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Wstęp

Niniejszy tom artykułów jest efektem sympozjum „Szkolne podręczniki do na-
uki historii w Galicji” zorganizowanym przez Stację Naukową PAN w Wied-
niu 27 czerwca 2016 r. Wybór tematyki sympozjum wypłynął z dwojakiej in-
spiracji. Po pierwsze, z refleksji nad współczesnymi trendami w badaniach nad 
szkolnymi podręcznikami do historii, zwłaszcza zaś ich znaczeniem dla proce-
sów tożsamościowych w sytuacji wielokulturowości w Unii Europejskiej. Po 
drugie, z założenia, że system szkolny i nauczania historii w wielonarodowej 
monarchii habsburskiej po reformie ustrojowej 1867 r. może stanowić ciekawe 
odniesienie dla refleksji nad współczesną edukacją historyczną z jednej strony 
w sytuacji postępującej integracji europejskiej, z drugiej zaś tendencji odśrod-
kowych, których wyrazem jest nowa fala nacjonalizmów przetaczających się 
przez środkowo-wschodnią, ale również zachodnią część Europy. Sympozjum 
towarzyszyło robocze spotkanie, podczas którego omówiono możliwości pod-
jęcia szerszych badań w zakresie podręczników do historii oraz szerzej – naucza-
nia historii w monarchii habsburskiej. 

Inspiracje: podręczniki narodowe i transnarodowe  
do nauczania historii a integracja UE w sytuacji wielokulturowości

Jedną z konsekwencji współczesnych debat nad koniecznością kreowania w ra-
mach UE europejskiej tożsamości kontynentalnej są próby tworzenia transna-
rodowych, na razie w formule binacjonalnej, podręczników do nauczania hi-
storii. Przykładem tego są dwie serie wydawnicze: zakończona już trzytomowa 
niemiecko-francuska Geschichte / Histoire (2006 – 2011)1 oraz zaplanowana na 

1 Niemiecka wersja językowa: Histoire. Europa und die Welt seit 1945, t. 1, Stuttgart – 
Leipzig 2006. Dwa następne tomy obejmują: t. 2: Europa und die Welt vom Wiener Kongress bis 
1945 (2008) oraz t. 3: Europa und die Welt von der Antike bis 1815 (2011). Na temat genezy 
i przebiegu projektu niemiecko-francuskiego zob. m. in. Stefan Krawielicki, Niemiecko-francu-
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cztery tomy polsko-niemiecka: Europa nasza historia / Europa unsere Geschichte, 
której dwa pierwsze tomy ukazały się w latach 2016 – 20172. 

Zwłaszcza ostania publikacja uzmysławia deficyty w nauczaniu dziejów Eu-
ropy w krajach zachodnioeuropejskich, w tym w Niemczech, w których histo-
ria państw środkowowschodniej i wschodniej części naszego kontynentu jest 
traktowana po macoszemu. Dzięki projektowi polsko-niemieckiego podręczni-
ka powstała możliwość zerwania z „wersternizacją” narracji o dziejach Europy. 
Zaproponowana w nim nowa perspektywa nie jest skoncentrowana bowiem na 
historii zachodnich „krajów założycielskich” UE, lecz stara się poszerzyć i po-
głębić spojrzenie młodych Niemców na środkowowschodnią i wschodnią część 
Europy. Z drugiej strony, polscy uczniowie otrzymują szansę, aby na historię 
własnego kraju spojrzeć również z perspektywy zachodniego sąsiada. To z kolei 
stwarza możliwość ujęcia i rozumienia historii w sposób wieloperspektywiczny, 
dzięki ukazaniu, w jaki sposób dzieje Europy mogą być pojmowane z różnych, 
narodowych punktów widzenia.

Przy tym narracja podręcznika transnarodowego – jak uczą doświadczenia 
projektów francusko- i polsko-niemieckiego – zmierza w innym kierunku niż 
w typowych klasycznych podręcznikach narodowych. Obok eksponowanych 
w tych ostatnich wydarzeń wojennych i politycznych, których przypomnie-
nie kreuje tożsamość antagonistyczną (przeciwstawienie: my – oni) uczniów, 
w podręcznikach transnarodowych ukazane zostają zjawiska mające kreować 
tożsamość agonistyczną (opartą o dialog i wieloperspektywiczność), takie jak: 
współpraca, wymiana różnych dóbr i wartości kultury, historia wzajemnych 
oddziaływań oraz – co nader istotne – dzieje regionów pogranicznych.

Publikacja podręczników francusko-niemieckiego oraz polsko-niemieckie-
go skłania do refleksji nad ewolucją nauczania historii w szkole w krajach Eu-
ropy w epoce nowoczesności – od XIX w. do czasów współczesnych oraz ak-
tualnymi wyzwaniami, które niesie ze sobą szkolna edukacja historyczna. Jak 
wspomniano wyżej, z jednej strony definiuje ją pogłębiająca się integracja eu-
ropejska oraz nowe oblicza europejskiej wielokulturowości (będącej schedą za-

ski podręcznik historii, w: Dariusz Wojtaszyn / Thomas Strobel (red.), Po dwóch stronach histo-
rii. Polsko-niemieckie inicjatywy edukacyjne, Wrocław 2012, s. 65 – 75.

2 Europa – nasza historia / Europa – unsere Geschichte, t. 1– 2, Warszawa – Wiesbaden 
2016 – 2017. Dwa pierwsze tomy obejmują epoki od pradziejów do roku 1815. Obecnie trwa-
ją prace redakcyjne nad tomem 3 (1815 –1914) oraz 4 (1918 – 2004). Więcej na ten temat 
w pracy Igora Kąkolewskiego, Was trennt und was verbindet uns? Das deutsch-nationale Projekt 
eines binationalen Schulbuchs für Geschichte, w: Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der 
Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 6, 2015, s. 49 – 58.
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równo tradycji postkolonialnych, jak i współczesnych migracji do krajów UE 
z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki), z drugiej zaś strony nowa fala nacjonali-
zmów będąca w pewnym sensie reakcją na wyżej wymienione procesy. 

Analiza treści i celów nauczania szkolnego historii w krajach tak zróżnico-
wanych etnicznie i kulturowo jak Belgia w okresie od 1830 r. do chwili obecnej 
wskazuje na zmieniające się priorytety. Jeśli w okresie nation-building w XIX 
i początkach XX w. głównym celem nauczania historii było kształcenie takich 
wartości jak narodowa homogeniczna tożsamość uczniów, zaś po II wojnie 
światowej (podobnie jak w wielu innych krajach Europy Zachodniej) warto-
ści obywatelskie i demokratyczna partycypacja, to na przełomie XX i XXI w. 
obserwujemy odwrót kierunku edukacji historycznej stawiającej na bardziej 
dyscyplinarne pojmowanie dziejów. Jej cechami charakterystycznymi jest przy-
gotowanie uczniów do samodzielnego krytycznego myślenia w oparciu o ana-
lizę źródeł historycznych i zastosowanie zasady tzw. wieloperspektywiczności 
w prezentacji i rozumieniu zjawisk i procesów dziejowych3. Zresztą te ostanie 
cele postawili sobie również autorzy i wydawcy transnarodowych podręczni-
ków francusko-niemieckiego oraz polsko-niemieckiego. 

Przykład szkolnej edukacji w Belgii zachęca do analiz dotyczących innych 
państw Europy w epoce nowoczesności – zwłaszcza tych, które musiały roz-
wiązywać problemy i dylematy wielokulturowości w okresie nation-building 
w XIX i początkach XX w. 

