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JÓZEF MI¥SO
WALKA O NARODOW¥ SZKO£Ê
W KRÓLESTWIE POLSKIM W LATACH 19051907
(W STULECIE STRAJKU SZKOLNEGO)*
Gdy przed stu laty wydarzenia rewolucyjne w Rosji oraz na ziemiach polskich zachwia³y carskim imperium, do walki ze znienawidzonym systemem politycznym w³¹czy³a siê równie¿ m³odzie¿ szkolna i studencka. Domaga³a siê ona
przede wszystkim repolonizacji szkolnictwa, jego unowoczenienia i zdemokratyzowania. Do walki stanê³o wówczas przede wszystkim pokolenie urodzone w
latach osiemdziesi¹tych, które w momencie wybuchu rewolucji uczy³o siê jeszcze w szko³ach rednich, b¹d studiowa³o ju¿ w wy¿szych uczelniach. Gor¹ce dni
rewolucji i strajku szkolnego odcisnê³y wyrane piêtno na ca³ym póniejszym ¿yciu wielu uczestników ówczesnych wydarzeñ. Helena Radliñska u schy³ku swojego ¿ywota napisa³a: Rewolucja 1905 roku odegra³a w moim ¿yciu  podobnie
jak w ¿yciu rówienych  ogromn¹ rolê. Wydaje mi siê, ¿e ludzie tej generacji
nie umiej¹ wprost myleæ o dziejach najnowszych, o zagadnieniach wspó³czesnych, o instytucjach, wielu nawet o losach osobistych bez wspominania roku
1905. Dlaczego? Niejedna narzuca siê odpowied. Wstrz¹s, który nast¹pi³ po
przegranej wojnie z Japoni¹, os³abiaj¹cy rz¹dy carskie, rozbudzi³ daleko id¹ce
nadzieje, omieli³ spo³eczeñstwo. Ludzie stawali siê sob¹. Wyzwolono siê z dokuczliwego, hamuj¹cego myli k³amstwa1.
W Polsce Odrodzonej tradycje walki o szko³ê polsk¹ traktowane by³y jako
integralna czêæ dziejów ruchu narodowowyzwoleñczego. Ukaza³o siê wówczas
wiele wartociowych publikacji, zachowuj¹cych do dnia dzisiejszego swoj¹
wartoæ poznawcz¹. Doæ wymieniæ tu dwa opas³e tomy pod redakcj¹ Bogdana Nawroczyñskiego (Nasza walka o szko³ê polsk¹ 1932, 1934) oraz Walka o szko³ê polsk¹ (red. S. Drzewiecki i inni, 1930), wydane z okazji 25-lecia strajku szkolnego.
Artyku³ niniejszy stanowi poszerzon¹ i nieco zmienion¹ wersjê referatu, wyg³oszonego 13
czerwca 2005 r. na sesji naukowej Strajk szkolny 1905 r. na Mazowszu, zorganizowanej
przez Wy¿sz¹ Szko³ê Humanistyczn¹ im. Aleksandra Gieysztora w Pu³tusku.
1
Cyt. za: W. T h e i s s , Radliñska, Warszawa 1997 s. 21.
*
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Cennym ród³em pozwalaj¹cym na poznanie nie tylko dziejów walki m³odzie¿y
o now¹ szko³ê, lecz i jej aspiracji intelektualnych oraz sposobów ich zaspokajania,
s¹ ksiêgi pami¹tkowe, wydane staraniem wychowanków niektórych gimnazjów2.
W czasach Polski Ludowej obchodzono 50-lecie rewolucji w 1955 r., akcentuj¹c przede wszystkim jej polityczne i klasowe oblicze oraz cis³y zwi¹zek
z rosyjskim ruchem robotniczym. Dopiero w 1976 r. ukaza³a siê ksi¹¿ka Stanis³awa Kalabiñskiego i Feliksa Tycha pt. Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Lata 19051907 na ziemiach polskich, która ukazywa³a rewolucjê jako rodzaj narodowego, niepodleg³ociowego zrywu, który ogarn¹³ znaczn¹ czêæ
polskiego spo³eczeñstwa. Strajk szkolny w zaborze rosyjskim nie doczeka³ siê
do tej pory gruntownej, ród³owej monografii. Ksi¹¿ka Micha³a Szulkina, wydana przez Ossolineum w 1959 r. (Strajk szkolny 1905 roku), oparta na licznych
dokumentach, przechowywanych w polskich archiwach, nadal zachowuje swoj¹
wartoæ informacyjn¹. Niewielk¹ wartoæ naukow¹ ma ksi¹¿eczka Teofila Wojeñskiego (Walka o szko³ê polsk¹ w okresie rewolucji 1905 r. PZWS 1960), oparta g³ównie na niektórych dawniejszych opracowaniach i grzesz¹ca jednostronnoci¹ s¹dów.
Doæ du¿o napisano o strajkach dziatwy polskiej w zaborze pruskim. Do popularnej przedwojennej ksi¹¿ki Mieczys³awa Jabczyñskiego (Walka dziatwy polskiej z prusk¹ szko³¹, Poznañ 1930) dodano kilka ród³owych opracowañ. Wymieniæ tu trzeba liczne prace Ludwika Gomolca, w szczególnoci jego ksi¹¿kê
pt. We Wrzeni przed szeædziesiêciu laty 19011961 (Poznañ 1961) oraz zbiór
studiów pod redakcj¹ Zdzis³awa Grota pt. Wydarzenia wrzesiñskie (Poznañ 1964).
Cenny wk³ad do badañ nad strajkami szkolnymi wnosi praca zachodnioniemieckiego historyka Rudolfa Kortha, oparta miêdzy innymi na oficjalnych dokumentach w³adz pruskich3. Swoj¹ wartoæ zachowuje do dzi ksi¹¿ka amerykañskiego
historyka R. W. Timsa, oparta na materia³ach archiwalnych pozyskanych w Polsce
i w Niemczech przed 1939 r.4 O ruchu patriotycznym wród m³odzie¿y zaboru
pruskiego pisa³ zas³u¿ony gdañski historyk Jerzy Szews5.
Pocz¹tek strajkowi szkolnemu w Królestwie Polskim da³a m³odzie¿ kilku
warszawskich szkó³ rednich, która 28 stycznia 1905 r., na znak solidarnoci z powszechnym strajkiem polskich robotników, porzuci³a zajêcia i t³umnie wyleg³a na
Por: Ksiêga Pami¹tkowa Kielczan 18561904, Warszawa 1925; Ksiêga Pami¹tkowa Wychowañców Gimnazjum Ziemi Kujawskiej, W³oc³awek 1931, Ksiêga Pami¹tkowa Siedlczan
(18441905), Warszawa 1927; Ksiêga Pami¹tkowa Ko³a P³occzan, Warszawa 1931.
3
P. K o r t h , Die preussische Schulpolitik und die polnischen Schulstreiks. Ein Beitrag zur
preussischen Polenpolitik der Ära Bülow, Würzburg 1963.
4
R. W. T i m s , Germanizing Prussian Poland. The H-K-T Society and struggle for the Eastern
Marches in the German Empire 18941919, New York 1966.
5
J. S z e w s , Filomaci Pomorscy. Tajne zwi¹zki m³odzie¿y polskiej na Pomorzu Gdañskim
w latach 18301920, Warszawa 1992.
2
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ulice stolicy. Bunt m³odzie¿y obj¹³ wkrótce ca³e Królestwo Polskie i doprowadzi³
do niemal ca³kowitego wyludnienia szkó³ rednich i wy¿szych, a w dalszej kolejnoci, równie¿ pocz¹tkowych. Jedn¹ z g³ównych przyczyn tego buntu by³a rosyjska polityka owiatowa w Królestwie Polskim zapocz¹tkowana po powstaniu
styczniowym, która na miejsce szko³y narodowej wprowadzi³a szko³ê rosyjsk¹.
Krótkotrwa³a odwil¿ polityczna, poprzedzaj¹ca wybuch powstania 1863 r.,
umo¿liwi³a gruntown¹ reformê i odbudowê szkolnictwa, pogr¹¿onego w g³êbokim upadku w okresie miêdzypowstaniowym, repolonizacjê jego systemu organizacyjnego oraz treci kszta³cenia i kierunku wychowania. Ustawa z 1862 r.,
zatwierdzona w wyniku usilnych zabiegów margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, przywraca³a do ¿ycia uniwersytet pod nazw¹ Szko³y G³ównej w Warszawie oraz tworzy³a w Pu³awach drug¹ wy¿sz¹ uczelniê  Instytut Politechniczny
i Rolniczo-Leny. Wszystkim gimnazjom nadawa³a jednolity, filologiczny kierunek kszta³cenia, znosz¹c zak³adane na mocy odgórnych decyzji w³adz rosyjskich szko³y realne. Doprowadzi³a te¿ do rozbudowy i modernizacji szkolnictwa
elementarnego i poszerzy³a rolê czynnika spo³ecznego w jego nadzorowaniu6.
Po upadku powstania styczniowego rozpocz¹³ siê okres stopniowej rusyfikacji ca³ego systemu owiatowego w Królestwie Polskim. Odebrano mu autonomiê, podporz¹dkowuj¹c go centralnym w³adzom petersburskim. Bezporedni
nadzór nad szkolnictwem powierzono przedstawicielom rosyjskiej biurokracji,
na czele której sta³ kurator, mianowany przez cara. Stopniowo upodabniano szko³y polskie do szkó³ rosyjskich tak pod wzglêdem organizacyjnym, jak i programowym. Ostatnim etapem tego procesu by³a unifikacja jêzykowa.
G³ównym realizatorem nowej polityki owiatowej wobec Polaków, wspieranej usilnie przez ugrupowania rosyjskich szowinistów, wród których wyró¿nia³ siê g³ony polako¿erca, redaktor Moskowskich Wiedomosti Michai³
Katkow, by³ minister owiaty Dmitrij To³stoj. Ten owiecony biurokrata, jak
go okreli³ amerykañski historyk, pe³ni³ swój urz¹d w latach 18661880. Traktowa³ on owiatê jako wa¿ny czynnik wewnêtrznej stabilizacji pañstwa, dlatego
d¹¿y³ do umocnienia centralnego nadzoru nad szko³ami. Roztoczy³ cis³¹ kontrolê nad pozaszkolnym ¿yciem m³odzie¿y, zw³aszcza w okrêgu warszawskim, kijowskim i wileñskim. Wprowadzi³ wilcze bilety dla niepokornych uczniów
gimnazjum. Aby zbli¿yæ rosyjsk¹ szko³ê do zachodnioeuropejskiej, zw³aszcza
niemieckiej, przeforsowa³ w 1871 r. ustawê o gimnazjach i progimnazjach, która
ustanawia³a omioklasowe gimnazjum klasyczne jako jedyn¹ pe³nowartociow¹
szko³ê redni¹, uprawniaj¹c¹ do studiów uniwersyteckich. Jego zdaniem tylko
taka szko³a mo¿e wychowaæ oddane pañstwu m³ode pokolenia, która za pomoc¹
6

O reformie Wielopolskiego pisze obszernie K. P o z n a ñ s k i , Reforma szkolna w Królestwie
Polskim w 1862 r. Wroc³aw 1968 r.
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studiów ³aciny, greki i matematyki kszta³tuje postawê moraln¹ oraz æwiczy dyscyplinê umys³ow¹7.
W 1869 r. Szko³a G³ówna, polska wy¿sza uczelnia otwarta w 1862 r., zosta³a przekszta³cona w Cesarski Uniwersytet Warszawski, z którego stopniowo
rugowano polski jêzyk i polskich profesorów. Ich miejsce zajmowali Rosjanie
nie zawsze odznaczaj¹cy siê wysokim poziomem naukowym i moralnym. W tym¿e roku uruchomiono Instytut Rolniczo-Leny w Pu³awach, grzebi¹c ostatecznie
zaawansowane ju¿ plany utworzenia w £odzi politechniki. Dodajmy, ¿e wy¿sza
uczelnia techniczna powsta³a w Królestwie dopiero w 1898 r, By³ ni¹ Instytut
Politechniczny im. Cesarza Miko³aja II, który da³ podstawê dzisiejszej Politechnice Warszawskiej8.
Szko³y rednie, do których zaliczano gimnazja, szko³y realne uwzglêdniaj¹ce w szerszym zakresie nauki cis³e i przyrodnicze, niektóre szko³y zawodowe, zw³aszcza handlowe, zosta³y zrusyfikowane w pierwszej kolejnoci. Ju¿ od
1869 r. decyzj¹ cara Aleksandra II nauczanie wszystkich przedmiotów z wyj¹tkiem religii mia³o siê odbywaæ w jêzyku rosyjskim. Da³o to pocz¹tek znacznego odp³ywu ze szkó³ polskich pedagogów, czêsto o bardzo wysokich kwalifikacjach naukowych i moralnych i szerokiego nap³ywu nauczycieli z g³êbi Rosji.
Dodajmy, ¿e programy nauczania narzucone szko³om pañstwowym obowi¹zywa³y tak¿e w szko³ach prywatnych. Dotyczy³o to równie¿ jêzyka wyk³adowego.
W 1872 r. w³adze owiatowe, kieruj¹c siê rzekom¹ trosk¹ o gruntowne opanowanie przez m³odzie¿ polsk¹ jêzyka pañstwowego, zabroni³y pos³ugiwania siê na
terenie szko³y mow¹ ojczyst¹, nawet w prywatnych rozmowach podczas przerw
miêdzy lekcjami. £amanie tego zakazu poci¹ga³o za sob¹ kary dyscyplinarne do
relegowania ze szko³y w³¹cznie. O tego rodzaju praktykach pisa³ Stanis³aw
Krzemiñski  by³y cz³onek Rz¹du Narodowego: Ci opiekunowie i przewodnicy m³odzie¿y nie wahaj¹ siê nawet wzglêdem niej u¿ywaæ podstêpu, aby j¹ przytrzymaæ za jakie nieopatrznie wymówione s³owo polskie. S¹ to fakta najprawdziwsze. Pedagog zamienia siê w policjanta, a policjant w zbira.9.
A. S i n e l , The classroom and the chancellery: State educational reform in Russia under
count Dmitry Tolstoi, Cambridge Mass. 1973; J. M i ¹ s o , Szkolnictwo carskiej Rosji w wietle historiografii amerykañskiej i brytyjskiej, Rozprawy z dziejów owiaty 1992 t. XXXV; W.
