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w Rosji omawianego okresu oraz polityki oś-
wiatowej, realizowanej przez ministra Uwaro-
wa. Zabrakło w niej również nawiązania do 
losów szkolnictwa polskiego na Kresach, które 
zostały zaprezentowane w źródłowej książce 
Leszka Zasztowta (Kresy 1832-1864. Szkolni-
ctwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej 
Rzeczypospolitej, Warszawa 1997). Żałować 
też należy, autor nie sięgnął do książki Joanny 
Schiller o fundamentalnym znaczeniu dla 
wszelkich badań nad szkolnictwem w okresie 
międzypowstaniowym (Portret zbiorowy nau-
czycieli warszawskich publicznych szkół śred-
nich 1795-1862, Warszawa 1998). 

Druga z omawianych książek zawiera 
próbę monograficznego ujęcia dziejów szkół 
rzemieślniczo-niedzielnych w Królestwie Pol-
skim w latach 1831-1869. Powstawały one od 
1817 r. w Warszawie, a następnie w innych 
miastach Królestwa. W 1825 r. działało już 13 
szkół niedzielnych. Po powstaniu listopado-
wym ich liczba zaczęła szybko rosnąć z 5 w ro-
ku 1833/34 do 69 w 1839/40. Oznacza to, że 
we wszystkich miastach będących większymi 
ośrodkami rzemiosła i przemysłu funkcjono-
wały już szkoły niedzielne. Szczegółowe prze-
pisy regulowały nie tylko sprawy nauczania, 
lecz i sposoby dyscyplinowania uczniów oraz 
egzekwowania obowiązku uczęszczania do 
szkoły. W połowie lat czterdziestych do 86 
szkół rzemieślniczo- niedzielnych przychodzi-
ło już ponad 8 tys. uczniów rzemieślniczych. 
Słusznie więc podkreśla autor, że te szkoły od-
grywały coraz ważniejszą rolę w całym syste-
mie edukacyjnym Królestwa, a zwłaszcza, 
w szkolnictwie elementarnym. Wiele uwagi poś-
więcił też materialnym podstawom opisywanych 

szkół, treściom nauczania coraz frekwencji 
szkolnej. Zwrócił szczególną uwagę na zjawis-
ko masowej absencji uczniów, powodowanej 
najczęściej przez majstrów cechowych, którzy 
zmuszali swoich terminatorów do różnorod-
nych posług również w dni świąteczne. Dodaj-
my, że z podobnymi kłopotami borykały się 
szkoły dokształcające i w czasach późniejszych, 
między innymi w latach Drugiej Rzeczypospo-
litej. Książkę zamyka zwięzły rozdział oma-
wiający reformę szkolną A. Wielopolskiego 
z 1862 r. i jej wpływ na organizację i działal-
ność dydaktyczną szkół niedzielnych. Od tej 
pory zajęcia w tych szkołach mogły się odby-
wać nie tylko w dni świąteczne, lecz i w porze 
wieczornej w inne dni tygodnia. Czytelnik książki 
opowiadającej o szkołach rzemieślniczo-nie-
dzielnych znajdzie sporo informacji, opartych 
przeważnie na źródłach proweniencji archiwal-
nej, o zabiegach władz rosyjskich oraz przed-
stawicieli społeczeństwa polskiego mających 
na celu otwarcie nowych szkół, o materialnych 
podstawach i rozmieszczeniu terytorialnym 
szkół, o programach nauczania i wreszcie o na-
uczycielach i ich kwalifikacjach. Niewiele do-
wie się jednak o uczniach, ich środowisku ro-
dzinnym oraz o nauce zawodu w warsztacie 
rzemieślniczym. Jeszcze mniej wiadomości 
znajdzie na temat rodzajów rzemiosł uprawia-
nych w opisywanych miejscowościach oraz 
środowisk rzemieślniczych wraz z ich obycza-
jowością i tradycyjnym systemem wychowania 
młodzieży terminatorskiej. 

Józef Miąso 

Peter Kunze: Sorbisches Schulwesen. Dokumentation zum sorbischen Elementarschulwesen in der 
sächsischen Oberlausitz des 18/19. Jahrhunderts. Domowina-Verlag. Bautzen 2002 ss. 305. 