Dlaczego Austro-Węgry? Mity i rzeczywistość – edukacja szkolona  
w wielokulturowej c. i k. monarchii 

Wraz z postępującą integracją w ramach UE, zwłaszcza krajów byłego blo-
ku wschodniego, wzrosła potrzeba kreowania nowej tożsamości społeczeństw 
Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również najbliższych sąsiadów Unii 
funkcjonujących na jej obrzeżach – m. in. Ukrainy oraz części krajów zachod-

3 Bernd Vanhulle, The Path of History. Narrative Analysis of History Textbooks – A Case Stu-
dy of Belgian History Textbooks (1945 – 2004), w: History of Education 38/2, 2009, s. 263 – 282; 
Karel Van Nieuwenhuyse / Kaat Wils / Geraldine Clarebout / Lieven Verschaffel, The Present in 
Flemish Secondary History Education through the Lens of Written History Exams, w: McGill Jour-
nal of Education / Revue des sciences de l’éducation de McGill 50/2 – 3, 2015 zob.: http://mje.
mcgill.ca/article/view/9147/7002 (dostęp 12.11.2018); kwestie związane z ewolucją szkolnego 
nauczania historii w Belgii od 1830 r. do chwili obecnej zaplanowano również omówić w przy-
gotowywanym do druku roczniku „Sprawy Narodowościowe” (2018) wydawanym przez In-
stytut Slawistyki PAN.
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nio-bałkańskich nie będących jeszcze jej członkami. Rzecz dotyczy nie tylko 
określenia własnej tożsamości społeczeństw byłych państw komunistycznych 
wobec schedy jaką pozostawiły po sobie ZSRR czy Jugosławia, lecz również 
wobec Zachodu Europy4. Stąd też poszukiwania w przeszłości wzorców defi-
niujących wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej5 poprzez odwoła-
nia do koncepcji Mitteleuropa rozwijanej w wielonarodowej monarchii habs-
burskiej po 1867 r., kontrastującej z preferowaną w kajzerowskich Niemczech 
po 1871 r. wizją regionu Europy Środkowej zdominowanej politycznie i kul-
turowo tylko przez jeden etniczny żywioł (niemiecki)6. Zarazem we współcze-
snej refleksji politologicznej podkreśla się potencjalną alternatywność habsbur-
skiego modelu Mitteleuropa wobec dominujących obecnie na Zachodzie Eu-
ropy „hegemonicznych” wizji integracji europejskiej oraz wielokulturowości, 
poprzez przypomnienie różnorodności sukcesji kulturowej, często lekceważo-
nej, środkowo-wschodniej części kontynentu7. Odwołania te nabierają jeszcze 
większej wagi w sytuacji nowej fali nacjonalizmów dochodzących do głosu w 
drugiej dekadzie XXI w. 

4 Zob. inspirujący esej Nataszy Styczyńskiej, na którym w dużej części opierają się przed-
stawione poniżej rozważania: Austro-Hungarian Heritage: Living Tradition or a History Cove-
red with Dust?, w: Birmingham Journal for Europe 5/1, 2010. Por. też ostatnio dwa ważne ar-
tykuły: Václav Bůžek, Drogi do poznania historii Habsburgów w czeskich naukach historycznych, 
w:  Kwartalnik Historyczny 125/2, 2018, s. 471– 482 oraz Philipp Ther, Czechosłowacja 
jako państwo pohabsburskie. Rozważania o ciągłości dziejów przed i po 1918 roku, w: tamże, 
s. 529 – 538.

5 Przykładem działań odwołujących się do Galicji i jej wielokulturowego dziedzictwa jest 
m. in. Kolegium Galicyjskie „Galicja i jej wielokulturowa spuścizna” działająca na Uniwersy-
tecie Wiedeńskim. Więcej na ten temat: Alois Woldan, Zwölf Jahre „Doktoratskolleg Galizien“ 
oraz Magdalena Baran-Szołtys, Warum Galizien? Erfahrungen aus fünf Jahren Galizienforschung. 
Oba teksty w: Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wis-
senschaften in Wien 9, 2018 (w druku) jak i pod poniższym linkiem: https://dk-galizien. 
univie.ac.at/ (dostęp 20.11.2018).

6 Z ostatnio wydanych publikacji na ten temat trzeba wymienić: Michael Gehler / Paul 
Luif / Elisabeth Vyslonzil (red.), Die Dimension Mitteleuropa in der Europäischen Union, Hil-
desheim 2015; Helga Mitterbauer / András F. Balogh (red.), Zentraleuropa. Ein hybrider Kom-
munikationsraum, Wien 2006; Günter Lehmann, Mitteleuropa. Handbuch zur Geschichte. His-
torisches Geschehen nach Zeittafel von 0001 bis 2000, Neubrandenburg 2009.

7 Gerard Delanty: „the notion of Mitteleuropa suggests an alternative to the more all-
embracing and hegemonic notion of Europe as the West. It is an affirmative statement of 
the cultural diversity of the continent and a reminder that there is more to Europe than the 
Western ideology” – G. Delanty, The resonance of Mitteleuropa: A Habsburg Myth Or Antipoli-
tics, w: Theory, Culture and Society 13/4, 1996, s. 93. 
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„Powrót do Europy” krajów postkomunistycznych przyniósł ze sobą potrze-
bę rozwijania między nimi współpracy międzynarodowej i konkretnych pro-
jektów politycznych w sferze symbolicznej, niejednokrotnie posługujących się 
odniesieniami do historii. Przykładem tego jest zrzeszająca Polskę, Czechy, Sło-
wację i Węgry Grupa Wyszehradzka (V4), powstała z założonego w 1991 r. tzw. 
Trójkąta Wyszehradzkiego, którego głównym celem była współpraca wspierają-
ca przystąpienie tych krajów do Unii Europejskiej i NATO8. Projekt ten w sfe-
rze symbolicznej wyraźnie nawiązywał do XIV-wiecznych zjazdów władców 
Polski, Czech i Węgier na zamku w węgierskim Wyszehradzie9. Mimo tych 
odwołań historycznych (dość odległych w czasie i prawie nieobecnych w kul-
turach pamięci społeczeństw środkowo-wschodnioeuropejskich) projekt wy-
szehradzki okazał się dość efemerycznym przedsięwzięciem wyłącznie z zakre-
su polityki międzynarodowej. 

Jednak „powrót do Europy” byłych państw bloku wschodniego przynosi 
również potrzebę przedefiniowania przez nie własnych tożsamości narodowych 
oraz tworzenia tożsamości transnarodowych w ramach dużych regionów euro-
pejskich. W tej sytuacji ważne stają się próby kreowania rozmaitych mitów fun-
dacyjnych poprzez odwołania do konkretnych bytów polityczno-kulturowych 
obejmujących w całkiem niedawnej przeszłości większość obszarów Europy 
Środkowo-Wschodniej. Jednym z nich są Austro-Węgry z okresu 1867 –1914. 
Wskazuje na to krakowska politolożka Natasza Styczyńska, zwracając uwagę na 
zainteresowanie w ciągu ostatnich dekad naukowców, intelektualistów oraz po-
lityków z krajów Europy Środkowo-Wschodniej „mitem habsburskim” – czę-
stokroć w wyidealizowany sposób przywołującym obraz współżycia różnych 
grup etnicznych i środowisk religijnych w jednym państwie10. Organizująca 
system polityczny monarchii Habsburgów zasada „jedności w wielości” – tak 

8 Przejawem reaktywacji kooperacji Grupy jest obchodzony od 2016 r. 15 lutego Między-
narodowy Dzień Wyszehradzki.

9 Konkretnie chodzi o dwa zjazdy (1335, 1338 lub 1339) Kazimierza Wielkiego z królem 
Czech Janem Luksemburczykiem i władcą Węgier Karolem Andegaweńskim. Symbolicznym 
nawiązaniem do nich było zorganizowanie spotkania prezydentów Polski Lecha Wałęsy, Cze-
chosłowacji Václava Havla i premiera Węgier Józsefa Antalla w 1991 r. na zamku w Wyszeh-
radzie.

10 Styczyńska odwołuje się tutaj do opinii związanej z uniwersytetem w Amsterdamie po-
litolożki Luizy Bialasiewicz, Another Europe: remembering Habsburg Galicia, w: Cultural Ge-
ographies 10, 2003, s. 21– 44 (s. 23): „the Habsburg legacy, especially in the early years of the 
transition, came to represent all that was true, good, beautiful and, above all, European”.
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bardzo kojarząca się z mottem Unii Europejskiej „zjednoczeni w wielości”11 – 
stała się częścią mitu habsburskiego, który ukazuje: „an organic pluricultural, 
pluriethnic and multinational totality, cemented by the legitimacy of the ru-
ling house and a web of geopolitical alliances” 12. 