A. T w a r d o w s k a j a , Idieologia poreformiennogo samodier¿awija (M. N. Katkow i jego
izdanija), Moskwa 1978. Por. te¿: M. N. K a t k o w , Sobranije statiej po polskomu woprosu
t. III, Moskwa 1887
8
Por: J. M i ¹ s o , Trudne narodziny Politechniki Warszawskiej. (Przyczynek do dziejów polityki naukowej w Królestwie Polskim), Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1989 nr 4. Wiele
krytycznych uwag o Uniwersytecie Warszawskim zawieraj¹ publikacje niektórych profesorówRosjan. Por: N. D u b r o w s k i j , Oficjalnaja nauka w Carstwie Polskom (Warszawskij Uniwiersitiet po licznym wospominanijam i wpieczatlenijam), Pietierburg 1908 oraz N. I. K a r i e j e w , Pro¿itoje i piere¿itoje. Oprac. W. P. Z o ³ o t a r i e w , Leningrad 1990
9
[S. K r z e m i ñ s k i ], Dwadziecia piêæ lat Rosji w Polsce (18631888). Zarys historyczny, Lwów
1892, s, 148. Por. te¿: K. G ó r s k i , Stanis³aw Krzemiñski. Cz³owiek i pisarz, Warszawa 1985.
7
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Bolesne wspomnienia z czasów gimnazjalnych bêd¹ przez wiele lat zatruwaæ
pamiêæ by³ych uczniów. Przez ca³e ¿ycie nosi³ w swoim sercu ból uczony filolog,
orientalista i poeta Wac³aw Rolicz Lieder (18661912), wydalony z warszawskiego gimnazjum. Po latach pisa³ w swoim nierymowanym wierszu pt. Szko³a:
Rodzice chcieli mieæ ze mnie cz³owieka, wiêc wczenie dziecko do szko³y oddali. Pamiêtam dzieñ ten, gdy czarny tornister przygi¹³ mi plecy do jarzma niezdatne. Potem zaczê³o siê to ¿ycie nowe, smutniejsze nili oczy moje smutne...
Po korytarzach chodzili panowie w niebieskich frakach, z wyci¹gniêt¹ szyj¹, s³uchaj¹c o czym ch³opcy i jak mówi¹. A jeli który mow¹ siê odezwa³, któr¹ mu
matka da³a w dniu urodzin, z³ych obyczajów by³ winien i zbrodni Wiersz koñczy siê apostrof¹ do rodziców, zaklinaj¹c¹ ich, by nie oddawali dzieci do szkó³
rosyjskich: B³ogos³awiona niech bêdzie godzina, w której sumienie me buntem
zagrzmia³o! Pêk³a cierpliwoæ w ¿elaznoæ kowana i dom niewoli za plecyma zosta³; a w sercu straszna nienawiæ do rasy, drêcz¹cej dzieci Polaków i wzgarda dla
wszystkich ojców i matek, co dzieci do helockiego oddaj¹ rzemios³a, praw rodzicielskich zrzekaj¹c siê trwo¿nie. I ¿al mi zosta³ za moim ch³opiêctwem, co wypachnia³o pod okiem tyranów, i jedna proba do mojej królowej, tej pañskiej dumy mej, a¿eby da³a odpust hañbi¹cym mylenie wspomnieniom10. Dodajmy tu,
¿e martyrologiê m³odzie¿y polskiej w szkole carskiej ukazywa³a nowela Henryka Sienkiewicza, ze wzglêdów cenzuralnych zatytu³owana Z pamiêtnika poznañskiego nauczyciela, która rych³o zdoby³a szeroki rozg³os.
Rusyfikacjê szkó³ pocz¹tkowych czyli elementarnych, których liczba po
1864 r. wyranie siê powiêkszy³a, zapocz¹tkowano ju¿ w 1871 r., wprowadzaj¹c
najpierw obowi¹zkow¹ naukê czytania i pisania po rosyjsku i rozszerzaj¹c stopniowo nauczanie w tym jêzyku równie¿ innych przedmiotów. Ostatecznie w 1885 r.
w³adze zadecydowa³y, ¿e w szko³ach pocz¹tkowych wiejskich, gminnych i miejskich nauka ma odbywaæ siê w jêzyku rosyjskim. Wyj¹tek mia³y stanowiæ lekcje
religii i jêzyka polskiego, którego nauczano zaledwie po 2 godziny tygodniowo11.
Zasady te nie wszêdzie by³y przestrzegane. We wschodnich guberniach, zw³aszcza na Podlasiu, gdzie zamieszkiwa³a znaczna liczba ludnoci wyznania greckokatolickiego, si³¹ zmuszanej do przejcia na prawos³awie, jêzyka polskiego nie
nauczano wcale, a lekcje religii prowadzone by³y po rosyjsku12.
Cyt. za: W. G o m u l i c k i , O poecie ze zwichniêtymi skrzyd³ami [w:] Na szko³ê polsk¹, Warszawa 1916, s. 8486. Zacytowany poeta by³ wnukiem wieloletniego nauczyciela szkó³ warszawskich Franciszka Liedera (17911867), autora wielokrotnie wznawianej Gramatyki niemieckiej, który w latach 18451851 kierowa³ szko³¹ powiatow¹ w Pu³tusku.
11
E. S t a s z y ñ s k i , Polityka owiatowa caratu w Królestwie Polskim (Od powstania styczniowego do I wojny wiatowej), Warszawa 1968, 2122.
12
W 1882 r. w powiecie radzyñskim tylko w dwóch szko³ach (K¹kolewnica i Dzia³yñ), w których
prawie wszystkie dzieci by³y wyznania katolickiego, religii nauczano po polsku. H. B r o d o w s k a , Ruch ch³opski po uw³aszczeniu w Królestwie Polskim 18641904, Warszawa
10
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Nauczanie w jêzyku rosyjskim jako obcym dla dziecka polskiego i jego
rodowiska rodzinnego nie dawa³o odpowiedniego przygotowania do dalszej nauki ani te¿ nie rozbudza³o aspiracji owiatowych. Dominuj¹cym typem szko³y
pocz¹tkowej by³y szko³y jednoklasowe o trzyletnim kursie nauki. Szko³y dwuklasowe (piêcioletnie) by³y bardzo nieliczne13. Ich poziom nauczania by³ zgodnie
oceniany jako niski. Dotyczy³o to w szczególnoci szkó³ wiejskich, w których
nauka trwa³a faktycznie nie trzy lata, lecz trzy zimowe okresy, gdy¿ od wiosny
do jesieni dzieci zajête by³y zwykle prac¹ w polu i gospodarstwie. Dodajmy, ¿e
tak w zaborze rosyjskim, jak i w ca³ej Rosji nie by³o obowi¹zku posy³ania dzieci do szko³y. Nauka religii pozostawia³a równie¿ wiele do ¿yczenia, gdy¿ po roku 1864 do wiêkszoci szkó³, zw³aszcza wiejskich nie dopuszczono ksiê¿y katolickich. Lekcje religii powierzano wiêc czêsto nauczycielom wieckim, nie
posiadaj¹cym odpowiednich kwalifikacji. W³aciwa katechizacja dzieci, organizowana przez duchownych, i odbywaj¹ca siê przewa¿nie w pomieszczeniach
kocielnych, by³a wolna od wszelkiego nadzoru ze strony w³adzy szkolnej. Dopiero w koñcu XIX w genera³-gubernator warszawski Aleksandr K. Imeretyñski
musia³ przyznaæ, ¿e odsuniêcie duchownych od szko³y by³o b³êdem, gdy¿
ksi¹dz poza szko³¹ jest bardziej niebezpieczny ni¿ w szkole14. Rusyfikatorski
charakter szko³y pocz¹tkowej, jej niski na ogó³ poziom, lekcewa¿enie tradycji
narodowej oraz religii katolickiej to czynniki, które rodzi³y niechêæ do niej tak
rodziców, jak i dzieci. Dla ludnoci ch³opskiej religia by³a nie tylko wartoci¹
wyznaniow¹, lecz i etniczn¹. Wyrazem narastaj¹cej nieufnoci pomiêdzy polsk¹
rodzin¹ a rosyjsk¹ szko³¹ by³ szybki rozwój prywatnego domowego oraz tajnego nauczania, z którego korzysta³y liczne rzesze dzieci i m³odzie¿y tak w miecie, jak i na wsi. Szeroka akcja tajnego nauczania nie tylko kompensowa³a niedostatek szkó³. By³a ona zarazem odpowiedzi¹ na politykê owiatow¹ rz¹du,
która w przekonaniu ludnoci polskiej, gwa³ci³a jej podstawowe prawo do ojczystego jêzyka w szkole i wychowania m³odego pokolenia w duchu szacunku
dla wartoci, jakie utrwali³a wielowiekowa tradycja15. Szko³a w Królestwie po
1864 r. mia³a ograniczaæ wychowawcz¹ funkcjê polskiego domu, zaszczepiaæ
m³odemu pokoleniu kult Rosji i panuj¹cej dynastii oraz wychowywaæ wiernych
poddanych.
1967, s. 218219. Por: T. K r a w c z a k , Kszta³towanie wiadomoci narodowej wród ludnoci wiejskiej Podlasia w latach 18631918, Bia³a Podlaska 1982.
13
W 1900 r. by³o zaledwie 96 szkó³ dwuklasowych, z tego 27 na wsi. Oznacza to, ¿e 92,5% ogó³u
dzieci korzystaj¹cych ze szkó³ pocz¹tkowych stanowili uczniowie szkó³ jednoklasowych. E.
S t a s z y ñ s k i , Polityka owiatowa caratu... s. 8990.
14
RGIAP (Russkij Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw  Sankt Petersburg), fond 733, op.
166, d. 27., k. 95. Memoria³ Imeretyñskiego do cara. 12. I. 1898.
15
Por: J. M i ¹ s o , Tajne nauczanie w Królestwie Polskim w wietle dokumentów w³adz rosyjskich, Rozprawy z dziejów owiaty 1990 t. XXXIII.
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Szczególnie gorliwym wykonawc¹ polityki rusyfikacyjnej by³ Aleksandr
Lwowicz Apuchtin, który w latach 18791897 sprawowa³ urz¹d kuratora Warszawskiego Okrêgu Naukowego. (Okres ten od dawna bywa nazywany noc¹
apuchtinowsk¹). Jego dzie³em by³y czystki wród nauczycieli, której ofiarami
padali g³ównie Polacy, ograniczanie nauki religii w jêzyku polskim, forsowanie
prawos³awia (kaplice prawos³awne i chóry cerkiewne w gimnazjach), roztoczenie policyjnego nadzoru nad m³odzie¿¹ tak w szkole jak i poza ni¹ i organizowanie w tym celu internatów, kontrolowanie nauki w katolickich seminariach
duchownych oraz tolerowanie niemal powszechnego ³apówkarstwa, uprawianego przez nauczycieli rosyjskich. Apuchtin by³ postaci¹ powszechnie znienawidzon¹ nie tylko przez Polaków. Pogardzali nim równie¿ wysocy przedstawiciele administracji rosyjskiej w Królestwie. Jego odwo³ania domaga³ siê
bezskutecznie ju¿ w pocz¹tkach lat osiemdziesi¹tych genera³-gubernator warszawski Piotr Albedyñski. W 1882 r. skrytykowa³ go warszawski oberpolicmajster genera³ Niko³aj Buturlin, dowodz¹c, ¿e swoim postêpowaniem doprowadzi³ do powszechnego niezadowolenia spo³eczeñstwa, w szczególnoci
m³odzie¿y16. W roku nastêpnym warszawscy studenci wyst¹pili przeciwko kuratorowi organizuj¹c pierwszy po 1863 r. publiczny protest polityczny, okrelony
mianem schodki apuchtinowskiej, który zakoñczy³ siê relegowaniem z Uniwersytetu ponad 150 s³uchaczy.
Gimnazja w Królestwie Polskim wyró¿nia³y siê w swojej wiêkszoci doæ
wysokim poziomem nauczania. Dotyczy³o to w szczególnoci ³aciny, greki i matematyki, przedmiotów wyk³adanych przez d³u¿szy czas przez Polaków.
Równie¿ wród nauczycieli rosyjskich spotkaæ mo¿na by³o pedagogów z powo³ania. Nauka jêzyka polskiego jako przedmiotu nadobowi¹zkowego, prowadzona po rosyjsku i do tego nie we wszystkich szko³ach, traktowana by³a przez polskie spo³eczeñstwo jako przejaw dyskryminacji narodowej kultury. Nauczanie
historii, oparte na rosyjskich podrêcznikach, przepe³nionych duchem szowiniz16

Russkaja szko³a w Priwislanije s 1879 po 1897 god, Warszawa 1897, s. 2236 Gen. Buturlin
w swoim raporcie z 10 grudnia 1882 r., przes³anym do Departamentu Policji bardzo krytycznie oceni³ politykê owiatow¹. Nauczyciele szkó³ rednich przysy³ani z Imperium wywieraj¹,
jego zdaniem, demoralizuj¹cy wp³yw na ucz¹c¹ siê m³odzie¿. Kurator Apuchtin nie ma ¿adnego
autorytetu. Lekcewa¿y on rektora Uniwersytetu, o czym wie ca³a Warszawa. Jeli do tej pory nie
by³o rozruchów studenckich, to tylko dziêki takim polskim profesorom, jak Ignacy Baranowski, którzy ciesz¹ siê wielkim szacunkiem studentów. CGIAM (Centralnyj Gosudarstwiennyj
Istoriczeskij Archiw w Moskwie), f. 102, D3, op. 1888, d. 898, k. 820. Z raportem gen. Buturlina polemizowa³ naczelnik Warszawskiego Okrêgu ¯andarmerii gen. Piotr Or¿ewski. Jego
zdaniem w Królestwie musi pozostaæ taki system szkolny, jaki powsta³ dziêki wysi³kom ministra D. To³stoja. Oddanie szkó³ Polakom by³oby wielkim politycznym b³êdem. Niepopularnoæ
Apuchtina bierze siê st¹d, ¿e wype³nia on cile dane mu instrukcje. Polacy siê go boj¹, bo
w ka¿dym jego rozporz¹dzeniu rzeczywicie widz¹ nowy cios zadany Polsce. Naczelnik
¯andarmerii do Departamentu Policji 15. XII. 1882 Tam¿e, k. 17.