Historyczna literatura łużycka z zakresu 
szkolnictwa wzbogaciła się o nową ważką po-
zycję autorstwa Petera Kunzego. Przy jej bu-
dowie korzystał z bogatych materiałów źródło-
wych z Sächsisches Hauptstaatsarchiv w Dreźnie, 
z Archiwum Katedralnego i Miejskiego w Bu-
dziszynie, a także z zasobów gromadzonych 
w wyznaniowych gminach Górnych Łużyc. Oka-
zuje się, iż mimo wojennych zniszczeń, które 
je dotknęły w 1945 г., akta i dokumenty nieod-
zowne do rozświetlenia problematyki związanej 
z nauczaniem języka łużyckiego w pierwszej 

połowie XDC-go stulecia w znacznej mierze za-
chowały się i pozwalają na wiarygodne jej od-
tworzenie. Uzupełniająje monograficzne opra-
cowania oraz artykuły, które omawiają wybrane 
czasowo i tematycznie określone wycinki języ-
kowych zagadnień na Górnych Łużycach. Do-
chodzą do nich doniesienia prasowe i to z od-
ległych dat, z tytułów na ogół zapomnianych 
i trudno dostępnych. Prezentowana książka od 
strony metodologicznej napawa zatem do Autora 
ufnością, co potwierdza lektura Jego publikacji. 
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Jej zasadnicze rozważania poprzedzają 
historyczne dywagacje odnoszące się do statusu 
socjalnego i politycznego Łużyc. Ich słowiań-
scy mieszkańcy stanowili społeczność chłopską, 
zróżnicowaną pod względem konfesji na część 
północno-protestancką i południowo-katolicką. 
Pociągało to za sobą odmienność kulturową i to 
z pisownią włącznie (sic!). Nie bez znaczenia 
były także podziały polityczne. Łużyce Dolne 
(północne) podlegały Brandenburgii, Łużyce 
Górne (południowe) Monarchii Habsburskiej, 
a z czasem elektorom saskim (wśród nich pol-
skim królom Augustowi II i Augustowi III). 

Szkolnictwo na tych terenach przeszło 
znaczne w czasie reformacji przeobrażenia. 
Poczęły się wtedy ukazywać łużyckie druki: 
biblie, kancjonały, pisma polemiczne. Autor 
ukazał związane z edytorskim ruchem postacie, 
religijnych i oświatowych działaczy, opie-
rających się niemczyźnie duchownych obu wy-
znań, angażujących się w kultywowanie i roz-
wijanie ojczystego, słowiańskiego języka. 

Ad meritum wprowadza czytelnika roz-
dział o nowej sytuacji w szkolnictwie w dobie 
Oświecenia, które w Saksonii dzięki Uniwer-
sytetowi Lipskiemu wyraźnie zaznaczyło swą 
obecność. Pośród absorbujących racjonalistów 
kwestii znalazła się także dotycząca języków 
nie germańskich na terenie Niemiec. Przykła-
dami mogą tu służyć zainteresowania językami 
słowiańskim G.W. Leibniza oraz A.L. Schlö-
tzera. Na Łużycach ich odpowiednikiem stał 
się K.G. Anton z Görlitz, z profesji jurysta, z za-
miłowania badacz miejscowych tradycji. Mało 
znane są jego kontakty z naszym erudytą-bib-
liotekarzem J.S. Bandtkiem, a warte są bliższe-
go zbadania. Mogą to ułatwić opublikowane 
w 1967 r. przez H. Pohrta listy wrocławsko-
krakowskiego naukowca do Antona. Z edu-
kacją łużycką był związany także L.F.G.E. Ge-
dike, który z Bandtkiem przeprowadzał 
wizytację szkół w tzw. Prusach Południowych. 

Pierwsza część pracy F. Kunzego jest 
doprowadzona do 1817 г., tj. do daty powoła-
nia nauczycielskiego seminarium dla potrzeb 
łużyckiej oświaty. O konieczności tego rodzaju 
szkół zdawano sobie w Saksonii sprawę już 
pod koniec XVIII wieku. Pierwszy taki zakład 
powstał w 1785 r. w Dreźnie-Friedrichstadt, 
następne w Weißenfels i Plauen. Ale na terenie 
Łużyc mimo starań otwarcie nauczycielskiego 
seminarium nastąpiło dopiero w drugim dzie-
sięcioleciu XIX stulecia. 