Mit habsburski jest inspirujący i pomocny nie tylko do kreowania transna-
rodowych tożsamości w ramach dużych regionów europejskich. Odgrywa rów-
nież konkretną rolę w ramach państw narodowych w kształtowaniu tożsamości 
regionalnych, odwołujących się często do skomplikowanych dziejów ich przy-
należności państwowych. Dobrym przykładem jest tutaj Galicja – wieloetnicz-
na i wielokulturowa prowincja monarchii habsburskiej po reformie ustrojowej 
1867 r. ciesząca się stosunkowo dużym zakresem autonomii. Z jednej strony 
we współczesnej Polsce odwołania te są widoczne w regionie dawnej Galicji 
Zachodniej na poziomie konkretnych przedsięwzięć z zakresu gospodarki czy 
turystyki, które z chęcią posługują się logiem z emblematem c. i k. monarchii, 
czy wizerunkiem cesarza Franciszka Józefa13. Z drugiej zaś strony, na poziomie 
refleksji intelektualnej, projektów artystycznych czy wystawienniczych otwie-
rających możliwości kooperacji i wymiany z innymi sukcesorami „mitu Gali-
cji”. Wymownym przykładem tego stała się głośna wystawa pod tytułem „Mit 
Galicji” zorganizowana w 2014 r. przez krakowskie Międzynarodowe Centrum 
Kultury we współpracy z Wien Museum, a także towarzysząca jej dwujęzycz-
na publikacja albumowa pod tym samym tytułem14. Wedle jej autorów miała 
 

11 Zasadę „jedności w wielości”, charakterystyczną dla współżycia różnych grup narodo-
wych i etnicznych w ramach monarchii Habsburgów po 1867 r. można w pewnym sensie wy-
wieźć z późnośredniowiecznej habsburskiej maksymy A.E.I.O.U.: Austria est imperium optime 
unita. Z kolei motto UE wywodzi się z łacińskiej maksymy: „In varietate concordia”, zmie-
nionej na „zjednoczeni w wielości” zamiast „jedność w wielości”. Właśnie ta ostania maksyma 
została wyłoniona w konkursie ogłoszonym w 2000 r. wśród uczniów 15 krajów UE. W od-
niesieniu do motywu Einheit in Vielfalt w polskiej literaturze o c. i k. monarchii zob. m. in.: 
Alois Woldan, Der Österreich-Mythos in der polnischen Literatur, Wien – Köln – Weimar 1996. 

12 Bialasiewicz, Another Europe, s. 25.
13 Konkretne przykłady w: Styczyńska, Austro-Hungarian Heritage oraz Elżbieta Wiącek, 

Die Wiedergeburt von Galizien: Nostalgischer Traum eines verlorenen Arkadiens oder Verkaufspro-
dukt, w: Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissen-
schaften in Wien 6, 2015, s. 151–170.

14 Wystawa była prezentowana w 2014 r. w Krakowie, w Międzynarodowym Centrum 
Kultury, natomiast w 2015 r. w Wiedniu, w Wien Museum. Por. Jacek Purchla / Wolfgang Kos 
/ Żanna Komar / Monika Rydiger / Werner Michael Schwarz (red.), Mit Galicji, Kraków 2014; 
Jacek Purchla / Wolfgang Kos / Żanna Komar / Monika Rydiger / Werner Michael Schwarz 
(red.), Mythos Galizien, Wien 2015. 
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ona ukazać „ewolucję i oddziaływanie mitu z perspektywy czterech narodowo-
ści: polskiej, austriackiej, ukraińskiej i żydowskiej, w kontekście współcześnie 
rozumianej integracji europejskiej, regionu pogranicza oraz granic pomiędzy 
Unią Europejską a wschodem Europy”, przy czym największą „wartością pro-
jektu jest wyjście poza proponowaną dotychczas polsko-austriacką perspekty-
wę i uwypuklenie oddziaływania mitu Galicji na Ukrainie, gdzie nadal jest ono 
szczególnie silne w wymiarze politycznym”15.

Przy tym należy jednak podkreślić, że wymiar mitu Galicji, czy generalnie 
habsburskiego, z reguły nie jest instrumentalizowany do celów politycznych. 
Jego charakter jest w głównej mierze apolityczny, a podstawowa funkcja polega 
na kreowaniu tożsamości regionalnej czy transregionalnej przez środowiska in-
telektualne oraz rozmaite projekty kulturalne. Mimo to wedle niektórych opi-
nii mit habsburski, ale także rzeczywistość ustrojowa c. i k. monarchii w okresie 
1867 –1914 mogą stanowić również pewien wzorzec, czy też raczej odniesienie, 
dla kondycji współczesnej Unii Europejskiej, poszukującej antidotum przeciw 
obecnym tendencjom odśrodkowym dochodzącym do głosu na nowej fali na-
cjonalizmów. W tym właśnie kierunku zmierza argumentacja Larry’ego Wolf-
fa16, wybitnego amerykańskiego historyka, zajmującego się w swych badaniach 
m. in. genezą i aktualnością mitu Galicji17: „[…] toxic political currents [we 
współczesnej Europie i na świecie] suggest that we might look back to the les-
sons of Austria-Hungary: Harmonizing different ethnic and national commu-
nities requires political structures that allow for practical coexistence in daily 
life. These structures will never be simple or obvious, and the Habsburg empi-
re did not offer ideal solutions, but it was committed to a course of pragmatic 
social experimentation and adaptation. One hundred years after the abolition 
of Austria-Hungary, this liberal tradition might provide flexibility necessary to 

15 Realizację wystawy „poprzedził projekt badawczy realizowany od 2010 r. przez MCK we 
współpracy z Institut für den Donauraum und Mitteleuropa w Wiedniu oraz Wien Museum. 
Jego celem było prześledzenie kształtowania się mitu Galicji, jego współczesnej recepcji i zna-
czenia. Skupił on ekspertów tematyki galicyjskiej, historyków, pisarzy oraz przedstawicieli in-
stytucji kultury trzech krajów: Austrii, Polski i Ukrainy” – http://mck.krakow.pl/images/upload/ 
Loga/Sponsorzy/Mit_Galicji_oferta_sponsorska.pdf (dostęp 10.07.2018).

16 Larry Wolff, How to Save the European Union, „The Washington Post”, July 6, 2018 – 
zob.: https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fnews%2fmade-by- 
history%2fwp%2f2018%2f07%2f06%2fhow-to-save-the-european-union%2f%3f&utm_
term=.8fcc75b7db8e (dostęp 10.07.2018).

17 Zob. też tegoż: The Idea of Galicia: History and Fantasy in Habsburg Political Culture, 
Stanford 2010, a także klasyczną już pracę tegoż autora: Inventing Eastern Europe: The Map of 
Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford 1994, 1996. 
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integrate and reconcile diverse ethnic and religious populations while respec-
ting their culture and identities”18.

C. i k. monarchia z populacją ok. 50 milionów ludzi, obejmującą Austria-
ków-Niemców, Węgrów, Polaków, Czechów, Słowaków, Rumunów, Słoweń-
ców, Chorwatów, Serbów, Bośniaków, Włochów oraz różne wyznania i reli-
gie: rzymsko-, grecko- i ormiańsko-katolickie, protestantyzm, prawosławie, 
judaizm, islam, starała się po 1867 r. prowadzić politykę integracyjną, jedno-
cześnie chroniąc różnorodną tożsamość etniczną i kulturową habsburskich 
poddanych. Znalazło to wyraz w artykule 19 konstytucji z 1867 r. – „Państwo 
uznaje równość różnych języków w szkołach, urzędach państwowych oraz ży-
ciu publicznym”. Jednak zasada ta nie zapobiegła narastającym napięciom na-
rodowościowym, ani nie gwarantowała w dłuższym okresie, np. w szkolnic-
twie, przewagi jednego języka w danym regionie.