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mu, budzi³o sprzeciw m³odzie¿y polskiej, zachêcaj¹c j¹ do samodzielnego poznawania dziejów ojczystych. Uczy³a siê wiêc sama w zakonspirowanych
kó³kach samokszta³ceniowych, które stawa³y siê de facto instytucjami samoedukacji oraz szko³ami patriotyzmu. Organizowano tedy ko³a samokszta³cenia,
zjednywano dla potajemnych kompletów znakomite si³y wyk³adowe, studiowano przy ich pomocy historiê, literaturê, biologiê, filozofiê...  wspomina³
uczestnik takiego kó³ka póniejszy profesor Tadeusz Kotarbiñski17. Przysz³y
twórca prakseologii s³ucha³ m. in. wyk³adów znanego uczonego Ludwika Krzywickiego, który po latach napisa³: A gdy ojcowie milczeli, dzieci, a wiêc m³odzie¿ akademicka i gimnazjalna, robi³y historiê kraju. Ca³y ciê¿ar walki spada³
na to pokolenie niezmê¿nia³e jeszcze, niezahartowane, ale wielkim entuzjazmem uniesione. W wy¿szych klasach gimnazjów warszawskich wrza³o; kó³ek
by³o co niemiara powi¹zanych w organizacjê ogóln¹. Jedni ci¹¿yli ku socjalizmowi, inni poza sprawê narodowociow¹ nie wychylali siê. Ale pod³o¿e uczuciowe u wszystkich by³o jednakowo napiête: napiêcie to wo³a³o o czyn i domaga³o siê czynu18. Znany badacz polarny i pedagog Antoni Boles³aw
Dobrowolski, absolwent cenionego V Gimnazjum warszawskiego, z którego
wysz³o wielu póniejszych ludzi nauki i kultury wspomina³, ¿e kó³ka mia³y dwa
cele. Jeden to  zdobyæ wykszta³cenie lepsze od tego, jakie dawa³a nam szko³a. Drugi to sposobiæ siê do dzia³alnoci spo³ecznej i politycznej, kszta³c¹c siê w
naukach humanistycznych, zw³aszcza spo³ecznych, opracowuj¹c i dyskutuj¹c
ró¿ne kwestie, wreszcie bior¹c ¿ywy udzia³ czy to w stworzonej przez nas Miêdzygimnazjalnej Kasie Wzajemnej Pomocy, czy w bibliotece kó³kowej, czy w
zak³adaniu nowych kó³ek, czy w owiacie ludowej, czy wreszcie  w pojedynczych wypadkach  wprost w dzia³alnoci partyjnej19. Podobn¹ opiniê formu³owa³ kolega A. B. Dobrowolskiego ze szkolnej ³awy, znany pisarz Gustaw Dani³owski, Je¿eli w takiej atmosferze zatrutej nie znikczemnia³y charaktery 
pisa³ on  to g³ównie dziêki innej konspiracyjnej szkole, któr¹ by³y tak zwane
kó³ka samokszta³cenia, zwi¹zki uczniowskie, ogarniaj¹ce ca³y kraj i znajT. K o t a r b i ñ s k i , S³owo wstêpne do: L. K r z y w i c k i , Takimi bêd¹ drogi wasze (Sic
itur ad virtutem), Warszawa 1958, s. 7. O samoedukacji m³odzie¿y gimnazjalnej i jej wzorach
osobowych, jakimi byli polscy uczeni pisze obszernie B. C y w i ñ s k i w bardzo popularnej
niegdy ksi¹¿ce Rodowody niepokornych. Wyd. III rozszerzone, Paris 1985.
18
L. K r z y w i c k i , Takimi bêd¹ drogi wasze, s. 14. O kó³kach samokszta³ceniowych pisze
wielu pamiêtnikarzy. Szczególnie cenne i bogate pod wzglêdem informacyjnym s¹ wspomnienia J. G r a b c a [D ¹ b r o w s k i e g o ], Czerwona Warszawa przed æwieræ wiekiem. Moje
wspomnienia (Poznañ 1925), S. K o s z u t s k i e g o , Walka m³odzie¿y polskiej o wielkie
idea³y. Wspomnienia z czasów gimnazjalnych i uniwersyteckich: Siedlce, Kielce, Warszawa,
Kijów, Berlin, Pary¿ 18811900, Warszawa 1928 oraz L. K r z y w i c k i e g o , Wspomnienia t. IIII, Warszawa 1958.
19
A. B. D o b r o w o l s k i , Mój ¿yciorys naukowy, Wroc³aw 1958, s. 12.
17
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duj¹ce siê w ustawicznym wzajemnym kontakcie. One to stanowi³y potê¿n¹
przeciwwagê destrukcyjnemu wp³ywowi szko³y rosyjskiej. W nich hartowa³y
siê dusze, rozlega³o siê zakazane s³owo ojczyzna, rodzi³y siê marzenia o przebudowie na lepsz¹ modlê ca³ego wiata, marzenia czêstokroæ naiwne, ale zawsze podnios³e i szlachetne20. Opisywane kó³ka funkcjonowa³y nie tylko w Królestwie Polskim, lecz i na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczpospolitej.
By³y one tak¿e jedn¹ z najbardziej rozpowszechnionych form konspiracji m³odzie¿owej w zaborze pruskim21.
W latach dziewiêædziesi¹tych w petersburskich ko³ach rz¹dowych zaczêli
umacniaæ swoje wp³ywy zwolennicy uprzemys³owienia Rosji i jej modernizacji
m.in. drog¹ rozbudowy szkolnictwa. Jednym z ich przedstawicieli by³ wybitny
polityk, pe³ni¹cy przez 11 lat funkcjê ministra finansów Siergiej J. Witte. W 1896 r.
przeforsowa³ on ustawê o szko³ach handlowych, która zapocz¹tkowa³a szybki ich
rozwój tak w Rosji, jak i w Królestwie. Przyczyni³ siê te¿ do powstania kilku
uczelni technicznych m. in. w Kijowie i Warszawie. W 1896 r. stanowisko genera³-gubernatora warszawskiego obj¹³ ksi¹¿e Aleksandr K. Imeretyñski, który stara³ siê pozyskaæ przychylnoæ polskiego spo³eczeñstwa przed zapowiedzianym
przyjazdem do Warszawy cara Miko³aja II, za pomoc¹ niewielkich ustêpstw,
które nie naruszy³yby jednak obowi¹zuj¹cego w Królestwie porz¹dku. Do bardziej spektakularnych gestów, obliczonych na pozyskanie opinii publicznej, by³o
nak³onienie cara do odwo³ania w 1897 r. kuratora Apuchtina. Jego miejsce zaj¹³
bliski przyjaciel Wittego jeszcze z czasów uniwersyteckich Walerij N. Ligin, by³y profesor mechaniki w Uniwersytecie Noworosyjskim w Odessie, który zmar³
w 1901 r. zaledwie po czterech latach urzêdowania.
Raport ksiêcia Imeretyñskiego do cara za 1897 rok zawiera³ krytyczn¹
ocenê polityki owiatowej w Królestwie Polskim. Jego autor sugerowa³ zaakceptowanie wieloletnich starañ o otwarcie politechniki w Warszawie oraz o rozbudowê szkó³ ni¿szych stopni22. Wiele uwagi powiêci³ sprawie rusyfikacji. Nauczanie jêzyka polskiego po rosyjsku jest, jego zdaniem, nonsensem. Stanowi
ono jedn¹ z g³ównych przyczyn g³êbokiej przepaci oddzielaj¹cej dom polski od
Na szko³ê polsk¹, s. 16. We Wskazówkach ogólnych dla kierowników kó³ek Wspólnego czytania, opracowanych przed 1905 r. zawarte by³y nastêpuj¹ce zasady: Kó³ka tworzy m³odzie¿
szkolna obu p³ci. Cel ich: podniesienie m³odzie¿y na wy¿szy poziom duchowy, rozbudzenie
uczuæ narodowych, wyrobienie samodzielnoci myli tak wzbranianej w szkole rosyjskiej.
Wszelka agitacja partyjna musi byæ z tych zebrañ wy³¹czona, gdy¿ nie d¹¿ymy do wyrobienia
z uczniów i uczennic zdecydowanych cz³onków jakiegokolwiek stronnictwa. Biblioteka im.
Ossoliñskich we Wroc³awiu. Papiery Boles³awa i Marii Wys³ouchów, rkps 7233/II, 735.
21
O kó³kach samokszta³ceniowych w zaborze pruskim informuje szczegó³owo ksi¹¿ka J.
S z e w s a , Filomaci pomorscy.
22
Raport Imeretyñskiego dosta³ siê w rêce polskie i z niewielkimi skrótami zosta³ opublikowany przez
PPS w Londynie (1898), póniej w Krakowie (1899). Poruszy³ on polsk¹ i zachodnioeuropejsk¹
opiniê publiczn¹. Por: Tajne dokumenty rz¹du rosyjskiego w sprawach polskich, Londyn 1898.
20
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szko³y rz¹dowej. Dla dziecka polskiego szko³a jest nie tylko obca, ale i wroga,
gdy¿ nie szanuje ani jego wyznania ani narodowoci23. Imeretyñski zaproponowa³ przyjêcie zasady, ¿e nauczanie jêzyka polskiego odbywa siê tylko po polsku.
Postulowa³ zarazem zwiêkszenie liczby godzin nauki tego jêzyka, opracowanie
nowego programu nauczania oraz przygotowanie odpowiedniego podrêcznika.
Kwestia nauczania jêzyka polskiego w szko³ach rednich Królestwa mia³a
ju¿ d³ug¹ historiê. Od 1872 r. by³ to przedmiot nadobowi¹zkowy, jednak uczyli
siê go nie tylko Polacy, lecz i przedstawiciele innych narodowoci, zw³aszcza
¯ydzi i Niemcy Na naukê tego jêzyka przeznaczano pocz¹tkowo 14 godzin
tygodniowo ³¹cznie we wszystkich klasach, a od 1881 r., po interwencji Albedyñskiego  18 godzin. W nauczaniu pos³ugiwano siê wypisami z literatury polskiej. opracowanymi przez rosyjskiego slawistê Piotra P. Dubrowskiego, krytycznie ocenianej nawet przez rosyjskie w³adze owiatowe24. Wypisy polskie,
przygotowane przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego Teodora
Wierzbowskiego zosta³y rych³o wycofane ze szkó³, gdy¿ uznano, ¿e niektóre
teksty, na przyk³ad Z dymem po¿arów K. Ujejskiego, nie s¹ wolne od zabarwienia politycznego. Literatura polska drugiej po³owy XVIII i pierwszej po³owy
XIX w.  pisa³ Wasilij G. Smorodinow, pedagog rosyjski, który w szko³ach rednich Królestwa pracowa³ bez przerwy od 1867 r. do roku 1903  w tak znacznym stopniu by³a przenikniêta tendencyjnoci¹, g³êbokim polskim patriotyzmem, a czêsto zwyk³¹ nienawici¹ do Rosji i wszystkiego co rosyjskie, ¿e wybór
utworów literackich sprawia³ ogromne trudnoci25. Licz¹c na zniechêcenie m³odzie¿y lekcje jêzyka polskiego rozpoczynano zwykle przed ósm¹ rano lub po godzinie 14. Stopnie z tego przedmiotu nie by³y uwzglêdniane przy ogólnej ocenie
ucznia, nie figurowa³y te¿ na wiadectwach dojrza³oci26. W szko³ach uznanych
za rosyjskie ze wzglêdu na sk³ad narodowociowy uczniów b¹d znajduj¹cych
siê miejscowociach uznawanych za rosyjskie, jêzyka polskiego nie nauczano
wcale. Do takich miejscowoci zaliczano Che³m, Hrubieszów, Siedlce, Suwa³ki
i Zamoæ. Wedle szacunków kuratora 2/3 ogó³u uczniów szkó³ rednich w Królestwie pobiera³o naukê jêzyka polskiego. W gimnazjum suwalskim w 1905 r kszta³ci³o siê 20 Litwinów i 240 Polaków. Dla pierwszych organizowane by³y lekcje
jêzyka litewskiego. Polacy z podobnego prawa korzystaæ nie mogli27.
Podniesiona przez Imeretyñskiego kwestia jêzyka polskiego w szko³ach Królestwa zosta³a przekazana przez cara do rozstrzygniêcia Komitetowi Ministrów.
RGIAP f. 733, op. 166, d. 27.
Tam¿e, k. 1011.
25
W. G. S m o r o d i n o w , Moja s³u¿ba w Warszawskim Okrêgu Naukowym i zdarzenia ze
szkolnego ¿ycia. Wspomnienia pedagoga. Opracowa³ W. C a b a n , Kielce 2003, s. 235.
26
S t a s z y ñ s k i , Polityka owiatowa caratu... . ., s. 52.
27
RGIAP f. 733, op. 166, d. 27, k. 417.
23
24
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Miko³aj II popiera³ do tej pory politykê rusyfikacyjn¹, realizowan¹ przez
Apuchtina. W 1896 r. zaakceptowa³ nawet wniosek poprzednika Imeretyñskiego Piotra Szuwa³owa najpierw o ograniczenie, a nastêpnie o ca³kowite zniesienie nauki jêzyka polskiego, który na szczêcie nie nabra³ dalszego biegu. W roku nastêpnym, gdy udziela³ dymisji Apuchtinowi, wyrazi³ ¿yczenie, by
wprowadzone przez tego kuratora rosyjskie zasady wychowania polskiej m³odzie¿y zosta³y bezwzglêdnie zachowane28. Wiêkszoæ cz³onków Komitetu Ministrów nie podzieli³a opinii ministra owiaty Nko³aja P. Bogolepowa, który
opowieda³ siê za nauczaniem jêzyka polskiego tylko po rosyjsku, i zaakceptowa³a kompromisowy wniosek oberprokuratora wi¹tobliwego Synodu Konstantina P. Pobiedonoscewa, zatwierdzony przez cara w lutym 1899 r. Ustala³ on, ¿e
w nauczaniu jêzyka polskiego w gimnazjach Królestwa nale¿y stosowaæ takie
same zasady jak w nauczaniu jêzyków obcych (nowo¿ytnych) w gimnazjach i progimnazjach w Imperium29. Oznacza³o to przyznanie nauczycielom prawa do
pos³ugiwania siê na lekcjach równie¿ jêzykiem polskim. Dodajmy, ¿e Imeretyñski opowiedzia³ siê za uzupe³nieniem powy¿szej decyzji formu³¹ g³osz¹c¹, ¿e
lekcje w ogóle prowadzi siê w jêzyku polskim i, ¿e w tym jêzyku podawane
s¹ wszystkie objanienia nauczyciela30. Ustalenia powy¿sze nie mia³y ju¿
wiêkszego znaczenia, gdy¿ w praktyce we wszystkich mêskich szko³ach rednich lekcjê prowadzone by³y, za cichym przyzwoleniem dyrekcji, w jêzyku polskim. Tylko w gimnazjach ¿eñskich, ze wzglêdu na obecnoæ dam klasowych,
pos³ugiwano siê dwoma jêzykami. Formalne jednak zezwolenie na nauczanie
jêzyka polskiego tylko po polsku oraz zniesienie zakazu pos³ugiwania siê przez
uczniów jêzykiem ojczystym w murach szkolnych nast¹pi³o dopiero w lipcu
1905 r., gdy ju¿ od kilku miesiêcy trwa³ strajk szkolny31.