Następny etap łużyckiego szkolnictwa, 
obejmujący lata 1817-1848, podzielony został 
przez Autora na dwa okresy. Pierwszy, który 
przebiegał pod hasłem realizacji szkolnictwa 
podstawowego (elementarnego) pod supre-
macją ośrodków wyznaniowych oraz adminis-
tracji krajowej zamknięto nową ustawą szkolną 
z 1835 r. Szczególnie interesujący wydaje się 
być zastosowany przez Kunzego przegląd 
szkół parafialnych z wymienieniem nauczycie-
li dwujęzycznych, władających niemieckim i łu-
życkim oraz tylko niemieckim. Należy tu wy-
jaśnić, że łużyckie zasiedlenie w tym czasie 
było znacznie liczniejsze niż dzisiaj i posiada-
ło o wiele szerszy zasięg. Do rozważań tych 
dochodzi poczet osób związanych z edukacją 
tamtejszych obszarów: Ch.C. Frenkel, G.L. 
Schulze... Od 1835 r. rozpoczął się okres drugi, 
przedmarcowy. Jest to czas ruchów społecz-
nych i politycznych w Rzeszy, w które włączyła 
się także łużycka - choć liczebnie słaba - inte-
ligencja. Wybijał się wśród niej rzutki J.A. 
Smoler, który utrzymywał wieloletnie kontakty 
z polskim historykiem z Wrocławia A. Mosba-
chem. Zajmował się on łużycką problematyką 
w obszernych omówieniach zamieszczanych 
w „Tygodniku Literackim" (1841). Istniały tak-
że relacje między nim, a takimi oświatowymi 
działaczami jak H. Zejler i P. Jordan. Dzięki 
tym indywidualnością nastapila intensyfikacja 
oporu przeciw napierającej z miast niem-
czyźnie, determinacja zachowania ojczystego 
języka. Od 1848 r. poczęła działać „Macierz 
Serbska", która patronowała tym poczyna-
niom, zabiegając o uzyskanie pełnych praw 
w szkołach dla mowy reprezentowanych przez 
nią słowiańskich mieszkańców Łużyc. Tenden-
cje te znalazły zrozumienie u Polaków i Czechów, 
a także zainteresowanie u sławi stów Austrii, 
Niemiec, Rosji. Ostatecznie dążenia łużyckich 
oświatowców znalazły swój wyraz w podstawo-
wym szkolnictwie Górnych Łużyc, co stworzyło 
okazję do powtórnego przeglądu kadr nau-
czających, procesu dydaktycznego w posz-
czególnych parafiach, do prezentacji wybi-
jających się postaci. Od rozważań ogólnych 
Autor przechodzi do opisu konkretnych 
placówek, ich obsady, do rezultatów nauczy-
cielskiej pracy. Próżno tych spraw doszukiwać 
się w literaturze, bo można się z nimi spotkać 
jedynie w archiwalnych materiałach. Te anali-
tyczne rozważania wybiegają poza suche, 
urzędowe, biurokratyczne noty ukazując zin-
dywidualizowane postacie służące sprawie 
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swego narodu, wciąż jeszcze wtedy utożsamia-
nego ze stanem chłopskim. Wiąże się z tym 
zorganizowanie zakładu kształcącego łużyc-
kich nauczycieli. Po rozterkach, gdzie go 
umieścić, czy w Zgorzelcu, czy w Budziszynie 
zwyciężyła opcja ostatnia. W zagadnienia te 
włączone zostały także agendy Ministerstwa 
Oświaty Saksonii, które w atmosferze Wiosny 
Ludów ustosunkowało się do łużyckich postu-
latów z aprobatą. Z kolei Autor ukazał system 
kształcenia stosowany w seminarium. Jego 
program nauczania, sylwetki wykładowców, 
funkcjonowanie szkolnego nadzoru, używane 
podręczniki, problematykę dydaktyczną i wy-
chowawczą. Wśród rzeczników obrony języka 
łużyckiego wybijał się M. Hornik, który obok 
już wspomnianych działaczy - jak J.A. Smoler 
i H. Zejler - zapisał się trwale w historii łużyc-
kiego szkolnictwa. 