Wśród 9 języków, które uznano za urzędowe, nie znalazł się m. in. jidysz, 
którym w 2 połowie XIX w. posługiwała się na co dzień zdecydowana więk-
szość populacji żydowskiej zamieszkującej licznie zarówno Galicję, jak i inne 
kraje habsburskie. Pytanie o „język codziennego użytku” (Umgangssprache) za-
warte w przeprowadzanych co 10 lat spisach powszechnych stanowiło podsta-
wę dla przyznawania oficjalnych uprawnień dla danego języka w danym re-
gionie. Stąd też działacze narodowi rozwijający działalność w różnych krajach 
c.  i k. monarchii starali się przekonać ludność żydowską do wyboru jednego 
z oficjalnie uznanych języków. Mogło to prowadzić do poważnych konsekwen-
cji w danym regionie, zwłaszcza w systemie szkolnym. Żydzi bowiem, dekla-
rując np. w małych miastach Czech czy w Galicji język czeski, polski, ukraiń-
ski lub niemiecki jako swój język „codzienny”, mogli wpłynąć na decyzję władz 
o wprowadzeniu w danej szkole jednego z nich jako podstawowego języka na-
uczania. 

Nie przypadkiem w argumentacji Wolffa istotne miejsce zajmują odwoła-
nia do sytemu edukacyjnego w Austro-Węgrzech po 1867 r. Obok nauczania 

18 Wolff, How to save the European Union. Zarazem autor ten stwierdza: „This unprec-
edented liberalism, however, produced the ‘nationalities problem’, in which different nation-
al groups struggled politically with one another for their own advantages. These collective 
group rights also discouraged people from thinking of themselves as individual citizens of the 
Habsburg state: paradoxically, by recognizing the priority of national identity, the constitution 
helped to intensify the sense of national entitlement that it was intended to mitigate. […] The 
government was committed to making national coexistence work, but we will never know 
if it could have succeeded. Instead, Austria-Hungary ceased to exist at the end of WW1 not 
because the monarchy had been so oppressive to its nationalities […], but because it last the 
war”. – zob. przypis 16.
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języków, literatury i religii, szkolna edukacja na poziomie podstawowym i gim-
nazjalnym, zwłaszcza w zakresie historii, miała duży wpływ na kształtowanie się 
tożsamości rozmaitych grup zamieszkujących wielonarodowe państwo Habs-
burgów. Oficjalna polityka wewnętrzna (w tym edukacyjna) c. i k. monarchii 
starała się wykreować tzw. wielopoziomową tożsamość poddanych. W jej skład 
obok „patriotyzmu ogólnopaństwowego”, podkreślającego lojalność wobec dy-
nastii, wchodził również „patriotyzm regionalny” (Landespatriotismus), promu-
jący wartości charakterystyczne dla różnych grup etnicznych żyjących w danym 
regionie19. Oba patriotyzmy musiały konkurować u schyłku XIX i początku 
XX w. z coraz bardziej wyraźnymi w różnych częściach imperium „lokalnymi 
nacjonalizmami”20. 

Dlaczego Galicja? Nauczanie historii w wielokulturowej  
prowincji monarchii habsburskiej

Galicja zarówno w strukturze monarchii habsburskiej (po 1867 r. – Austro- 
-Węgier), jak i w dalszym funkcjonowaniu jako pojęcie i mit, stanowiła swo-
isty fenomen21. Pod berłem habsburskim znalazła się w wyniku rozbiorów pol-
sko-litewskiej Rzeczypospolitej (1772, 1795), zrazu w szerszym zakresie, z tzw. 
Nową lub Zachodnią Galicją, prowincją utworzoną przez Austrię w wyni-
ku trzeciego rozbioru, ostateczny swój kształt uzyskując w wyniku kongresu 
wiedeńskiego (1815) i po wcieleniu w 1847 r. Rzeczypospolitej Krakowskiej. 
Galicja była więc tylko częścią ziem polskich (czy też ziem dawnej Rzeczy-
pospolitej), jej dzieje w dużym stopniu określała relacja do pozostałych dziel-
nic rozbiorowych (rosyjskiej i pruskiej). Terytorium Galicji wchodziło niegdyś 

19 Ostanie badania nad podręcznikami do szkolnej edukacji historii opublikowanymi w ję-
zyku słoweńskim w schyłkowym okresie c. i k. monarchii wskazują, że głównym celem tre-
ści zawartych w podręcznikach było wzmacnianie lojalności wobec habsburskiego cesarza, 
Kościoła katolickiego oraz habsburskiego kraju koronnego. Podobnie rzecz wyglądała w Bo-
śni i Hercegowinie, której tereny zostały przejęte przez Austro-Węgry dopiero na podstawie 
Traktatu Berlińskiego w 1878 r. Wprowadzany od tego momentu system międzywyznaniowej 
edukacji zmierzał w kierunku kształcenia młodzieży szkolnej zarówno w duchu państwowego 
habsburskiego patriotyzmu obywatelskiego, jak i bośniackiego patriotyzmu regionalnego. Pro-
blematykę tę obszerniej zaplanowano przedstawić w tekstach w najnowszym roczniku „Spraw 
Narodowościowych” – zob. przypis 3.

20 Obszernie na te tematy zob. ostatnio John Deak, Forging a Multinational State. Sta-
te Making in Imperial Austria from the Enlightenment to the First World War, Stanford, 2015.

21 W tej ostatniej kwestii zob. cytowany w przypisie 14 katalog wystawy Mit Galicji z 2014 
i 2015 roku. 
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w skład mocarstwa, dominującego w późnym średniowieczu i w epoce nowo-
żytnej w Europie środkowej22. Już te dwa aspekty mogły mieć i miały znaczenie 
dla historycznej świadomości i nauczania historii, zwłaszcza w drugiej połowie 
XIX i na początku XX w. Równie istotne znaczenie miały zmienne losy Króle-
stwa Galicji i Lodomerii pod berłem habsburskim oraz radykalne zarysowanie 
się kwestii narodowej – w przypadku Galicji przede wszystkim intensywny roz-
wój narodowych aspiracji drugiej, obok Polaków, grupy etnicznej, czyli Rusi-
nów (Ukraińców). 

Ważną cezurą w dziejach Galicji było oczywiście uzyskanie w 1867 r. au-
tonomii w ramach monarchii (a dokładnie w ramach Przedlitawii czyli au-
striackiej części Austro-Węgier). Poza Węgrami ten kraj koronny uzyskał chyba 
najbardziej niezależną pozycję w ramach monarchii habsburskiej, pozwala-
jąc polskim elitom społecznym i politycznym sprawować samodzielne rządy 
w kraju i jednocześnie – w ramach wiedeńskiej Rady Państwa (Reichsrat) czyli 
przedlitawskiego parlamentu oraz wiedeńskiego rządu – wywierać duży wpływ 
na życie polityczne całej monarchii. Polscy politycy z Galicji zajmowali często 
najwyższe stanowiska w Wiedniu: przewodniczącego Rady Państwa (Franci-
szek Smolka), premiera (Alfred Józef Potocki w latach 1870 –1871, czy zwłasz-
cza Kazimierz Badeni w latach 1895 –1897), a także stali na czele ważnych 
ministerstw (jak Agenor Gołuchowski jr, minister spraw zagranicznych całych 
Austro-Węgier w latach 1895 –1906 czy Julian Dunajewski, minister skarbu 
Austrii w latach 1880 –1891)23. W austriackim rządzie Galicja miała także od 
1871 r. swojego ministra bez teki, zwyczajowo określanego mianem „ministra 
dla Galicji”24. 

Ta szczególna sytuacja kraju musiała mieć w pewnym zakresie swoje prze-
łożenie i na system oświaty w kraju, i na kształtowanie świadomości coraz szer-
szych warstw społeczeństwa wraz z rozszerzaniem zakresu kształcenia w języ-
kach narodowych, polskim i ukraińskim (ruskim). W latach 1867 –1921 na 
czele systemu oświatowego kraju stała Rada Szkolna Krajowa, z urzędu kie-
rowana przez namiestnika Galicji, w praktyce przez jego zastępcę, którym był 
m. in. w latach 1891–1901 wybitny historyk Michał Bobrzyński. Austriacka 

22 Bogusław Dybaś, Galizien vor Galizien. Die militärische Bedeutung des späteren Galizien 
im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit, w: Heeresgeschichtliches Museum, Schlachtfeld 
Galizien, (=Acta Austro-Polonica 8), Wien 2015, s. 13 – 32. 