Wysuniêty przez Imeretyñskiego postulat opracowania programu nauczania oraz podrêcznika do nauki jêzyka polskiego, zosta³ tylko czêciowo zaakceptowany. W³adze nie wyrazi³y zgody na wprowadzenie systematycznego kursu
historii literatury polskiej. Przywróci³y jednak do u¿ytku szkolnego Wypisy polskie T. Wierzbowskiego. Z pocz¹tkiem roku szkolnego 1900/1901 wszed³ w ¿ycie nowy, tymczasowy program nauczania. Dyskusje nad sposobami jego ulepszenia trwa³y jednak a¿ do 1905 r. Wypowiada³y siê na ten temat rady
pedagogiczne wielu gimnazjów oraz cz³onkowie specjalnej komisji, powo³anej
przez kuratora Warszawskiego Okrêgu Naukowego. W jej pracach brali równie¿
udzia³ znani warszawscy polonici, m. in. Jan Wo³yñski. Nauczyciele jêzyka
polskiego ¿¹dali uznania tego przedmiotu za obowi¹zkowy oraz wprowadzenia
Tam¿e, k. 1214.
E. S t a s z y ñ s k i , Polityka owiatowa caratu..., s. 64.
30
RGIAP f. 733, op. 166, d. 27, k. 409
31
E. S t a s z y ñ s k i , op. cit., s. 75
28
29
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egzaminu wstêpnego dla wszystkich, którzy zg³osz¹ chêæ uczenia siê tego jêzyka. Oceniali krytycznie dobór tekstów, wród których dominowa³y urywki z utworów pisarzy staropolskich. Domagali siê w³¹czenia do programu nauczania
klas ósmych najnowszej literatury, zw³aszcza twórczoci Sienkiewicza i Orzeszkowej. Ostatni postulat zosta³ odrzucony przez wiêkszoæ cz³onków omawianej
komisji. Stanêli oni na stanowisku, ¿e pisarze, których twórczoæ nie zosta³a
jeszcze w sposób dostateczny oceniona przez krytykê i, którzy w swoich utworach poruszaj¹ zagadnienia wspó³czesnego ¿ycia, nie mog¹ wchodziæ do programu nauczania32.
Sprawa jêzyka polskiego w szkole nabra³a nowego impulsu pod wp³ywem
wydarzeñ w zaborze pruskim. Wieci o strajku polskich dzieci w wielkopolskiej
Wrzeni, które wraz z rodzicami wyst¹pi³y w 1901 r. w obronie prawa do nauki
religii w jêzyku ojczystym i ponios³y za to surowe kary, zbulwersowa³y polsk¹
i europejsk¹ opiniê publiczn¹. Solidarnoæ ze strajkuj¹cymi demonstrowano nie
tylko w Galicji, lecz i w Królestwie Polskim. Studenci warszawscy zorganizowali na przyk³ad protestacyjny pochód pod gmach konsulatu niemieckiego. Po
stronie polskich dzieci opowiedzia³a siê nawet liberalna prasa rosyjska33.
O prawo do nauki religii katolickiej w jêzyku ojczystym upomnia³a siê
równie¿ m³odzie¿ szkolna w Królestwie i na Kresach. Pocz¹tek dali uczniowie
progimnazjum w Zamociu, którzy w koñcu stycznia 1902 r. za¿¹dali od katechety prowadzenia lekcji w jêzyku polskim. Odpowiedzi¹ na ten postulat by³o
czasowe zawieszenie zajêæ przez dyrektora szko³y. Bardziej burzliwy przebieg
mia³a podobna akcja zapocz¹tkowana trzy dni póniej uczniów gimnazjum siedleckiego, w wyniku której wydalono na pewien czas ponad 200 uczniów, a kilkudziesiêciu z nich pozbawiono prawa do kontynuowania nauki. Nad wszystkimi
usuniêtymi ze szko³y roztoczono nadzór policyjny. Fala protestów przeciwko
nauczaniu religii katolickiej w jêzyku rosyjskim ogarnê³a równie¿ inne gimnazja m. in. w Warszawie, £odzi, Lublinie, £om¿y i P³ocku oraz w Bia³ymstoku,
Szawlach i ¯ytomierzu. Wczesn¹ wiosn¹ 1902 r. m³odzie¿ gimnazjalna w Siedlcach,
P³ocku, Warszawie i innych miastach bojkotowa³a uroczystoci ku czci Miko³aja Gogola, niszcz¹c i rozrzucaj¹c po ulicach miast otrzymane w szkole jego utwory. Ca³e Krakowskie Przedmiecie, Nowy wiat i ulice przylegaj¹ce do gimnazjów ca³kowicie by³y us³ane podartymi w kawa³eczki utworami Gogola
wspomina³ cytowany ju¿ Smorodinow34. Podobny los podzieli³y utwory Wasyla
¯ukowskiego rozdawane w zwi¹zku z 50-leciem mierci tego poety. Niechêtny
RGIAP f. 733, op. 166, d. 27, k. 380389.
Strajki szkolne w zaborze pruskim by³y przedmiotem zainteresowañ wielu polskich historyków. Z prac obcych na szczególn¹ uwagê zas³uguje ród³owa monografia zachodnioniemieckiego badacza P. K o r t h a , Die preussische Schulpolitik und die polnischen Schulstreiks. W.
G. S m o r o d i n o w , Moja s³u¿ba w Warszawskim Okrêgu Naukowym... . s. 242.
34
Tam¿e, s. 246.
32
33
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stosunek polskiej m³odzie¿y do twórczoci Gogola mia³ swoje ród³o w obowi¹zkowej lekturze, do której nale¿a³ nie Rewizor, lecz Taras Bulba, utwór o wyranie antypolskiej treci. Pamiêtnikarz ch³opski z okolic Ostrowi Mazowieckiej,
który otrzyma³ w nagrodê ksi¹¿kê pt. Razskazy i¿ ruskoj ¿yzni pisze: Gdy w czytaniu tej ksi¹¿ki doszed³em do rozdzia³u opisuj¹cego jak Taras Bulba rieza³ Polaków, spali³em ksi¹¿kê w ognisku rozpalonym na pastwisku, gdziemy piekli
ziemniaki. W ksi¹¿ce tej by³y nies³ychane brednie o Polsce i Polakach35. Walka
o prawo do nauki religii w jêzyku ojczystym zakoñczy³a siê sukcesem. Na mocy
carskiej decyzji z 1903 r. nauka religii katolickiej we wszystkich szko³ach rednich w Królestwie mia³a siê odbywaæ w jêzyku polskim. Dalsze ustêpstwa jêzykowe by³y nastêpstwem rewolucji i strajku szkolnego.
Opisana wy¿ej akcja m³odzie¿y by³a w du¿ej mierze inspirowana i organizowana przez Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej, zwany w skrócie Zet, tajn¹ ponadzaborow¹ organizacjê, za³o¿on¹ w 1887 r. pod auspicjami Ligi Polskiej przez Zygmunta Balickiego, która skupia³a g³ównie m³odzie¿ gimnazjaln¹ i studenck¹.
K³ad³a ona szczególny nacisk na samokszta³cenie i samowychowanie swoich
cz³onków, na kszta³towanie charakteru i woli walki o niepodleg³oæ Polski.
Du¿¹ wagê przywi¹zywa³a do pracy owiatowej wród ludu, m. in. wród
unitów na Podlasiu. Pod wp³ywem narastaj¹cych ró¿nic ideologicznych czêæ
m³odzie¿y, ulegaj¹ca has³om g³oszonym przez Polsk¹ Partiê Socjalistyczn¹, utworzy³a w 1899 r. odrêbn¹ organizacjê  Zwi¹zek M³odzie¿y Postêpowej. Drug¹
lewicow¹ organizacj¹ by³ Zwi¹zek M³odzie¿y Socjalistycznej, powsta³y w 1903 r.
który przyci¹gn¹³ do swoich szeregów wielu uczniów gimnazjów36.
Podzia³y ideowe wród m³odzie¿y nie by³y ani zbyt g³êbokie, ani te¿ trwa³e. Czynnikiem ³¹cz¹cym by³a praca na rzecz niepodleg³ej i demokratycznej Polski. Z myl¹ o niej stara³a siê nie tylko zdobywaæ wiedzê, jakiej nie dawa³a oficjalna szko³a, lecz i kszta³towaæ postawê moraln¹. Ówczesna m³odzie¿
gimnazjalna wywodzi³a siê w wiêkszoci z doæ dobrze sytuowanych domów,
przede wszystkim z rodzin szlacheckich, inteligencko-urzêdniczych i przemys³owo-kupieckich. Do niej to zwraca³ siê w mentorskim tonie popularny wyk³adowca tajnych kó³ek samokszta³ceniowych Ludwik Krzywicki w swoich wskazaniach
T. N o w a c k i (red.), Zet w walce o niepodleg³oæ i budowê pañstwa. Szkice i wspomnienia,
Warszawa 1996, s. 75 i nast.; S. S i e n i c k i , Tajne nauczanie wiejskie w dawnych czasach
[w:] Pamiêtniki m³odzie¿y wiejskiej. Wyboru i adaptacji dokona³a M. D ¹ b r o w s k a , Warszawa 1969, s. 2223.
36
Por: S. D o b r o w o l s k i , Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej [w:] B. N a w r o c z y ñ s k i
(red.), Nasza walka o szko³ê polsk¹ 19011917 t. I, Lwów 1932; S. G r o s t e r n , Zwi¹zek
M³odzie¿y Socjalistycznej, Tam¿e; T. H o ³ ó w k o , Kierunki ideowe wród m³odzie¿y polskiej
przed i po roku 1905, Myl Polska 1916, t. III, z. 1. O przebiegu akcji strajkowej informuj¹
szczegó³owo Biuletyny Warszawskiego Komitetu ZMS. Biblioteka Jagielloñska w Krakowie. Rkps. 7119.
35

88

JÓZEF MI¥SO

moralnych pt. Sic itur ad virtutem, drukowanych w 1904 r. na ³amach Ogniwa:
Wiedz, ¿e podwoje wi¹tyñ sztuki i nauki dlatego stoj¹ przed tob¹ otwarte,
a wiat Idea³u ods³oni³ swoje powaby, poniewa¿ inni ciemnot¹ swoj¹ i nêdz¹ okupili dostatek domu twojego, ¿mudnym za i ciê¿kim wysi³kiem op³acaj¹ poloty
twego ducha. Od wczesnych dni ¿ycia swego przyw³aszczasz to, co nie by³o twoje. Gdy ssa³e pier mamki swojej, odbiera³e ubogiemu niemowlêciu jego
matkê, jej mleko i pieszczoty, i pozbawia³e z³otych snów dziecinê na ³onie rodzicielki. Wychowa³e siê z daleka od posêpnych widoków hañby, bo jak tuman
wieczorny pokrywa przepaci górskie, tak zamo¿noæ rodziców twoich odsunê³a
pokusy [...] D³u¿nikiem jeste. Nie bêdziesz wiêc ¿¹da³ od ludu wdziêcznoci, i¿
z nim jeste, a sprawy jego broni¹c wyrzec siê musia³e zaszczytów i dostatków37. Dawa³ m³odym nastêpuj¹ce wskazówki na dalsz¹ drogê ¿ycia: Id
w gwar ¿ycia, na to pole walki nieub³aganej. Uzbrajam ciê w poczucie godnoci twej
cz³owieczej, w ukochanie czystych r¹k i czystych rodków, we wra¿liwoæ na bóle
i krzywdy, w poszanowanie oblicza ludzkiego nawet u przeciwnika38. Przytoczone
wskazówki moralne zapad³y w serca wielu uczestników walki o szko³ê polsk¹.
Strajk szkolny, który wybuch³ w Warszawie 28 stycznia 1905 r. nie by³ akcj¹
zaplanowan¹, lecz spontanicznym odruchem, spowodowanym przez ogóln¹ atmosferê polityczn¹, jaka wytworzy³a siê po petersburskiej krwawej niedzieli.
By³y nim zaskoczone nie tylko w³adze carskie, lecz i starsze spo³eczeñstwo. Czo³owy dzia³acz Zetowy Stanis³aw Dobrowolski tak wspomina³ ten dzieñ: W jeden z gor¹cych dni wrzenia rewolucyjnego w sobotê rano 28-go stycznia mieszkañcy Warszawy ze zdziwieniem ujrzeli t³umy m³odzie¿y uczniowskiej na ulicy,
opuszczaj¹cej w podnieceniu swe szko³y. By³a to niespodzianka nie tylko dla
»ulicy«. Faktem tym zostali zaskoczeni równie¿ zetowi kierownicy ruchu uczniowskiego. Wyjcie ze szkó³ by³o jednym z przejawów proklamowanego strajku powszechnego i mia³o charakter dorywczy i impulsywny. Z czyjej inicjatywy i jaki przebieg mia³o porzucenie przez m³odzie¿ szkó³ warszawskich  nie
nale¿y do zakresu niniejszej pracy, w akcji tej bowiem Zet udzia³u nie bra³.39.
M³odzie¿ opuszczaj¹ca swoje szko³y ¿¹da³a przede wszystkim ich repolonizacji. Jednak ju¿ w koñcu stycznia pojawi³y siê udane próby ujêcia akcji strajkowej w formy bardziej zorganizowane. Powsta³o wiêc Ko³o Delegatów, skupiaj¹ce
przedstawicieli ró¿nych szkó³ oraz tzw. Centralizacja Strajkowa, koordynuj¹ca
akcjê w skali ca³ego Królestwa. Pod koniec stycznia i w pocz¹tkach lutego strajk
obj¹³ ju¿ niemal wszystkie szko³y rednie w Królestwie Polskim, tak rz¹dowe, jak
i prywatne. Scenariusz strajku by³ na ogó³ podobny. Uczniowie starszych klas zbierali zwykle uczniów w tzw. sali aktowej (aula), do której zapraszali dyrektora
L. K r z y w i c k i , Takimi bêd¹ drogi wasze... . s. 80, 81.
Tam¿e, s 47.
