieży pt. „Mały Światek” zob. szerzej: S. Grabowski, Na przyszły pożytek. Z dziejów polskiej prasy dla 
dzieci 1824–1939, Pułtusk 2001, s. 88–99.
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w styczniu 1921 r. pomorsko-poznańskiego „Naszego Przewodnika”. Nowe pismo 
ukazywało się nakładem Zjednoczenia Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w Po-
znaniu, a drukowała je Spółka Akcyjna „Ostoja”. Redakcja miesięcznika mieściła 
się w Nawrze, gdzie wówczas ks. Szuman pracował  jako proboszcz. Pierwszy 
numer „Małego Światka” ukazał się 15 stycznia 1925 r. i zawierał, podobnie jak 
pozostałe numery, szereg artykułów o treści historycznej i patriotycznej96.

O popularności, jaką cieszył się wśród odbiorców „Mały Światek”, świadczy 
duża  liczba  listów  napływających  na  ręce  księdza  redaktora  (ok.  1000),  które 
wszystkie wnikliwie czytał, aby dowiedzieć się, jakie treści zamieszczane na ła-
mach miesięcznika  cieszą  się  największym  zainteresowaniem  i  co  zrobić,  aby 
w przyszłości móc jeszcze bardziej ulepszyć i uatrakcyjnić pisemko97.

Podsumowanie

Redagowany  i  wydawany  przez  ks.  Henryka  Antoniego  Szumana  „Nasz 
Przewodnik” odznaczał się dobrym poziomem edytorskim oraz merytorycznym. 
Był miesięcznikiem  popularnym  i miał  szeroki  zasięg  terytorialny.  Niewątpliwie 
odegrał doniosłą rolę religijną, moralną, wychowawczą, patriotyczną, a nawet ar-
tystyczną. W okresie zaborów wychowywane w niemieckich i rosyjskich szkołach 
dzieci  uczył  polskości,  poszanowania  tradycji,  kultury  i wiary  ojców. W okresie 
pierwszej wojny  światowej  i  po  odzyskaniu  przez  kraj  niepodległości  uczył  ży-
cia w wolnej Polsce. Ponadto znakomicie ukazywał postać ks. Szumana, który 
wszystko, co czynił – czynił z myślą o najmłodszych. Dzieciach z ubogich rodzin, 
sierotach,  zaniedbanych  wychowawczo,  które  nie  zaznały  domowego  ciepła, 
matczynej miłości,  radości dorastania, a nagminnie spotykały się z pijaństwem 
i  niejednokrotnie  „przymierały  głodem”. W  licznych  artykułach  i  opowiadaniach 
zamieszczanych  na  łamach  „Naszego  Przewodnika”  zarówno  ksiądz  redaktor, 
jak i inni autorzy i korespondenci, uczyli dzieci miłości do Boga, ojczystego kraju 
i drugiego człowieka,  tłumaczyli obrzędy roku  liturgicznego, apelowali o pomoc 
dla  sierot  i  biednych,  ostrzegali  przed  paleniem  papierosów  i  piciem  alkoholu, 
gdyż nałogi te niszczyły zdrowie i siły, a alkohol ponadto prowadził do nieszczęść 
i nieporozumień w życiu rodzinnym, rujnował materialnie98.

W Kąciku liścików w kwietniu 1917 r. został zamieszczony tekst ks. Szuma-
na, który najlepiej odzwierciedla rolę tego miesięcznika: „Kochane dzieci! Z licz-
nych  listów Waszych widzę, że szczerze kochacie pisemko swoje  i korzystacie 
zeń bardzo. Wszak już samo pisanie starannych listów do redakcji przynosi Wam 
dużo pożytku, ćwiczy w poprawnym pisaniu, uczy myślenia, wypowiadania się, 
budzi zajęcie dla pisemka, zaznajamia z innymi dziećmi, zachęca do pracy nad 
sobą itd. – Dużo dzieci, zachęconych przykładem dzieci z innych stron, zabrało 

96  H. Mross, Szuman Henryk…, s. 246–247; J. Sajewicz, Głos mają sieroty…, s. 57; K. Dąbrow-
ski, Ksiądz prałat Henryk Antoni Szuman…, s. 50; A. Wałęga, Ksiądz Henryk Antoni Szuman…, s. 170.

97  K. Dąbrowski, Ksiądz prałat Henryk Antoni Szuman…, s. 50.
98  Tamże, s. 58–59; W. Theiss, Troska i nadzieja…, s. 109, 111.
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się nie tylko do pisania listów, ale nadto do uczenia młodszego rodzeństwa (w ten 
sposób same najwięcej korzystają), do uczenia się historii polskiej, do czytania 
książek […], do przepisywania wierszy z pisemka, uczenia się tychże na pamięć, 
do ćwiczenia pieśni podanych i nowych gier, zrobienia robótek zaleconych, ofia-
rowania oszczędzonych groszy na głodne dzieci, do zupełnej wstrzemięźliwości 
od trunków i tytoniu, do sztuki przezwyciężania się w niejednym, wreszcie do po-
bożnej modlitwy  i  gorliwego uczęszczania do sakramentów świętych, dających 
siły do życia dobrego. Nie dziw więc, że kochacie swoją gazetkę, która tyle dobre-
go dzieciom czyni”99.

99  H. Szuman, Kącik liścików, NPrz, 1917, nr 4, s. 31.