23 Waldemar Łazuga, Kalkulować… Polacy na szczytach c. k. monarchii, Poznań 2013; te-
goż, „Rządy polskie” w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895 –1897, Poznań 1991. 

24 Damian Szymczak, Galicyjska „ambasada” w Wiedniu. Dzieje ministerstwa dla Galicji 
1871–1918, Poznań 2013. 
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ustawa szkolna z 14 maja 1869 r. wyjmowała szkolnictwo spod władzy ko-
ścielnej, podporządkowując je władzom świeckim. W 1874 r. istniały w Galicji 
2362 szkoły elementarne, do których uczęszczało 172 tys. uczniów, a w 1912 r. 
do 5963 szkół uczęszczało 1152 tys. uczniów. Ten rozwój szkół, wspierany przez 
społeczne towarzystwa oświatowe i do walki z analfabetyzmem, sprawiał, że po-
ziom analfabetyzmu w Galicji kształtujący się jeszcze w 1900 r. na poziomie 
60% ludności powyżej dwunastego roku życia, spadł w 1914 r. poniżej 40%. 
Szkolnictwo średnie stanowiły, oprócz siedmioletnich szkół realnych i szkół za-
wodowych, przede wszystkim ośmioletnie gimnazja klasyczne. Na początku lat 
sześćdziesiątych XIX w. było ich w całej Galicji 19 (zakonnych i państwowych), 
zaś w roku szkolnym 1913/1914 było 56 gimnazjów państwowych i 72 gimna-
zja prywatne. Co ciekawe, o ile język nauczania w szkołach elementarnych od-
powiadał strukturze narodowościowej Galicji, o tyle w 1890 r. Ukraińcy stano-
wili zaledwie 18% ogółu uczniów szkół średnich25. 

Nauka historii miała szczególne znaczenie w kształtowaniu świadomości 
coraz szerzej edukowanego społeczeństwa, w całej złożoności etnicznej, kultu-
rowej i społecznej kraju. Świadomości, która musiała odnosić się zarówno do 
historii całego państwa, jak i „historii kraju rodzinnego”. Ogromną rolę od-
grywał tu solidny i dobrze wynagradzany korpus nauczycielski, ale podstawą 
nauki pozostawała książka. I rozszerzanie zakresu kształcenia i jego „unarodo-
wienie” uruchamiały procesy niezwykle ważne w rozwoju podręczników szkol-
nych, a podręczników do nauczania historii zwłaszcza. 

***
Idea spotkania poświęconego podręcznikom do nauki historii w Galicji 

pojawiła się podczas prezentacji w czerwcu 2015 r. w PAN Stacji Naukowej 
w Wiedniu współczesnego projektu polsko-niemieckiego podręcznika do hi-
storii, gdy padło pytanie, na ile dzisiejsze problemy, których rozwiązaniu służą 
takie właśnie projekty transnarodowych podręczników, były obecne i aktualne 
wcześniej – na przykład właśnie w monarchii habsburskiej. To pytanie stało się 
zaczynem zorganizowania rok później, w czerwcu 2016 r., spotkania w Wied-
niu. Okazało się, że badania nad kształceniem historycznym i nad podręcz-
nikami do historii w Galicji są w polskiej nauce bardzo rozwinięte, zwłaszcza 
w ośrodkach: krakowskim, rzeszowskim i warszawskim. Są one jednak prowa-
dzone przede wszystkim z polskiej perspektywy narodowej, w kontekście roz-
woju polskiej kultury w okresie nieistnienia polskiej państwowości i podziału 

25 Wszystkie dane za: Andrzej Chwalba, Historia Polski 1795 –1918, Kraków 2000, 
s. 512 – 514. 
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terytorium dawnej Rzeczypospolitej między trzy mocarstwa rozbiorowe (Rosję, 
Prusy i Austrię)26. Perspektywa narodowa nie może jednak przekreślać faktu, 
że polskie terytoria wchodziły w skład różnych systemów państwowych, odgry-
wając w nich często bardzo istotną rolę. W interesującym nas obszarze kształ-
cenia historycznego w szkołach i częściowo poza szkołami doświadczenie ga-
licyjskie było nie tylko polskim (i ukraińskim) doświadczeniem narodowym, 
ale też ważnym doświadczeniem całego systemu monarchii habsburskiej, któ-
ra w ciągu XIX w. przeżywała poważne wstrząsy, by w latach sześćdziesiątych 
ukształtować się jako monarchia dualistyczna (Austro-Węgry) z dużą, chociaż 
zróżnicowaną, przynajmniej w części austriackiej, autonomią innych krajów 
koronnych. 

Wiedeńskie spotkanie w czerwcu 2016 r. składało się z dwóch części: robo-
czego warsztatu oraz niedużego sympozjum, złożonego z pięciu referatów wy-
głoszonych w języku polskim. Całe przedsięwzięcie miało na celu zastanowienie 
się, w jakim stopniu doświadczenia zdobyte w badaniach nad problematyką 
podręcznikową w Galicji mogą stanowić bazę do badań nad tym zagadnieniem 
w perspektywie całej monarchii. Owocem tego spotkania miała być publikacja 
w języku niemieckim w pewnym fragmencie udostępniająca polskie badania 
badaczom monarchii habsburskiej i stanowiąca zaczyn do ewentualnego szer-
szego projektu. Efekty przerosły jednak oczekiwania organizatorów i wydaw-
ców tego tomu, co było wynikiem dyskusji przeprowadzonych w  Wiedniu. 
Z  czterech wygłoszonych referatów (jedna z referentek nie dostarczyła tek-
stu do druku) publikacja rozrosła się do siedmiu tekstów, przy czym – można 
powiedzieć – nie był to przyrost ilościowy, lecz jakościowy. Zgłoszone dodat-
kowo referaty dodały do koncepcji tomu nowe, istotne i ciekawe aspekty, zary-
sowując kolejne, ważne obszary badawcze. Uznaliśmy więc, że warto tę publi-
kację adresować nie tylko do międzynarodowego czytelnika, ale również może 
ona stanowić ważny przyczynek w polskich badaniach tej problematyki i war-
to ją skierować także do polskiego odbiorcy. 