39
S. D o b r o w o l s k i , Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej... . ., s. 134
37
38
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i wrêczali mu sformu³owane na pimie postulaty, uzale¿niaj¹c swój powrót do
szko³y od ich realizacji. Zawiera³y one na ogó³ ¿¹dania unarodowienia szkolnictwa, jego modernizacji oraz demokratyzacji. Niektóre domaga³y siê ca³kowitej
zmiany dotychczasowej polityki owiatowej. Rezolucja Ko³a Delegatów, zatwierdzona przez przedstawicieli ogó³u m³odzie¿y szkó³ warszawskich zawiera³a nastêpuj¹ce stwierdzenia i postulaty: Ka¿dy naród ma prawo do posiadania
takiej szko³y, która by odpowiada³a jego narodowym, kulturalnym i moralnym
potrzebom. Istniej¹ca w kraju naszym najezdnicza szko³a rosyjska ma zupe³nie
inne d¹¿enia. Jej cel to przeladowanie wszystkiego, co nie rosyjskie [...] Wolnego ducha szko³a apuchtinowska wytêpiæ w nas nie by³a w stanie. Pod tward¹,
zakrzep³¹ kor¹ uleg³oci b³yska³a iskra niezadowolenia, która dzi wielkim
buchnê³a p³omieniem. Porzucilimy szko³y i ¿¹damy reformy szkolnictwa w myl
naszych hase³. ¯¹damy: 1. Szkó³ polskich z jêzykiem wyk³adowym i administracyjnym polskim, z zastrze¿eniem prawa zak³adania szkó³ narodowociowych
wszelkich typów. Zarówno narodowoæ polska, jak i ka¿da inna winna mieæ prawo posiadania szkó³ odpowiadaj¹cych jej potrzebom kulturalnym, przy czym
szko³y o jednakowym poziomie naukowym powinny mieæ jednakowe prawa.
2. Zniesienia systemu policyjnego w szko³ach. Winien byæ zniesiony inspektorat
i wszystko co jest z nim zwi¹zane, ledzenie, donosicielstwo i rewizje. W szkole
powinna panowaæ swoboda przekonañ i zupe³na tolerancja wyznaniowa. 3. Kontroli spo³eczeñstwa nad szkolnictwem. Winno byæ zniesione naznaczanie kierowników i nauczycieli w szko³ach przez rz¹d i kontrola rz¹du nad ich dzia³alnoci¹. Powinny byæ natomiast komitety obywatelskie, sk³adaj¹ce siê z rodziców
uczniów, które by wybiera³y kierowników i nauczycieli dla szkó³ i kontrolowa³y ich dzia³alnoæ 4. Zniesienia wszelkich ograniczeñ wyznaniowych, narodowociowych i stanowych dla nauczycieli i m³odzie¿y. Ka¿dy, bez wzglêdu na
wyznanie, narodowoæ i pochodzenie, powinien mieæ mo¿noæ uczenia siê i nauczania. 5. Zniesienia w szkole prawnych ró¿nic miêdzy p³ciami. M³odzie¿ ¿eñska powinna mieæ prawo wstêpowania do szkó³ wy¿szych na równi z m³odzie¿¹
mêsk¹ i korzystaæ z tych samych praw, co m³odzie¿ mêska. 6. Prawa m³odzie¿y
do stowarzyszania siê w celu zaspokojenia swych potrzeb oraz przyznania tej¿e
m³odzie¿y prawa g³osu w swych sprawach (s¹dy kole¿eñskie itp.).
Jedno z tych ¿¹dañ, mianowicie szko³y redniej dla ca³ej ludnoci, mo¿e
byæ ziszczone dopiero wtedy, gdy wprowadzone zostanie powszechne, bezp³atne, obowi¹zkowe nauczanie. Dla normalnego bowiem rozwoju owiaty koniecznym jest, by wszystkie dzieci, bez ró¿nicy narodowoci, wyznania, pochodzenia
i p³ci, po dojciu do oznaczonej liczby lat, by³y obowi¹zkowo oddawane do
szkó³ bezp³atnych pocz¹tkowych. Oto has³a nasze, w imiê których walczymy,
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oto nasz cel40. Przytoczona in extenso rezolucja m³odzie¿y warszawskiej,
bêd¹ca owocem kompromisu pomiêdzy radykalizmem i konserwatyzmem, stanowi wa¿ny g³os m³odego pokolenia w pal¹cej kwestii szkolnej, g³os, który
przez wiele lat uchodzi³ za wa¿ny sk³adnik demokratycznej tradycji owiatowej.
Stosunek ugrupowañ politycznych do strajku szkolnego by³ raczej zró¿nicowany. Sfery konserwatywne by³y mu przeciwne. Tylko Polska Partia Socjalistyczna opowiedzia³a siê zdecydowanie po stronie m³odzie¿y. Obóz narodowy
akcentowa³ przede wszystkim potrzebê walki o szko³ê polsk¹. Jego stanowisko
reprezentowa³ Zwi¹zek Unarodowienia Szkó³, który wy³oni³ siê w pocz¹tkach
1905 r. z istniej¹cej od 1899 r. tajnej organizacji pod nazw¹ Towarzystwo Owiaty Narodowej, bêd¹cej ekspozytur¹ Ligi Narodowej41. Na jego czele stanê³a
dowiadczona dzia³aczka owiatowa Maria Dzier¿anowska (18611908), organizatorka ró¿nych podziemnych instytucji edukacyjnych42. Zwi¹zek Unarodowienia Szkó³ d¹¿y³ do ograniczenia udzia³u m³odzie¿y w walkach politycznych,
g³osi³ pogl¹d, ¿e do niepodleg³oci naród winien d¹¿yæ drog¹ ewolucyjn¹. ZUS
uwa¿a walkê o szko³ê polsk¹ za jedno z ogniw tej dzia³alnoci ewolucyjnej, nie
za za ruch wytworzony w ³¹cznoci z ruchami rewolucyjnymi w Rosji i ruchom
tym podporz¹dkowanym [...] Wyst¹pienie m³odzie¿y ze szkó³ ZUS uwa¿a za
nieunikniony w chwili obecnej rodek zwalczania szko³y rosyjskiej, nie za za
strajk szkolny, wytworzony w ³¹cznoci z ruchem klasowym robotniczym43.
W nastêpnych miesi¹cach strajk obj¹³ równie¿ wiêkszoæ szkó³ pocz¹tkowych tak w miecie, jak i na wsi. Tu inicjatywa przerwania zajêæ wychodzi³a najczêciej od rodziców b¹d samych nauczycieli44. Zdecydowan¹ postawê w walce
o narodow¹ szko³ê wykaza³a ludnoæ ch³opska. Domaga³a siê polonizacji
urzêdów gminnych oraz szkó³. Zebrania gminne podejmowa³y czêsto uchwa³y
obliguj¹ce nauczycieli do nauczania tylko w jêzyku ojczystym, uzale¿niaj¹c dalsze wyp³acanie nauczycielskich poborów od wykonania powziêtych uchwa³.
Odezwa Polskiego Zwi¹zku Ludowego do nauczycieli z 10 wrzenia 1905 r.
wzywa³a ich do oporu przeciwko w³adzy: Nauczycielki i nauczyciele ludowi!
Tam¿e, s. 291292.
Por: J. M i ¹ s o , Tajne nauczanie w Królestwie Polskim... . oraz T. W o l s z a , Towarzystwo
Owiaty Narodowej (18991905), Kwartalnik Historyczny 1987 nr 2.
42
H. C e y s i n g e r ó w n a , Maria Dzier¿anowska, Przegl¹d Historyczno-Owiatowy 1947
nr 34.
43
[Program ZUS]  1905 r. Papiery B. i M. Wys³ouchów rkp. nr 7233/II.
44
Nauczyciel szko³y pocz¹tkowej we W³oszczowej donosi³, ¿e 5 grudnia 1905 r. do szko³y
wtargnê³a 40 osobowa grupa mieszkañców. Jeden z nich zwróci³ siê do dzieci w te s³owa: No
dzieci, ja was uwalniam od zajêæ, dajê wam wakacje i pozwalam rozejæ siê ju¿ teraz do
domów. Potem zwróci³ siê do mnie: My chcemy mieæ szko³ê pod ka¿dym wzglêdem polsk¹,
a poniewa¿ obecna nie jest tak¹, dziêkujemy panu za pracê i pozostawiamy bez wynagrodzenia. Archiwum Pañstwowe w Kielcach. Kancelaria Kieleckiego Gubernatora nr 533, k. 142.
Por: B. M a l a n o w s k i , Wspomnienia wiejskiego pedagoga [Warszawa] 1930.
40
41
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Sprawa jest jasna: naród polski, lud polski, wypowiadaj¹c rz¹dowi walkê we
wszystkim, wstrzyma³ te¿ rz¹dow¹ naukê. Wiecie gdzie wasze stanowisko jako
synów i córek narodu, ludu polskiego  jako te¿ ludu wychowawców. Stañcie
mia³o do walki o szko³ê polsk¹! Rêka w rêkê z ludem polskim zamykajcie
szko³y rz¹dowe i pomagajcie organizowaæ tajne nauczanie45. Za natychmiastowym spolszczeniem szkolnictwa opowiedzia³ siê zjazd nauczycieli ludowych
w Pilaszkowie pod £owiczem (1. X. 1905 r.), na którym powo³ano do ¿ycia pierwsz¹ zawodow¹ organizacjê nauczycielsk¹ w Królestwie Polskim. Gdy w³adze
petersburskie podtrzyma³y zasadê rosyjskiego charakteru szko³y pocz¹tkowej,
zgadzaj¹c siê jedynie na poszerzeniu zakresu u¿ywania jêzyka polskiego jako
pomocniczego m. in. przy nauczaniu arytmetyki i zaczê³y usuwaæ opornych nauczycieli, wie polska zosta³a ogarniêta powrotn¹ fal¹ tajnego nauczania46.
Strajk uczniów szkó³ rednich oraz ca³kowity bojkot Uniwersytetu i Politechniki budzi³y pocz¹tkowo mieszane uczucia rodowisk rodzicielskich, zaniepokojonych o przysz³oæ m³odego pokolenia. By³ krytykowany przez konserwatystów królewiackich i galicyjskich m. in. przez kilku profesorów Uniwersytetu
Jagielloñskiego. Przeciwko tej formie walki o szko³ê wypowiedzia³ siê te¿ arcybiskup warszawski Wincenty Popiel, czym narazi³ siê na afronty, okazywane mu
w latach póniejszych przez czêæ m³odzie¿y gimnazjalnej. Na ³amach krakowskiego Czasu pojawia³y siê liczne wypowiedzi potêpiaj¹ce strajk jako objaw
narodowego nieszczêcia47.
Ludwik Krzywicki, naoczny wiadek i wspó³uczestnik omawianych wydarzeñ wspomina³ po latach: M³odzie¿, gdy opuci³a mury szkolne, stanê³a oko w
oko z niechêtn¹ postaw¹ rodziców i w ogóle spo³eczeñstwa, a na razie, prócz
nielicznych osób i niektórych organizacji nauczycielskich, nie mia³a ¿adnych
sprzymierzeñców48. W wielu mieszkaniach odbywa³y siê gor¹czkowe narady
rodziców, pedagogów i dzia³aczy spo³ecznych, poszukuj¹cych sposobów rozwi¹zania kryzysu, przede wszystkich przez zorganizowanie jakiej formy nauczania. Zauwa¿my, ¿e od koñca stycznia tysi¹ce m³odzie¿y, w tym równie¿ liczna rzesza dzieci  uczniów najni¿szych klas gimnazjów, by³a nara¿ona na
demoralizuj¹c¹ bezczynnoæ. Wielu uczniów ostatnich klas szkó³ rednich trwa³o solidarnie w strajkowym oporze mimo, i¿ w ten sposób nara¿ali siê na przekrelenie perspektywy uzyskania wiadectwa maturalnego. Do szkó³ rz¹dowych
przychodzi³a garstka uczniów, wywodz¹cych siê z rodzin prawos³awnych, dzieci
S. J. B r z e z i ñ s k i , Polski Zwi¹zek Ludowy. Materia³y i dokumenty. Wybór i opracowanie
Cz. W y c e c h , Warszawa 1957, s. 301302.
46
O tajnym nauczaniu na wsi por: Z. K m i e c i k , Ruch owiatowy na wsi. Królestwo Polskie
19051914, Warszawa 1963 oraz: J. M i ¹ s o , Tajne nauczanie... .
47
M. K a f l i ñ s k a , Publicystyka strajku szkolnego w 1905 r., Rozprawy z dziejów owiaty
2000 t. XXXIX; E. S t a s z y ñ s k i , Polityka owiatowa... s. 155164.
48
L. K r z y w i c k i , Wspomnienia t. II, Warszawa 1958, s. 374.
45
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nielicznych Polaków, bêd¹cych na s³u¿bie rz¹dowej oraz rosyjskich ¯ydów.
M³odzie¿ polska w swojej masie bojkotowa³a szko³ê rosyjsk¹. Jej stanowisko zyska³o wreszcie poparcie doros³ych podczas s³ynnego publicznego wiecu z udzia³em
kuratora Aleksandra Szwarca, który odby³ siê 2 marca 1905 r. w sali Muzeum
Przemys³u i Rolnictwa w Warszawie. Wielu mówców domaga³o siê na nim przywrócenia szko³y polskiej i gruntownej zmiany ca³ej polityki owiatowej.
Wybuch nast¹pi³ podczas przemówienia Andrzeja Niemojewskiego  pisze
Krzywicki. Niemojewski umia³ dobywaæ efektów silnych. Rozpocz¹³ swoje
przemówienie s³owami: »Chcemy w Polsce szko³y polskiej i na tym skoñczy³«.
Ryk kompletny, niecz³onkowany, silny namiêtnoci¹, jeszcze silniejszy poczuciem d³ugich krzywd dziecka i krzywd ca³ego spo³eczeñstwa by³ jedyn¹ odpowiedzi¹49. Wiec podj¹³ uchwa³ê o poparciu strajku. Czyn m³odzie¿y otrzyma³
sankcjê ze strony starszego pokolenia50.
To w³anie pokolenie musia³o teraz podj¹æ odpowiednie wysi³ki, by umo¿liwiæ uczniom ostatnich klas kontynuowanie nauki lub studiów za granic¹, fundowaæ stypendia dla ubo¿szych, pragn¹cych korzystaæ z kosztownych polskich
szkó³ prywatnych, wreszcie zorganizowaæ na du¿¹ skalê nauczanie (w kompletach) m³odzie¿y bojkotuj¹cej szko³ê rz¹dow¹. Zwi¹zek Unarodowienia Szkó³ do
czerwca 1905 r. na swój koszt powo³a³ do ¿ycia 308 kompletów, obejmuj¹cych
2130 uczniów z gimnazjów pañstwowych i prywatnych oraz ze szkó³ miejskich
i rzemielniczych51. Pracê nauczycielsk¹ w kompletach podejmowa³o równie¿
wielu studentów i absolwentów warszawskich szkó³ wy¿szych. Do £owicza,
gdzie strajkowali uczniowie szko³y realnej i progimnazjum ¿eñskiego wyjecha³
m. in. póniejszy autor s³ynnego elementarza Marian Falski, który wówczas
koñczy³ studia politechniczne52.