Prezentowana książka należy do tytułów 
metodologicznie bardzo poprawnych. Zamyka 

j ą podsumowanie określające zamknięcie prze-
śledzonego etapu historii oświaty Górnych Łu-
życ. Od 1867 r. po Slawistycznym Kongresie 
w Moskwie, w kręgach niemieckich pojawiły 
się niepokoje przed penetracją rosyjskiego 
panslawizmu. Od tej daty poczęły się zmieniać 
dotychczasowe łużycko-niemieckie relacje. 
Zjawisko to można też wiązać z powstaniem 
Cesarstwa Niemieckiego, z narastaniem wraz z 
nim niemieckiego nacjonalizmu, który dopro-
wadził do dwóch światowych wojen, do total-
nej katastrofy samej Rzeszy. Pociągnęło to za 
sobą również niekorzystne dla Łużyc konsek-
wencje. Ale to już historia lat późniejszych, ot-
warta - miejmy nadzieję - dla kontynuatorów 
dotychczasowych badań P. Kunzego. 

Ryszard Ergetowski 

Adam Winiarz, Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1831). Wyda-
wnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, ss. 586. 

Najnowsza praca A. Winiarza, z wielu 
względów, powinna zostać z uznaniem przy-
jęta w środowisku historyków wychowania. 
Autor od dawna zajmuje się problematyką dzie-
jów oświaty w Księstwie Warszawskim i Kró-
lestwie Polskim - dość przypomnieć tytuł jego 
pracy doktorskiej - Polityka oświatowa Księ-
stwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 
1807 - 1831 (1989), nic zatem dziwnego, że 
stał się rzetelnym i wnikliwym znawcą spraw 
oświatowych tego okresu. Można więc powie-
dzieć, że niniejsza książka stanowi podsumo-
wanie wieloletnich badań autora. Jej ukazanie 
się to z pewnością wydarzenie na rynku nauko-
wym. Na tle coraz częściej wydawanych prac 
przyczynkarskich, skromnych objętościowo i rów-
nie skromnych pod względem potencjału nau-
kowego, książka A. Winiarza zdecydowanie 
się wyróżnia. Jak każda ambitna praca wywo-
łuje szereg refleksji i uwag, bo gdy ma się do 
czynienia z dobrą książką, chciałoby się, aby 
była jeszcze lepsza. 

Zamieszczona na końcu bibliografia po-
kazuje, na jak obszernym materiale wsparł się 
autor w swych rozważaniach - wykaz źródeł 
i literatury zajął 30 stron drobnym drukiem. 
Listę tę otwierają archiwalia - zasoby Archiwum 

Głównego Akt Dawnych, Archiwum Archidie-
cezjalnego w Lublinie, Diecezjalnego w Kiel-
cach, archiwów państwowych w Kielcach, 
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rado-
miu, Archiwum PAN w Warszawie i Archiwum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do wymienio-
nych przez autora zespołów archiwalnych do-
rzucić można niewielki, ale ciekawy i dla tego 
okresu dość ważny zespół w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych - Centralne Władze 
Oświatowe. Pierwsze chronologicznie doku-
menty w tym zespole dotyczą już roku 1804. 
Są tam materiały związane np. z Liceum War-
szawskim i choć oczywiście, wobec rozległoś-
ci tematu, trudno byłoby wymagać od autora, 
aby zajmował się każdą szkolą osobno, warto 
wiedzieć o istnieniu tego zespołu. Obok archi-
waliów, A. Winiarz wykorzystał rękopiśmien-
ne zbiory bibliotek w Poznaniu, Płocku, Kra-
kowie, Warszawie, Kórniku i Wrocławiu 
a także ogromną ilość źródeł drukowanych. 
Jest tu korespondencja, są pamiętniki, przepisy 
prawne - ustawy, instrukcje, rozporządzenia, 
statystyki, ogromna dokumentacja szkolna -
popisy szkolne, plany nauk, przepisy dla nau-
czycieli, uczniów, pisma i wypowiedzi osób zwią-
zanych z ówczesną działalnością oświatową. 