26 Wskazują na to choćby zakresy chronologiczne najważniejszych publikacji z tego za-
kresu. Z podstawowych prac warto tu wymienić: Jerzy Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce 
1773 –1918, Warszawa 1974; tenże (red.), Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w. 
Zbiór studiów, Warszawa 1981; Maria Bieniek, Obudowa dydaktyczna polskich podręczników 
historii 1795 –1914, Olsztyn 2001; w odniesieniu do Galicji przede wszystkim: Czesław Majo-
rek, Historia utylitarna i erudycyjna. Szkolna edukacja historyczna w Galicji (1772 –1918), War-
szawa 1990; por. także tom wydany przez Międzynarodowy Zespół Badawczy, poświęcony 
problematyce oświaty, prasy i sztuki: Agnieszka Kawalec / Wacław Wierzbieniec / Leonid Za-
szkilniak (red.), Galicja 1772 –1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 3, Rze-
szów 2011. 
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Na publikację złożyło się w sumie siedem tekstów. Tom otwiera obszer-
ny artykuł Marioli Hoszowskiej (Rzeszów) na temat stanu badań nad galicyj-
skimi podręcznikami historii w całym okresie istnienia Galicji (1772 –1918), 
a więc kwestii, która stanowiła punkt wyjścia dla naszego projektu. Krakow-
ska badaczka Maria Stinia w swoich dwóch tekstach szkicuje najpierw proces 
kształtowania się nowoczesnych podręczników do nauczania historii od mniej 
więcej połowy XIX w. po rok 1918, od adaptowania książek obcych po rozwój 
polskiego narodowego piśmiennictwa podręcznikowego, natomiast w drugim 
tekście daje przegląd pojęć, wartości i bohaterów w podręcznikach, które mia-
ły zapoznawać polskich uczniów szkół średnich z „historią kraju rodzinnego”. 
Rozwój szkolnictwa i coraz intensywniejsza alfabetyzacja społeczeństwa spra-
wiała, że masowa edukacja historyczna nie ograniczała się do szkoły, uzupełnia-
na była przez polską literaturę piękną, którą poza szkołą czytała młodzież i ogół 
„piśmiennego” ludu. Temat ten podejmuje Grzegorz Chomicki (Kraków), któ-
ry zastanawia się, na ile obraz historii kraju, państwa i dynastii w literaturze 
był komplementarny i skorelowany z tym, który dawała szkolna edukacja. Od 
głównego tematu niniejszej publikacji odbiega artykuł Doroty Kudelskiej (Lu-
blin), który podejmuje temat kultury plastycznej w galicyjskich gimnazjach. 
Na polu edukacji plastycznej, bazującej na metodzie kształcenia estetycznego 
Roberta von Zimmermanna, odwołującą się do koncepcji Johanna Friedricha 
Herbarta, autorka daje interesujący, porównawczy obraz w stosunku do eduka-
cji historycznej. Tekst Philippa Hofenedera (Graz) i Jana Surmana (Moskwa) 
porusza z kolei niezwykle ważny aspekt tłumaczenia i adaptacji podręczników 
szkolnych, by umożliwić ich wykorzystanie we wszystkich używanych od poło-
wy XIX w. dziewięciu językach wykładowych w szkołach na terenie monarchii. 
Ostatni z publikowanych tekstów – Mariusza Menza (Poznań) – podejmuje 
inną ważną kwestię: na ile galicyjskie podręczniki szkolne do nauczania histo-
rii znajdowały zastosowanie w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 

Powyższy przegląd pokazuje, że publikowany w języku polskim i niemiec-
kim zbiór tekstów powinien spełnić postawione zadanie: z jednej strony jako 
podsumowanie wiedzy na temat edukacji historycznej w Galicji oraz jako punkt 
wyjścia do spojrzenia na sytuację w innych krajach monarchii habsburskiej, 
z drugiej strony jako propozycja i otwarcie, egzemplaryczne przynajmniej, no-
wych wątków w badaniach nad edukacją historyczną, takich jak kwestia edu-
kacji pozaszkolnej, rola kultury plastycznej w ogólnym procesie kształcenia, 
wielki i interesujący obszar badawczy związany z tłumaczeniami podręczników, 
wreszcie kwestia kontynuacji – adaptacji podręczników szkolnych w państwach 
sukcesyjnych monarchii habsburskiej po 1918 r. 
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Licząc, że niniejsza publikacja spełni swoje zadanie jako zaczyn do dalszych 
badań, chcielibyśmy podkreślić, że jej przygotowanie w dwóch wersjach języ-
kowych nie było zadaniem łatwym. Punktem wyjścia były oczywiście znako-
mite teksty przygotowane przez autorów częściowo na podstawie referatów wy-
głoszonych podczas sympozjum w 2016 r., częściowo wygenerowane  – jako 
pomysły – w ramach dyskusji podczas wiedeńskiego spotkania. Spośród sied-
miu tekstów sześć zostało przygotowanych w języku polskim, jeden (Philip-
pa Hofenedera i Jana Surmana) w języku niemieckim. Na język niemiecki 
poszczególne teksty przetłumaczyło troje tłumaczy: Felix Lintner (Stinia oba 
teksty, Chomicki), Patrycja Malicki (Hoszowska, Kudelska) oraz Irmgard Nö-
bauer (Menz oraz Wstęp). Patrycja Malicki przełożyła również tekst Hofene-
dera i Surmana na język polski. Oprócz obu redaktorów naukowych teksty 
w  języku niemieckim przeczytała i zredagowała Irmgard Nöbauer, w języku 
polskim – Joanna Jakutowicz. 

Bogusław Dybaś
Igor Kąkolewski



Mariola Hoszowska
(Rzeszów)

Stan badań nad galicyjskimi  
podręcznikami historii (1772 –1918)

Uwagi wstępne

Podręczniki jako specyficzna forma pisarstwa historycznego są przedmio-
tem zainteresowania dydaktyków historii, historyków historiografii, edukacji 
i kultury historycznej, a także historyków oświaty i wychowania, socjologów 
oraz politologów. Wypracowana na gruncie polskiej dydaktyki historii defi-
nicja podręcznika1, nakłada na badaczy dawnych podręczników obowiązek 
konfrontowania narracji podręcznikowych z osiągnięciami historiografii, oce-
niania ich w świetle polityki oświatowej państwa, refleksji teoretyczno-dydak-
tycznej i wyciągania wniosków płynących z wykorzystywania w praktyce na-
uczania. Jeśli o dydaktyce historii mówi się jako ‘nauce stosowanej historii’2, 
szkolną edukację historyczną można metaforycznie określić jako zderzenie 
‘akademii’ z ‘agorą’. Dzięki badaniom nad historią mentalności, miejscami pa-
mięci, studiom postkolonialnym, zaczęto mocniej podnosić, że narracje pod-
ręcznikowe stanowią narzędzie upowszechniania rozmaitych mitów i stereo-
typów (etnicznych, społecznych, płciowych i in.)3, co czyni refleksję jeszcze 
bardziej złożoną. 

1 Maria Bieniek, Podręcznik szkolny historii, w: Jerzy Maternicki (red.), Współczesna dydak-
tyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2004, s. 266.

2 Jerzy Maternicki, Dydaktyka historii, w: tenże (red.), Współczesna dydaktyka historii, 
s. 43 – 45.

3 Stanisław Roszak / Małgorzata Strzelecka / Mariusz Ziółkowski (red.), Tradycja i mity 
w edukacji historycznej w dobie reformy (=Toruńskie Spotkania Dydaktyczne 1), Toruń 2004; 
Andrzej Czyżewski / Rafał Stobiecki / Tomasz Toborek / Leonid Zaszkilniak (red.), Mity i ste-
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Wysuwany wobec pisarstwa historyczno-dydaktycznego postulat komple-
mentarności ujęć, nie wyklucza specjalizacji badaczy w obszarze podejmowa-
nych analiz. Podręczniki można badać pod różnym kątem, m. in. zgodności 
upowszechnianych przez nie obrazów przeszłości z ustaleniami nauki histo-
rycznej, oceniać ze względu na unowocześnianie procesu dydaktycznego, po-
szukiwać ukrytych aspektów narracji podręcznikowych4. Przedmiotem zain-
teresowania mogą być cele wychowawcze ukierunkowane na kształtowanie 
tożsamości narodowej oraz postaw obywatelskich. Podręczniki były bowiem 
narzędziem propagandy na rzecz władzy państwowej, środkiem afirmacji inte-
resów określonych warstw i grup społecznych, wyrazem poparcia dla progra-
mów stronnictw i ugrupowań politycznych.

Polskie podręczniki historii powstałe w XIX stuleciu, zarówno te pisane 
z myślą o edukacji szkolnej (oficjalnej), jak i pozaszkolnej (nieoficjalnej), były 
nasycone implikacjami wypływającymi z upadku polsko-litewskiego państwa 
u  schyłku XVIII w. Przeszłość dawnej Rzeczypospolitej stała się po 1795 r. 
polem rozrachunków o przyczyny tego wydarzenia oraz sposobem myślenia 
nowoczesnej wspólnoty narodowej o sobie samej. Przyjmowana najczęściej 
w podręcznikach pierwszego trzydziestolecia XIX w. cezura trzeciego rozbioru, 
skłaniała do wstępnych ocen wypadków z okresu panowania ostatniego wład-
cy Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764 –1795), wymuszając także 
zmianę akcentów w opisie wcześniejszych epok dziejowych. 