Organizowaniem kompletów uczniowskich zajmowa³o siê równie¿ Ko³o
Wychowawców, organizacja postêpowych pedagogów, pracuj¹cych przewa¿nie
w prywatnych szko³ach rednich, utworzona w 1904 r. Ko³o popiera³o strajk
szkolny od momentu jego wybuchu. Jego trzon kierowniczy tworzy³y osoby, które w latach póniejszych dobrze zas³u¿y³y siê polskiej nauce i edukacji, jak Helena Radliñska  profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, a po drugiej wojnie wiatowej  Uniwersytetu £ódzkiego, twórczyni pedagogiki spo³ecznej. Stanis³aw
Kalinowski  profesor geofizyki i pedagog by³ od 1921 r. profesorem Politechniki Warszawskiej. Antoni Sujkowski  wybitny geograf, profesor Szko³y G³ównej
Handlowej, by³ krótko ministrem owiaty w jednym z pomajowych rz¹dów. Nale¿a³ do bliskich przyjació³ Józefa Pi³sudskiego. Stefania Sempo³owska  wybitna
Tam¿e, s. 379; M. S z u l k i n , Strajk szkolny 1905 roku, Wroc³aw 1959, s. 6667.
L. K r z y w i c k i , Wspomnienia t. II, s. 381.
51
Papiery B. i M. Wys³ouchów rkps 7233/II, k. 791.
52
M. F a l s k i , Fragmenty prac z zakresu owiaty 19001944, Wroc³aw 1974, s. 1822.
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dzia³aczka spo³eczna i owiatowa, zajmowa³a siê te¿ akcj¹ pomocy dla wiêniów
politycznych.
Dzia³alnoæ Ko³a Wychowawców zmierza³a do zbudowania dobrej szko³y
polskiej, wolnej tak w treci jak i w formie od wszelkiego biurokratyzmu, opartej na najnowszych osi¹gniêciach pedagogiki i utrzymuj¹cej bliskie kontakty
z domem ucznia. Szko³a taka musi zadbaæ o to, by równolegle do kszta³cenia
intelektu ucznia, by³a kszta³cona jego strona moralna, jego duch obywatelski, jego indywidualnoæ, by siê m³odzie¿ uczy³a nie dla stopni, nie dla u¿ytecznoci
praktycznej wiadectw z ukoñczenia szko³y, ale dla zdobycia tych dóbr idealnych, które daje szko³a.53. Przytoczony wy¿ej program nie utraci³ wiele ze swej
aktualnoci, mimo i¿ od jego og³oszenia up³ynê³o ju¿ ca³e stulecie. Ko³o Wychowawców przypomina³o strajkuj¹cej m³odzie¿y o jej obowi¹zkach: Wyst¹pilicie ze szko³y rosyjskiej. Walczycie o szko³ê, która by dawa³a w jêzyku ojczystym prawdziw¹ naukê wszystkim ¿¹dnym wiedzy. Wk³ada to na was powa¿ne
obowi¹zki. Wszyscy, komu le¿y gor¹co na sercu sprawa szko³y przysz³ej, podejmuj¹ przygotowawcze prace do jej urzeczywistnienia. M³odzie¿ ma odrêbny,
wa¿ny udzia³ w tej pracy. Bojownicy o szko³ê musz¹ w nauczaniu pozaszkolnym i samokszta³ceniu dowieæ czynem, ¿e naukê kochaj¹ i umiej¹ pracowaæ
wytrwale [...] Z energi¹ niestrudzon¹ przygotowujcie nowy typ ucznia, id¹c w ten
sposób rêka w rêkê z nowymi nauczycielami  przyjació³mi kszta³æcie si³ê ducha i karnoæ moraln¹54.
Jesieni¹ 1905 r. Ko³o Wychowawców przekszta³ci³o siê w Polski Zwi¹zek
Nauczycielski, który rych³o skupi³ w swoich szeregach zwolenników dobrej,
nowoczesnej szko³y polskiej, dostêpnej nie tylko dla wybranych. Na jego czele
stan¹³ wspomniany ju¿ Stanis³aw Kalinowski. Na pierwszym zjedzie Zwi¹zku
przysz³y minister owiaty A. Sujkowski podziela³ pogl¹d strajkuj¹cej m³odzie¿y, ¿e przysz³a szko³a musi byæ demokratyczn¹ szko³¹ spo³eczn¹, a S. Sempo³owska wyg³osi³a opiniê, ¿e Szko³a stanie siê polsk¹ nie przez szyld, jêzyk,
wprowadzenie historii Polski. Musi w niej zapanowaæ duch narodowy  ma wychowywaæ wolnych obywateli wolnego spo³eczeñstwa55. Ju¿ w styczniu 1906 r.
ukaza³ siê organ prasowy Zwi¹zku pt. Nowe Tory. Pismo to odegra³o bardzo
wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu i popularyzowaniu polskiej myli pedagogicznej,
której zasady rodzi³y siê w gor¹cych dniach strajku szkolnego. Wychowania
nie mo¿na oddzieliæ od ¿ycia, zasad wychowawczych od zasad ogólno¿yciowych. Nie ma dwóch kategorii prawd, z których jedne istnieæ by mia³y dla nas,
a inne dla dzieci naszych  czytamy w artykule redakcyjnym56. W tym¿e numerze
Por: S. K a l i n o w s k i ,Garæ wspomnieñ z czasów strajku szkolnego [w:] Walka o szko³ê
polsk¹. W 25-lecie strajku szkolnego, Warszawa 1930.
54
Tam¿e, s. 59.
55
Tam¿e, s. 65.
56
S³owo wstêpne, Nowe Tory 1906 nr 1.
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Stefania Sempo³owska postulowa³a dopuszczenie m³odzie¿y do udzia³u w radach pedagogicznych i do stanowienia praw szkolnych, dowodz¹c, ¿e w sprawach nauczania g³os m³odzie¿y musi byæ uwzglêdniony, musi nawet decydowaæ. W szkole nowej uczniowie nie mog¹ byæ rz¹dzeni, nauczyciel mo¿e
tylko kierowaæ nimi na mocy zdobytego zaufania; z góry narzucane prawa zast¹piæ musz¹ postanowienia powziête przez spo³ecznoæ szkoln¹, t.j. przez nauczycieli i m³odzie¿. W tym celu do stanowienia praw szkolnych ucz¹ca siê m³odzie¿ dopuszczon¹ byæ musi, musi wzi¹æ udzia³ w radach szkolnych  przekonywa³a Sempo³owska57.
Wa¿n¹ rolê w s³u¿bie polskiej szkole prywatnej i upowszechnianiu wiedzy
pedagogicznej wród nauczycieli odgrywa³o zbli¿one do obozu narodowego Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego, utworzone w grudniu 1905 r Do zarz¹du
wchodzili: Mieczys³aw Brzeziñski  wybitny dzia³acz owiatowy i pedagog
(przewodnicz¹cy), Emilian Konopczyñski  za³o¿yciel jednej z najlepszych polskich szkó³ rednich, ks. . Marcin Szkopowski  popularny katecheta szkó³ warszawskich oraz Paulina Hewelke  córka pu³tuskiego pastora, zas³u¿ona wychowawczyni i organizatorka ¿eñskiego szkolnictwa redniego. W pracach
Stowarzyszenia brali m. in. udzia³ póniejsi uczeni pedagodzy  Bogdan Nawroczyñski i Lucjan Zarzecki. Wydawa³o ono ksi¹¿ki oraz czasopisma pedagogiczne m. in. Przegl¹d Pedagogiczny, ukazuj¹cy siê ze wzglêdów cenzuralnych pod
ró¿nymi tytu³ami. Organizowa³o wyk³ady i seminaria dla nauczycieli, wspiera³o
finansowo ich dokszta³canie siê równie¿ w orodkach zagranicznych58.
Jednym z najwa¿niejszych osi¹gniêæ strajku szkolnego by³o og³oszenie 14
padziernika 1905 r. carskiego ukazu, zatwierdzaj¹cego postanowienia Komitetu Ministrów z czerwca tego¿ roku, zezwalaj¹ce na nauczanie w szko³ach prywatnych po polsku. Tylko lekcje jêzyka rosyjskiego oraz historii i geografii mia³y byæ nadal prowadzone po rosyjsku. To ustêpstwo rz¹du carskiego
zapocz¹tkowa³o szybki rozwój polskiej szko³y prywatnej. Nie spowodowa³o
ono jednak przerwania bojkotu szkó³ pañstwowych59. Zmieni³ siê tylko nieco
sk³ad spo³eczny uczniów gimnazjów pañstwowych, przyby³o w nich m³odzie¿y
wywodz¹cych siê z polskich i ¿ydowskich rodowisk drobnomieszczañskich,
pojawili siê te¿, choæ bardzo nieliczni, synowie ch³opscy60.
S. S e m p o ³ o w s k a , O udziale m³odzie¿y w radach pedagogicznych., Tam¿e.
P. S o s n o w s k i , Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego w walce o szko³ê polsk¹
19051919 [w:] Nasza walka o szko³ê polsk¹ t. II, Warszawa 1934.
59
W czerwcu 1905 r. w wybranych 17 szko³ach rz¹dowych rednich by³o 4 479 uczniów, a w
styczniu tego¿ roku 12 039. Niektóre szko³y mia³y zaledwie po kilkudziesiêciu uczniów np. III
i IV gimnazja mêskie w Warszawie (20 i 33 uczniów), pu³tuskie (60), szko³a realna w £owiczu (60). E. S t a s z y ñ s k i , Polityka owiatowa ... s. 168.
60
W gimnazjum radomskim, w którym w 1904 r. by³o 739 uczniów, w 1906 pozosta³o ich 163,
w tej liczbie zaledwie 28 Polaków. AGAD (Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie)
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Nauka w szko³ach prywatnych by³a przewa¿nie kosztowna, niejeden wiêc
uczestnik strajku szkolnego, który pochodzi³ z ni¿szych warstw spo³ecznych,
musia³ zap³aciæ wysok¹ cenê za kole¿eñsk¹ solidarnoæ, jak¹ stanowi³o rozstanie siê na zawsze z marzeniami o wiadectwie dojrza³oci, które otwiera³o przecie¿ drogê do lepszej przysz³oci. Ludwik Krzywicki, który po latach spotka³
jednego z uczestników strajku szkolnego, zmuszonego do zakoñczenia swojej
edukacji na siódmej klasie gimnazjum i zajmuj¹cego skromn¹ posadê w kantorze jakiego przedsiêbiorstwa, wspomina³: Zagadn¹³em go o jego obecny stosunek do bojkotu. Odpowied by³a zwiêz³a, ale wyrana: »Szkoda mi straconych nadziei, ale dzisiaj  zrobi³bym to samo«61.
Prywatna szko³a polska, w której kontynuowa³o naukê wielu uczestników
strajku, budzi³a te¿ wiele uwag krytycznych, wychodz¹cych ze rodowisk pedagogicznych i uczniowskich. By³a jednak o wiele bardziej nowoczesna od rz¹dowej tak pod wzglêdem treci kszta³cenia, jak i stosowanych metod dydaktycznych i wychowawczych. By³a pierwsz¹ w Polsce instytucj¹ edukacyjn¹, w której
zaczê³y siê pojawiaæ partnerskie stosunki pomiêdzy uczniami i wychowawcami,
i w której zmniejszy³ siê dystans miêdzy nauczycielem i uczniem. Podobna sytuacja mia³a siê powtórzyæ w tajnych szko³ach funkcjonuj¹cych w latach hitlerowskiej okupacji. Szko³y prywatne stawa³y siê swego rodzaju warsztatami naukowymi dla polskich pedagogów, podejmuj¹cych ró¿norodne eksperymenty
z zakresu wychowania i nauczania. Wiele z nich wyrasta³o z postulatów strajkowych m³odzie¿y. Do wa¿nych innowacji nale¿a³y gabinety naukowe oraz laboratoria fizyczne, chemiczne i biologiczne, które w szko³ach rz¹dowych, zw³aszcza
¿eñskich, nale¿a³y do rzadkoci. Niektóre prywatne gimnazja ¿eñskie wprowadza³y do programu nauczania, nie czekaj¹c na zezwolenie w³adzy, przedmioty
cis³e i przyrodnicze, pragn¹c w ten sposób przygotowaæ swoje uczennice do
ewentualnych studiów uniwersyteckich. Nauczyciele zwracali wiêksz¹ uwagê
na aktywizacjê uczniów oraz indywidualizacjê nauczania. W niektórych szko³ach prywatnych pojawili siê lekarze szkolni, dbaj¹cy o zdrowie m³odzie¿y i popularyzuj¹cy wród niej zasady higieny. Wychowanie fizyczne, rozwijane przede
wszystkim w szko³ach mêskich, sprowadza³o siê przede wszystkim do uprawiania gimnastyki. Pojawi³y siê te¿ zal¹¿ki samorz¹du uczniowskiego. oraz pierwsze dru¿yny skautowskie. Najwa¿niejsz¹ zalet¹ szkó³ prywatnych by³a ich polskoæ. Dawa³y one gruntown¹ znajomoæ historii ojczystej i literatury narodowej,
GGW (Kancelaria Genera³-Gubernatora Warszawskiego) nr 106659, k. 19 60 W 1913 r. struktura spo³eczna uczniów i uczennic gimnazjów rz¹dowych przedstawia³a siê nastêpuj¹co: pochodzenie szlacheckie i urzêdnicze 28, 3% w gimnazjach mêskich i 27, 1% w gimn. ¿eñskich,
mieszczañskie  45,0% i 58% w ¿eñskich, ch³opskie  24, 7% i 11, 1% w gimn. ¿eñskich. E.
S t a s z y ñ s k i , Polityka owiatowa. . s. 239.