Podręczniki historii nigdy nie funkcjonują w próżni. Na ich kształcie odci-
skają się poglądy i osobowość twórców, oraz dominujące w danym okresie prą-
dy umysłowe. Znajomość biografii autora podręcznika pozwala lepiej rozumieć 
formułowane explicite i implicite opinie o wypadkach dziejowych. Wiedza o au-
torach podręczników ukazujących się w Galicji nie jest jednak pełna i wymaga 
uzupełnienia. Dotyczy to szczególnie autorek, które mają skromniejszą repre-
zentację w gronie twórców opracowań historyczno-dydaktycznych. Spod ko-
biecych piór wychodziły bowiem nie tylko opracowania dla dzieci i ludu, ale 
i obszerne dzieła przeznaczone dla starszej młodzieży. Teresa z Potockich Wo-
dzicka (1849 –1930) wydała na przełomie XIX i XX w. liczący ponad tysiąc 

reotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, Warszawa – Łódź 2012; Iwona Chmura-
-Rutkowska / Edyta Głowacka-Sobiech / Izabela Skórzyńska, „Niegodne historii”? O nieobecności 
i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum, 
Poznań 2015.

4 Elliot Wayne Eisner, The Educational Imagination. On the Design and Evaluation of School 
Programs, New Jersey 1985, s. 88. 



23Stan badań nad galicyjskimi podręcznikami historii (1772 –1918)

stron podręcznik historii Polski5, do czego miał ją zachęcić6 pierwszy profesor 
na katedrze historii Polski UJ, Józef Szujski7. 

Sprzężone z wydarzeniami społeczno-politycznymi prądy ideowe przenika-
ły do warstwy przedmiotowej opracowań podręcznikowych z pewnym opóź-
nieniem, co stanowi pochodną charakterystycznego dla podręczników eklek-
tyzmu. Prymat dla transmisyjnego/postfiguratywnego modelu przekazywania 
młodszym generacjom doświadczeń wspólnoty powodował, że starsze pokole-
nia występowały w roli strażnika wartości uznawanych za ważne, ze względu na 
bieżące i przyszłe wyzwania stojące przed wspólnotą. 

Podręczniki powstawały dla różnych grup odbiorców, ale wyobrażeni ad-
resaci niekoniecznie odpowiadali rzeczywistym. Popularny podręcznik Lucja-
na Siemieńskiego w chwili ukazania się pierwszego wydania książki pod zabo-
rem pruskim8, czytany był głównie przez młodzież szkół średnich i inteligencję 
pochodzenia chłopskiego, nie zaś włościan, do których był adresowany. Skład 
społeczny odbiorców opracowania Siemieńskiego ulegał zmianie. W przeded-
niu pierwszej wojny światowej postępy w rozwoju oświaty w Galicji sprawiały, 

5 Teresa z Potockich Wodzicka, Historya polska dla dorastającej młodzieży, cz. 1– 4, Kra-
ków 1890 –1904.

6 Autorka pisała: „Pierwotnie miałam zamiar napisania historii polskiej w sposób nieco 
anegdotyczny, dla dzieci między 10-tym a 14-tym rokiem; gdy jednak w tym przedmiocie za-
sięgnęłam zdania Szujskiego, poradził napisać raczej rzecz nieco obszerniejszą dla młodzieży 
od lat 14-tu do 18-tu. Rada z takich ust pochodząca była rozkazem. Po przesłaniu Szujskiemu 
pierwszych moich zeszytów, otrzymałam list, którego tu główne ustępy podaję – Bóg widzi, że 
nie z próżnej chluby, ale na to, aby mi służyły teraz na usprawiedliwienie, tak jak przez cały ciąg 
pracy były mi otuchą i bodźcem: «Z prawdziwą przyjemnością przeczytałem powierzony mi rę-
kopism… byłbym bezwarunkowo za prowadzeniem rzeczy dalej i służyć będę czy do tego co 
jest, czy do obszerniejszego manuskryptu. Jestem pewny, że wszystko, co przejdzie przez pióro 
Pani, ulegnie szczęśliwemu zmysłowi duszy czującej złe i odtrącającej to złe – a więc taka książ-
ka będzie pożyteczną i pożądaną dla młodego pokolenia, a więc – trzeba żeby była. J. Szujski». 
Pisałam dalej pod jego kierunkiem, a potem gdy nam zgasła ta gwiazda przewodnia, trzyma-
łam się wiernie wskazanych przezeń źródeł z dodatkiem kronik i ważniejszych nowych opraco-
wań, zawsze jednak, w każdej wątpliwości uciekając się do sądu, zawartego w pozostałych dzie-
łach Szujskiego”. Wodzicka z Potockich, Historya, cz. 1, s. V – VI. 

7 Krakowski badacz, polityk i wnikliwy obserwator życia kulturalnego, dostrzegał rosną-
cą rolę kobiet na niwie literatury. W swej czterotomowej syntezie przywoływał w okresie po-
rozbiorowym nazwisko najznamienitszej autorki – Klementyny z Tańskich Hoffmanowej oraz 
Narcyzy Żmichowskiej. Józef Szujski, Dzieje Polski, t. 4, Kraków 1894, s. 819, 825. Zauważał 
też wysiłki kobiet na polu pracy dziejopisarskiej: wydane w Paryżu opracowanie Tekli Wołow-
skiej. Tejże, Historia polska, t. 1, Paryż 1860.

8 Lucjan Siemieński, Wieczory pod lipą, czyli historja narodu polskiego opowiadana przez 
Grzegorza z pod Racławic, Poznań 1845.
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że chłopi sięgali po to opracowanie znacznie częściej. Na uwagę zasługują pró-
by prześledzenia, jak zmieniały się akcenty w kolejnych wydaniach Wieczorów 
pod lipą, także ze względu na ewolucję ideową ich autora9. Dotyczy to i innych 
popularnych opracowań m. in. podręczników historii powszechnej Wincentego 
Zakrzewskiego10, czy też dziejów Polski Anatola Lewickiego11. 

Sprawa ustalenia składu społecznego czytelników jest również istotna 
z uwagi na problem recepcji treści podręcznikowych12. Wiadomo, że choć au-
torzy podręczników nie abstrahują od ustaleń historiografii, z jej dorobku ko-
rzystają wybiórczo. Na dobór treści podręcznikowych mają wpływ m. in. moż-
liwości poznawcze odbiorców, które – obok względów wychowawczych (także 
ideowo-politycznych) rzutują na poetykę pisarstwa historyczno-dydaktyczne-
go. Narracje podręcznikowe odznaczają się większą bądź mniejszą autonomią. 
Stąd zasadne byłoby porównanie Dziejów Polski w zarysie Michała Bobrzyń-
skiego13 ze szkolną adaptacją tej słynnej syntezy pióra Michała Chylińskiego14. 
Warto też pamiętać o tym, że im niższy poziom edukacji, tym większa dowol-
ność w operowaniu faktami. W opracowaniach dla szkół na plan pierwszy wy-
suwają się z reguły względy natury wychowawczej i ideowo-politycznej. Ogra-
niczone możliwości poznawcze odbiorców skłaniały do większej bądź mniejszej 
epizodyczności treści historycznych. Historia w galicyjskich szkołach ludowych 
nie była wyodrębniona w osobny przedmiot, a uczniowie poznawali ją w opar-
ciu o książeczki do nauki czytania. 

Wznowienia podręczników świadczą o skali zainteresowania odbiorców. 
Osobną sprawą jest ich wpływ na współczesnych. Istotną rolę odgrywa tu for-

 9 Maria Janion, Lucjan Siemieński – poeta romantyczny, Warszawa 1955.
10 Wincenty Zakrzewski, Historia powszechna na klasy wyższe szkół średnich, t. 1– 3, Kraków 

1890 –1897. Do połowy lat dwudziestych XX w. podręcznik miał kilkanaście wydań (ostatnie 
przerabiał i uzupełniał Ludwik Boratyński).

11 Anatol Lewicki, Zarys historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych, Kraków 1884. 
Podręcznik ten doczekał się do 1916 r. 7 wydań (przerabiali je i uzupełniali Jan Friedberg 
i Henryk Mościcki), które były wznawiane przez wydawnictwa, co oznacza, że przed odzyska-
niem przez Polskę niepodległości ukazało się kilkanaście edycji podręcznika. Por. Maria Bie-
niek, Obudowa dydaktyczna polskich podręczników historii 1795 –1914, Olsztyn 2001, s. 288. 
Autorka do 1914 r. wymienia 12 wydań Zarysu historyi Polski.