61
L. K r z y w i c k i , Wspomnienia t. II, s. 402.
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kszta³towa³y postawy patriotyczne i moralne m³odego pokolenia62. Nie wszystkie jednak by³y nowoczesnymi placówkami edukacyjnymi. Nie brakowa³o
wród nich szkó³ pod ka¿dym wzglêdem lichych. Ich cele sprowadza³y siê
przede wszystkim do przynoszenia w³acicielom odpowiednich dochodów. Szeroko reklamowane nowatorstwo pedagogiczne szkó³ prywatnych te¿ nie zawsze
oznacza³o rzeczywiste innowacje. Zwróci³y na to uwagê w 1907 r Nowe Tory:
Stare przes¹dy ubieraj¹ siê w nowomodne szaty, zapo¿yczaj¹ ze wspó³czesnego s³ownictwa pedagogicznego gotowe has³a, zwroty mowy, argumenty i wprowadzaj¹ w b³¹d publicznoæ, która ani siê domyla, ¿e oklaskuje w postaci nowych pr¹dów dawne narowy. Wygnane drzwiami powracaj¹ oknem, a tê ich
uporczywoæ t³umaczy osobliwy fakt, ¿e obok zawsze postêpowej teorii pedagogicznej istnieje i istnia³a po wszystkie czasy bardzo wsteczna praktyka.63.
Przytoczona opinia nie utraci³a swojej aktualnoci do dnia dzisiejszego.
Wraz z wygasaniem rewolucji w³adze rosyjskie stara³y siê znów roztoczyæ
nad polsk¹ szko³¹ prywatn¹ nie tylko nadzór administracyjny, lecz i policyjny.
Zmuszano szko³y polskie do zatrudniania do nauki jêzyka rosyjskiego oraz historii i geografii tylko nauczycieli Rosjan. Kierownictwa szkó³ czêsto ten nakaz
lekcewa¿y³y, powierzaj¹c nauczanie wymienionych przedmiotów Polakom,
wród których zdarza³y siê osoby wyznania ewangelickiego, czêsto potomkowie
dawno spolonizowanych osadników niemieckich. W wielu szko³ach warszawskich lekcje jêzyka rosyjskiego mia³y siê odbywaæ w godzinach porannych (od
8 do 9), co u³atwia³o uczniom bojkotowanie tych zajêæ. Historii i geografii naucza³y czêsto osoby s³abo znaj¹ce jêzyk rosyjski. Z tych powodów w³adze zamknê³y na pewien czas kilka bardzo popularnych ¿eñskich szkó³ warszawskich,
m. in. Leonii Rudzkiej, wspomnianej ju¿ w niniejszym artykule Pauliny Hewelke oraz Jadwigi Kowalczykówny64.
Szkolnictwo prywatne mimo dostrzeganych powszechnie ró¿nych jego s³aboci, by³o przedmiotem troski polskiego spo³eczeñstwa, które wspiera³o je moralnie i materialnie Umo¿liwia³o w ten sposób ubo¿szej m³odzie¿y kontynuowanie nauki w Królestwie, b¹d te¿ w zagranicznych szko³ach rednich i wy¿szych,
g³ównie galicyjskich. Z pomoc¹ przychodzi³y m³odzie¿y równie¿ osoby prywatne oraz powo³ywane dla tych celów specjalne stowarzyszenia, jak na przyk³ad
Towarzystwo Wpisów Szkolnych, licz¹ce w 1909 r. ok. 100 tys. cz³onków65. MiTrafn¹ charakterystykê szko³y polskiej zawiera ród³owa praca J. N i k l e w s k i e j ,
Prywatne szko³y rednie w Warszawie 19051915, Warszawa 1987.
63
L. K r z y w i c k i , Wspomnienia t. II, s. 50.
64
Kurator warszawski W³adimir I. Bielajew przekonywa³ ministra owiaty, ze Polacy uznaj¹ tylko siln¹ w³adzê, wszelka chwiejnoc w³adzy omiela ich tylko do podejmowania nowych
kroków na drodze samowoli i naruszania prawa. RGIAP f. 733, op. 167, d. 913, k. 6162.
65
Towarzystwo Wpisów Szkolnych zosta³o zatwierdzone w grudniu 1906 r. Gromadzi³o fundusze, z których pokrywa³o czesne za ubogich uczniów. Organizowa³o te¿ kwesty majowe na
62
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mo, i¿ prywatne szko³y rednie, z bardzo nielicznymi wyj¹tkami, nie posiada³y
uprawnieñ szkó³ pañstwowych, to po 1905 r. zaczê³y zajmowaæ dominuj¹c¹ pozycjê w ca³ym szkolnictwie ponadpodstawowym. W 1913 r. w 247 prywatnych
szko³ach rednich kszta³ci³o siê 50 079 uczniów i uczennic, a w 58 rz¹dowych
gimnazjach mêskich i ¿eñskich, szko³ach realnych oraz prywatnych z prawami
pañstwowymi by³o 20 815 uczniów Uderzaj¹cy by³ szybki wzrost liczby ¿eñskich szkó³ rednich. W roku szkolnym 1912/1913 w 170 szko³ach kszta³ci³o siê
ponad 31 tys. dziewcz¹t66.
W okresie porewolucyjnym, dziêki inicjatywom ludnoci, w szczególnoci
wiejskiej, rozszerzy³a siê te¿ sieæ szkó³ pocz¹tkowych. W roku 1914 funkcjonowa³o w Królestwie Polskim, licz¹cym wiêcej ni¿ 12 milionów mieszkañców,
6 867 szkó³ pocz¹tkowych, w tym ponad 2 000 prywatnych, ale korzysta³o z nich
³¹cznie zaledwie 461 474 ch³opców i dziewcz¹t Dodajmy, ¿e w autonomicznej
Galicji, licz¹cej nieco ponad 8 milionów mieszkañców, w szko³ach ludowych
uczy³o siê (w 1912 r.) ponad milion trzysta tysiêcy dzieci67. Bior¹c jednak pod
uwagê ugruntowan¹ w Królestwie tradycjê domowej edukacji oraz doæ szeroki
zasiêg, równie¿ po 1905 r., ró¿norodnych form tajnego nauczania, mo¿emy
przyj¹æ, ¿e liczba dzieci objêtych nauk¹ elementarn¹, ograniczaj¹c¹ siê choæby
do opanowania prostej sztuki czytania, pisania, a czasami równie¿ rachowania,
by³a zapewne dwukrotnie wy¿sza i wynosi³a oko³o 900 tys. Za powy¿sz¹ tez¹
przemawia te¿ wyrany spadek liczby analfabetów, zw³aszcza w m³odszym pokoleniu, w dziesiêcioleciu poprzedzaj¹cym wybuch pierwszej wojny wiatowej.
Wykaza³y to badania wybitnego demografa Egona Vielrose68.
M³odzie¿ studencka, która ju¿ w pocz¹tku 1905 r. og³osi³a bojkot wszystkich czterech istniej¹cych w Królestwie szkó³ wy¿szych (Cesarski Uniwersytet Warszawski, Instytut Politechniczny im. Cesarza Miko³aja II, Instytut Weterynaryjny, Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Lenictwa w Pu³awach) nie
osi¹gnê³a g³ównego celu, jakim by³a repolonizacja wymienionych uczelni, ale
poruszy³a do g³êbi polsk¹ opiniê publiczn¹ we wszystkich zaborach oraz czêæ
rodowisk liberalnych, zw³aszcza akademickich, w samej Rosji. Wiece studentów Uniwersytetu oraz Instytutu Politechnicznego, zorganizowane 28 stycznia
szko³y polskie. Po rozwi¹zaniu Polskiej Macierzy Szkolnej, zajmowa³o siê materialnym wspieraniem szkó³ polskich. W 1909 r. zosta³o rozwi¹zane przez w³adze rosyjskie. jako zagra¿aj¹ce
bezpieczeñstwu pañstwa. RGIAP f. 1341, op. 409, d. 261, k. 130. Raport ministra spraw
wewnêtrznych do Senatu. 16. X. 1909.
66
J. M i ¹ s o i L. G o m o l e c , Szkolnictwo, owiata, myl pedagogiczna [w:] Historia Polski
t. III, czêæ II 19001914, Instytut Historii PAN, Warszawa 1972, s. 837, E. S t a s z y ñ s k i ,
Polityka owiatowa. . s. 242.
67
Rocznik Statystyki Królestwa Polskiego z uwzglêdnieniem innych ziem polskich. Rok 1915,
Warszawa 1916. .
68
E. V i e l r o s e , Szacunek analfabetyzmu w zaborze rosyjskim [w:] Przesz³oæ demograficzna Polski. Materia³y i studia, t. IX, Warszawa 1976, s. 15
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1905 r. opowiedzia³y siê za bojkotem uczelni a¿ do czasu ich repolonizacji, wyrazi³y solidarnoæ z walcz¹cymi robotnikami, ¿¹da³y demokratyzacji rosyjskiego systemu politycznego, przyznania Królestwu autonomii oraz wprowadzenia
bezp³atnego nauczania w jêzykach narodowych uczniów69. W koñcu stycznia
1905 r. Uniwersytet Warszawski musia³ zawiesiæ swoj¹ dzia³alnoæ, gdy¿ i studenci-Rosjanie, stanowi¹cy ponad 18% ogó³u s³uchaczy, solidaryzuj¹c siê z Polakami, zaczêli siê przenosiæ do uniwersytetów w Cesarstwie70. Radzie Uniwersyteckiej przekazali oni nastêpuj¹ce owiadczenie: My wszyscy, uznaj¹c prawo
ka¿dego narodu na wolne samookrelenie i uwa¿aj¹c za prawne ¿¹danie przez
ka¿dy naród w³asnej szko³y, nie uwa¿amy za mo¿liwe pozostawaæ nadal w Uniwersytecie Warszawskim i przeszkadzaæ tym samym przewa¿aj¹cej wiêkszoci
studentów, którzy wysunêli ¿¹dania narodowe w sprawie szkolnictwa wy¿szego
w Warszawie71. Niewielka grupa rosyjskich profesorów popar³a ¿¹dania polskiej
m³odzie¿y. . Nale¿eli do niej m. in. wybitni uczeni jak Dimitrij M. Pietruszewski
 profesor historii powszechnej, slawista Aleksandr L. Pogodin, Aleksandr
J. Szczerbak  neurolog i psychiatra oraz Georgij (Jurij) W. Wulf  krystalograf,
uwa¿any za chlubê nauki rosyjskiej.
Podobne stanowisko zajê³o kilku profesorów Instytutu Politechnicznego,
m. in. Aleksandr W. Wulf, Niko³aj B. Delaunay i Siergiej A. Zaborowski. Poparli oni owiadczenie z³o¿one na posiedzeniu Rady przez jednego z nielicznych
polskich profesorów tej uczelni Aleksandra Wasiutyñskiego w nastêpuj¹cym
brzmieniu: W jedynym wy¿szym zak³adzie naukowym technicznym Królestwa
Polskiego, w cianach wzniesionych ze sk³adek ca³ego narodu polskiego, m³odzie¿ polska, stanowi¹ca olbrzymi¹ wiêkszoæ uczêszczaj¹cych do Instytutu, pozbawiona jest mo¿liwoci studiowania techniki w ojczystym jêzyku. Wiele katedr
profesorskich wakuje, ale nie korzysta siê do ich obsadzenia z si³ naukowych
polskich, dla polskiej nauki nie ma tu miejsca72. Stanowisko studentów oraz poparcie grupy profesorów rosyjskich, wreszcie memoria³ profesorów Uniwersytetu Jagielloñskiego, wywodz¹cych siê z Królestwa Polskiego oraz z Kresów,
skierowany do utworzonego w 1905 r. ogólnorosyjskiego Akademickiego
Zwi¹zku Profesury, który walczy³ o autonomiê szkó³ wy¿szych i uniezale¿nienie
M. S z u l k i n , Strajk szkolny, s. 46.
Wed³ug stanu na 1 stycznia 1907 r. Uniwersytet mia³ teoretycznie 14 studentów. By³o wród
nich 7 wyznania moj¿eszowego, 6 rzymsko-katolickiego i 1 innych wyznañ. Nie by³o wród
nich prawos³awnych. RGIAP f. 733, op. 205, d. 3963, k. 910.
71
J. B a r d a c h , Udzia³ uczonych rosyjskich w walce o repolonizacjê Uniwersytetu Warszawskiego w latach 19051906. Studia i Materia³y do Dziejów Wielkopolski i Pomorza (Ksiêga
pami¹tkowa ku czci Z. Kaczmarczyka) t. XIII, 1979, z. 1, s. 40.
72
A. W a s i u t y ñ s k i , Autobiografia naukowa, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1986
nr 1 oraz: J. P i ³ a t o w i c z , M³odzie¿ Warszawskiego Instytutu Politechnicznego w walce z
caratem (18981905), Rocznik Warszawski 1988 t. XX.
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ich od rz¹dowej biurokracji, spotka³ siê z poparciem tej organizacji. Memoria³
zosta³ przekazany na rêce wybitnego fizjologa rolin Klimenta A. Timirjaziewa.
Obraduj¹cy w styczniu 1906 r. III Zjazd tego Zwi¹zku uchwali³ rezolucjê
g³osz¹c¹: Wychodz¹c z zasady, i¿ naród ka¿dy ma prawo decydowania o swych
narodowych i kulturalnych potrzebach, Zjazd uznaje, ¿e organizacjê szkolnictwa
w Polsce nale¿y ca³kowicie pozostawiæ zainteresowanemu w danej kwestii narodowi polskiemu73. Stanowisko postêpowej profesury rosyjskiej mia³o tylko
moralne znaczenie. Wobec braku s³uchaczy uczelnie warszawskie zawiesi³y
dzia³alnoæ. Decyzj¹ w³adz carskich oko³o 1 200 studentów zosta³o zmuszonych
do opuszczenia Warszawy i udania siê do miejsc sta³ego zamieszkania.
Liczna rzesza polskiej m³odzie¿y zaczê³a teraz kierowaæ swoje kroki do
uczelni zagranicznych, g³ównie do uniwersytetów, politechnik oraz do wy¿szych
szkó³ handlowych w Niemczech, Belgii, Francji i Szwajcarii. Niektórzy udawali siê równie¿ do uczelni w Cesarstwie. Najwiêkszym jednak skupiskiem polskich studentów pochodz¹cych z zaboru rosyjskiego sta³a siê Galicja, która otworzy³a przed nimi swoje uniwersytety oraz lwowsk¹ Szko³ê Politechniczn¹74.
W 1908 r. w³adze petersburskie zdecydowa³y siê ostatecznie na wznowienie zajêæ w Uniwersytecie i Instytucie Politechnicznym. Rok wczeniej otwarto
Instytut Weterynaryjny. M³odzie¿ polska przewa¿nie omija³a jednak te uczelnie,
solidaryzuj¹c siê z tymi, którzy konsekwentny bojkot szkó³ rosyjskich uwa¿ali
za g³ówny warunek rozwoju szkolnictwa polskiego i przyznania mu pe³ni praw,
jakie przys³ugiwa³y szko³om rz¹dowym. Liczne ulotki grozi³y ³ami¹cym zasadê
bojkotu infami¹. Powstawa³y nawet konspiracyjne s¹dy, które mia³y karaæ nie
tylko ³amistrajków, lecz i tych, którzy udawali siê do Cesarstwa, by w tamtejszych gimnazjach z³o¿yæ w trybie eksternistycznym upragniony egzamin dojrza³oci. Zdarza³y siê te¿ przypadki czynnych napaci na studentów oraz profesorów. Poci¹gnê³y one za sob¹ zamkniêcie przez genera³-gubernatora Georgija
A. Ska³ona kilkunastu warszawskich szkó³ prywatnych75.
Bojkot szko³y rz¹dowej nie wygas³ ca³kowicie a¿ do koñca panowania rosyjskiego w Polsce. Tak w rz¹dowych szko³ach rednich jak i wy¿szych liczba PoJ. B a r d a c h , Udzia³ uczonych rosyjskich... oraz: J. R ó z i e w i c z , Polsko-rosyjskie powi¹zania naukowe (17251918), Wroc³aw 1984, s. 290.
74
Wed³ug ustaleñ Jana Hulewicza, w latach 19051914 w Uniwersytecie Jagielloñskim studiowa³o ogó³em 2615 osób z zaboru rosyjskiego, w lwowskiej Szkole Politechnicznej 1277, a w
Uniwersytecie Lwowskim 566. J. H u l e w i c z , Studia wy¿sze m³odzie¿y z zaboru rosyjskiego w uczelniach galicyjskich w latach 19051914, Zeszyty Naukowe UJ 1958 nr 16, z. 3.
75
Jedna z ulotek Zwi¹zku Owiaty Ludowej z 15 lipca 1908 r. g³osi³a, ¯e bojkot szko³y rosyjskiej jest obowi¹zkiem ka¿dego, kto pragnie zachowaæ imiê Polaka. AGAD GGW nr
108878/1908, k. 23. Genera³-gubernator Georgij Ska³on w swojej odezwie z 13. X. 1908 r
przekonywa³ mieszkañców Warszawy, ¿e bojkot szko³y rosyjskiej doprowadzi nie do obrony
szko³y polskiej, lecz do jej upadku. Pamiêtajcie, ¿e ochrona nadzwyczajna istnieje, a s¹dy wojenne bêd¹ nadal dzia³a³y. AGAD GGW nr 105753, k. 2728.
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laków stopniowo jednak wzrasta³a. W 1912 r. w Uniwersytecie Warszawskim by³o ju¿ wprawdzie 2 415 studentów, ale Polacy stanowili nie wiêcej ni¿ kilkanacie
procent ogó³u. Dominowali Rosjanie, wród których zdecydowanie przewa¿ali
synowie duchownych prawos³awnych, pogardliwie nazywani popowiczami.
Byli oni z regu³y absolwentami seminariów duchownych, znacznie ni¿ej cenionych od gimnazjów. W 1912 r. stanowili oni 48% ogó³u studentów Uniwersytetu76. Do Instytutu Politechnicznego zg³osi³o siê w 1908 r. 346 osób, w tym zaledwie 56 Polaków, trzy lata póniej by³o ich ju¿ 21777. W czasie pierwszej
wojny wiatowej obydwie uczelnie ewakuowa³y siê do Rosji. W roku 1915 ich
miejsce zajê³y dwie polskie szko³y wy¿sze: Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska.
Polskie si³y naukowe, pozbawione naturalnego oparcia o szko³y wy¿sze i
instytuty naukowe, musia³y albo emigrowaæ z kraju, albo podejmowaæ siê
ró¿nych prac, nieraz trudnych do pogodzenia z prac¹ badawcz¹. Dziêki utworzonej w 1881 r. Kasie im. Mianowskiego, zajmuj¹cej siê wspieraniem polskiej
twórczoci naukowej, mog³y siê ukazywaæ wartociowe publikacje. Wielu warszawskich naukowców wyk³ada³o w tajnym Uniwersytecie Lataj¹cym, utworzonym w 1885 r. dla umo¿liwienia studiów m³odzie¿y ¿eñskiej. W latach póniejszych uzupe³niali w nim swoje wykszta³cenie równie¿ studenci Uniwersytetu i
Politechniki, na przyk³ad Henryk Goldszmit (Janusz Korczak) i Marian Falski.
W ci¹gu 20 lat swego istnienia uczelnia ta da³a wy¿sze wykszta³cenie kilku tysi¹com kobiet. W 1905 r. ujawni³a siê i zosta³a przekszta³cona w Towarzystwo
Kursów Naukowych, uczelniê o wysokim poziomie nauczania. W ci¹gu 14 lat
istnienia studiowa³o tam 17 tys. kobiet78. W odrodzonej Polsce przeobrazi³a siê
(w 1919 r.) w Woln¹ Wszechnicê Polsk¹, uczelniê o wysokim poziomie nauczania, która chlubnie zapisa³a siê w dziejach polskiej nauki i edukacji. Nawi¹zywa³a ona do dowiadczeñ Uniwersytetu Lataj¹cego79. Szczególne znaczenie dla
rozwoju polskiego ¿ycia naukowego mia³o utworzenie w 1907 r. Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego, które skupi³o w swoich szeregach ludzi nauki, nawi¹za³o kontakty z orodkami zagranicznymi, utworzy³o wreszcie kilka
placówek naukowych, zajmuj¹cych siê wy³¹cznie prac¹ badawcz¹.
Wydarzenia rewolucyjne w ca³ej Rosji zmusi³y rz¹d carski do pewnej liberalizacji swojej polityki wewnêtrznej, w tym równie¿ polityki narodowociowej.
Prawo do posiadania w³asnych szkó³ oraz do pos³ugiwania siê ojczystym jêzyS. D. K a s s o w , Students, professors and the state in Tsarist Russia, Berkeley 1989, s. 407.
Tabela 3 i 4.
77
J. M i ¹ s o , Trudne narodziny Politechniki Warszawskiej. .
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J. M i ¹ s o , Tajne nauczanie w Królestwie Polskim... Por. te¿: Z. S k u b a ³ a - T o k a r s k a , Spo³eczna rola Wolnej Wszechnicy Polskiej, Wroc³aw 1967.
79
Wyk³ady lataj¹ce, (Poprzednicy Polskiej Wolnej Wszechnicy). Ex litteris libertas. Jednodniówka s³uchaczy WWP, Warszawa 1923. .
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kiem w szkole uzyskali wówczas nie tylko Polacy, lecz i inne narody, na przyk³ad nadba³tyccy Niemcy, Litwini, Estoñczycy, £otysze i Finowie80.
Ukaz tolerancyjny z 30 kwietnia 1905 r. przyznawa³ poddanym rosyjskim
prawo wyboru wyznania religijnego. Zapocz¹tkowa³ on masowe przechodzenie
dawnych unitów na katolicyzm. Koció³ katolicki uzyska³ szersze mo¿liwoci
dzia³ania na polu spo³ecznym i owiatowym, których zosta³ niemal ca³kowicie
pozbawiony po 1864 r.81
Donios³e konsekwencje dla rozwoju kultury narodowej mia³y tzw. przepisy tymczasowe z 17 marca 1906 r. o zwi¹zkach i stowarzyszeniach, które umo¿liwia³y zak³adanie nowych b¹d legalizowanie dzia³aj¹cych do tej pory w podziemiu ró¿norodnych towarzystw spo³ecznych m. in. naukowych, owiatowych
oraz zwi¹zków zawodowych. W krótkim czasie powsta³y wiêc liczne towarzystwa kulturalno-owiatowe, które mimo dziel¹cych je nieraz g³êbokich ró¿nic
ideologicznych, zajmowa³y siê szerzeniem owiaty i kultury, organizuj¹c ró¿norodne formy nauczania dzieci i doros³ych oraz popularyzowania nauki wród
ni¿szych warstw spo³ecznych. Najwiêksz¹ organizacj¹ owiatow¹ by³a Polska
Macierz Szkolna, dysponuj¹ca znacznymi funduszami, pochodz¹cymi ze spo³ecznej ofiarnoci. Utrzymywa³a ona oko³o 700 szkó³ jawnych i tyle¿ tajnych.
Prowadzi³a kilka szkó³ rednich, seminarium nauczycielskie w Ursynowie, uniwersytet ludowy w Warszawie oraz wiele innych instytucji owiatowych, jak domy ludowe, czytelnie i biblioteki. wiadczy³a te¿ pomoc stypendialn¹ dla ucz¹cej
siê m³odzie¿y. W grudniu 1907 r. zosta³a decyzj¹ w³adz rosyjskich zamkniêta jako zagra¿aj¹ca, w ich mniemaniu, samemu istnieniu szko³y rosyjskiej. Funkcjê
prezesa pe³ni³ wybitny dzia³acz spo³eczny, Antoni Osuchowski. Prezesem Rady
Nadzorczej by³ Henryk Sienkiewicz. Szeroki zasiêg oddzia³ywania, bo obejmuj¹cy ca³e Królestwo, mia³y równie¿: Towarzystwo Kultury Polskiej, powsta³e
g³ównie z inicjatywy Aleksandra wiêtochowskiego i krêgów liberalnej inteligencji, Uniwersytet dla Wszystkich, utworzony przez grupê intelektualistów i dzia³aczy owiatowych, zbli¿onych do Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Stowarzyszenie Kursów dla Analfabetów Doros³ych, za³o¿one przez lewicuj¹c¹ inteligencjê,
którego pracom patronowa³ Boles³aw Prus. W wielu guberniach dzia³a³y lokalne
stowarzyszenia kulturalne, jak na przyk³ad Towarzystwo Szerzenia Owiaty
wiat³o w guberni lubelskiej czy Uniwersytet Ludowy Ziemi Radomskiej.
Swoje stowarzyszenia owiatowe zak³adali te¿ Niemcy, ¯ydzi i Litwini. Mimo,
i¿ w³adze petersburskie likwidowa³y kolejno najwiêksze stowarzyszenia, to jednak nie by³y w stanie zahamowaæ ogromnego pêdu szerokich rzesz ludnoci do
owiaty i kultury, jaki rozbudzi³y w nich wydarzenia rewolucyjne.
80
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Por: E. C. T h a d e n (red.), Russification in the Baltic provinces and Finland, New Jersey 1981.
J. M i ¹ s o , Udzia³ Kocio³a w rozwoju owiaty doros³ych w Królestwie Polskim
(19051914), Przegl¹d Historyczno-Owiatowy 1998 nr 34, D. O l s z e w s k i , Polska
kultura religijna na prze³omie XIX i XX wieku, Warszawa 1996.
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W 1908 r. zamkniêty zosta³ Uniwersytet dla Wszystkich, który swoj¹
wielokierunkow¹ dzia³alnoci¹ zdo³a³ obj¹æ dziesi¹tki tysiêcy ludnoci, g³ównie
robotniczej oraz Stowarzyszenie Kursów dla Analfabetów Doros³ych, które w
ca³ym kraju organizowa³o kursy nauki pocz¹tkowej dla tysiêcy pracuj¹cych. Podobny los spotka³ w 1913 r. najwiêksze z dzia³aj¹cych stowarzyszeñ  Towarzystwo Kultury Polskiej.
Burzliwy rozwój ró¿norodnych placówek kulturalno-owiatowych, zajmuj¹cych siê systematycznym nauczaniem na ró¿nych poziomach, upowszechnianiem
ksi¹¿ki i czytelnictwa wreszcie popularyzacj¹ nauki, przyczyni³ siê do powstania
pierwszych na gruncie polskim naukowych opracowañ na temat teoretycznych i metodycznych podstaw oraz form organizacyjnych owiaty doros³ych82.
Ruch owiatowy po 1905 r. nazywany te¿ pospolitym ruszeniem kulturalnym by³ w jakim zakresie nastêpstwem tej nieustêpliwej walki, jak¹ wypowiedzia³a caratowi polska m³odzie¿. Strajk szkolny sprawi³, ¿e sprawa edukacji zosta³a przez ogromn¹ wiêkszoæ narodu potraktowana, jako jedna z najbardziej
pal¹cych kwestii spo³ecznych, wymagaj¹cych radykalnego rozwi¹zania. Podobne zainteresowanie szko³¹ i wychowaniem m³odego pokolenia mia³o miejsce
tylko w dobie Komisji Edukacji Narodowej oraz w latach odwil¿y posewastopolskiej, gdy margrabia Wielopolski przeprowadza³ repolonizacjê i modernizacjê szkolnictwa w Królestwie Polskim.
Uczestnicy walki o szkolê polsk¹, nazywani pokoleniem strajku szkolnego, cieszyli siê przez d³ugi czas zas³u¿on¹ estym¹. Nale¿eli bowiem do pierwszego szeregu bojowników o sprawê Polski Niepodleg³ej. Wielu z nich znalaz³o
siê w Legionach J. Pi³sudskiego oraz w Polskiej Organizacji Wojskowej. W latach Drugiej Rzeczypospolitej pracowali ofiarnie na ró¿nych polach, miêdzy innymi na niwie pedagogicznej.
Józef Mi¹so

The struggle for national school in the Kingdom of Poland
in the years 19051907 (A centenary of the school strike)
Summary
After the failure of the 1863 January Uprising the educational system of the Kingdom of
Poland lost its autonomy and was subordinated to the ministry of education in St. Petersburg. All
schools were reorganized according to the educational rules compulsory in Russia. Between
18691885, Russian became the official language for the teaching of all subjects, with the exception of Catholic religion, in school. Polish teachers has to use Russian as the means of instruction
for teaching Polish literature.
This growing russification process made people reluctant to send their children to the governement schools, which rise to an emergence of home teaching, mostly cleandestine character.
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Jedn¹ z pierwszych tego typu publikacji by³o zbiorowe dzie³o pt. Praca owiatowa. Jej zadania, metody, organizacja, wydane w Krakowie w 1913 r.
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Towards the end of the nineteenth century special organizations were set up to coordinate this cleandestine teaching.
Secondary school students formed in conspiracy the circles of self teaching, which predominantly aimed the study of Polish history and Polish literature. These circles became very important institutions of self-education of young generation. During the revolution of 1905, the general strike embraced not only the academic and secondary esteblishment, but also the primary
schools. It represented a climax in the long standing struggle for a national character of schoold,
and for granting the right to have its children taught in their native tongue to each nationality within the Kingdom. As a consequence of this school strike, the Russian governement was forces to
agree to an increased role for the Polish language in schools and ti give in consent to the setting
up of private Polish schools where national language could be used in teaching. By 1913 247 private Polish secondary schools with over 50 000 pupils had been established.