12 Władysław Lech Karwacki, Wiedza historyczna w masach, w: Kwartalnik Historyczny 
85/2, 1978, s. 307 – 310; Jerzy Maternicki, Kultura i edukacja historyczna społeczeństwa polskie-
go w XIX w. Zarys problematyki i postulaty badawcze, w: tenże (red.), Edukacja historyczna społe-
czeństwa polskiego w XIX w. Zbiór studiów, Warszawa 1981, s. 9 –124.

13 Michał Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1879.
14 Tegoż, Dzieje ojczyste ze szczególnem uwzględnieniem historyi Galicyi, […] do użytku wyż-

szych klas szkół średnich zastosował Michał Chyliński, Kraków 1879.
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ma przekazu. Dziewiętnastowieczny bestseller, jakim były Śpiewy historyczne 
Juliana Ursyna Niemcewicza15, wykorzystywane do 1833 r. w szkołach Rze-
czypospolitej Krakowskiej, składały się z robiącej furorę części poetycko-mu-
zycznej (dumek o bohaterach) i dalece mniej popularnych oraz krytycznych 
wobec narodowych dziejów prozatorskich ‘przydatków’. Uwzględnianie naj-
bardziej popularnych podręczników nie powinno jednak oznaczać desinteres-
sement dla wydawniczych efemeryd, gdyż mogą one być opracowaniami ory-
ginalnymi, czego przykładem jest wydany w 1816 r. w Przemyślu podręcznik 
Ignacego Lubicz-Czerwińskiego (1769 –1834)16, wysoko oceniony przez Jo-
achima Lelewela17.

Podejmując prace nad galicyjskimi podręcznikami, wypada uwzględnić za-
kres terytorialny badań. Potocznie terminem Galicja określa się ziemie polskie 
pod panowaniem Habsburgów austriackich. Wiadomo jednak, że w wyniku 
wojny austriacko-francuskiej 1809 r., oraz udanej kampanii ks. Józefa Ponia-
towskiego i porażki Austriaków w bitwie pod Wagram, wszystkie nabytki trze-
ciego zaboru austriackiego (Galicja Zachodnia), oraz okręg zamojski (ziemie 
I  rozbioru), zostały przyłączone do Księstwa Warszawskiego jako tzw. Nowa 
Galicja (z podziałem na cztery departamenty: krakowski, lubelski, radomski 
i siedlecki), zaś Wieliczka stała się kondominium. Stan ten utrzymał się kilka 
lat, gdy na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego Austria odzyskała Podgó-
rze, a Kraków z okręgiem stał się wolnym miastem jako tzw. Rzeczpospolita 
Krakowska, włączonym ponownie do monarchii Habsburgów w listopadzie 
1846 r. Z uwagi na ciążenie szkolnej edukacji historycznej w wolnym mie-
ście Krakowie w stronę systemu austriackiego (m. in. łączenie w gimnazjum 
nauczania historii i geografii w jeden przedmiot18) i stosunkowo krótki okres 
związków Galicji Zachodniej z Księstwem Warszawskim, badaniami obejmuję 
wszystkie ziemie zaborcy austriackiego wchodzące w skład Galicji w momencie 
uzyskania autonomii w 1867 r. 

15 Julian Ursyn Niemcewicz, Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami, Warszawa 1816 
(większość zamieszczonych tutaj tekstów Śpiewów powstała w latach 1808 –1811). 

16 Ignacy Lubicz-Czerwiński, Rys dziejów kultury i oświecenia narodu polskiego: od wieku 
X. do końca wieku XVII. w dwóch częściach, Przemyśl 1816.

17 Joachim Lelewel, Ignacy Czerwiński, w: tegoż, Rozbiory dzieł obejmujących albo dzieje 
albo rzeczy polskie różnymi czasy przez Joachima Lelewela ogłoszone w jedną księgę zebrane, Po-
znań 1844, s. 123 –127. Lelewel pisał m. in.: „Znalazłem pierwsze w tym rodzaju w języku pol-
skim dzieło, a w nim pisarza myślącego, z filozoficzną obserwacją, śledzącego różnego stanu na-
rodu naszego […] Pomysł jego jest piękny i wysoki”. Tamże, s. 123 –124. 

18 Oddzielną klasyfikację uczniów z historii i geografii (nadal w ramach jednego przedmio-
tu) wprowadziła w życie dopiero reforma z 1909 roku.
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Galicyjskie podręczniki historii jako przedmiot badań  
polskich historyków: ujęcie informacyjno-krytyczne

Podręczniki historii od początku XIX stulecia były przedmiotem zaintereso-
wania krytyki naukowej i m. in. takich uczonych jak Joachim Lelewel19, Tade-
usz Korzon20, Władysław Smoleński21, Ludwik Finkel22, Stanisław Sobiński23. 
Wobec ówczesnych analiz, obejmujących naukową dyskusję o nowościach, 
można użyć określenia „kronikarstwo historyczno-dydaktyczne”24. Znaczny 
wzrost zainteresowania popularyzacją wiedzy historycznej nastąpił na przeło-

19 Lelewel, O potrzebie elementarnych dzieł historycznych, „Tygodnik Wileński” 3, 1822, 
s. 153 –160. O poglądach Lelewela na nauczanie historii zob. Tadeusz Słowikowski, Joachim Le-
lewel – krytyk i autor podręczników historii, Kraków 1974; Jerzy Maternicki, Dydaktyka historii 
w Polsce 1773 –198, Warszawa 1974, s. 253 – 271; Violetta Julkowska, Retoryka w narracji histo-
rycznej Joachima Lelewela, Poznań 1998.

20 Tadeusz Korzon, O nauczaniu historii z powodu zamierzonej reformy szkół średnich w Ga-
licji, Warszawa 1882. Szerzej o poglądach Korzona na nauczanie historii zob. Jerzy Włodar-
czyk, Tadeusz Korzon jako dydaktyk i autor podręczników, w: Wiadomości Historyczne 1/4 – 5, 
1958, s. 340 – 351; Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce, s. 298 – 320; Jolanta Kolbuszew-
ska, Tadeusz Korzon (1839 –1918). Między codziennością, nauką a służbą narodowi, Łódź 2011, 
s. 114 –136.

21 Władysław Smoleński [Rec.:], Prof. Dr. Anatol Lewicki. Zarys historii Polski i krajów ru-
skich z nią połączonych […], w: Ateneum. Pismo naukowe i literackie, t. 1, 1885, s. 182 –186; 
tegoż, Historia polska i jej podręczniki, w: Roman Plenkiewicz (red.), Encyklopedia Wychowaw-
cza, t. 5: Górnicki Ł. – Jeske A., Warszawa 1901, s. 307 – 330; tegoż, Pisma historyczne, t. 3, Kra-
ków 1901, s. 421– 471; tegoż, Nowe podręczniki do nauki historii polskiej 1901–1906, w: Prze-
gląd Historyczny 3/3, 1906, s. 436 – 448. O poglądach Smoleńskiego na nauczanie historii 
zob. Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce, s. 342 – 375; Maria Wierzbicka, Władysław Smo-
leński, Warszawa 1980.

22 Ludwik Finkel, Historia, w: Plenkiewicz (red.), Encyklopedia Wychowawcza, t. 5, 
s. 283 – 297. O poglądach Finkla na nauczanie historii zob. Kazimierz Augustynek, Ludwik 
Finkel o nauczaniu historii, w: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Historia, 
1965, s. 175 –189; Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce, s. 321– 341; Jerzy Centkowski, Lu-
dwik Finkel jako dydaktyk historii, w: Józef Maternicki / Leonid Zaszkilniak (red.), Wielokultu-
rowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 2, Rzeszów 2004, s. 201– 208.

23 Stanisław Sobiński, Najważniejsze postulaty w sprawie nauczania historii polskiej, w: Mu-
zeum. Czasopismo wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych 26/1, 1910, 
s. 483 – 503; tegoż, Plan nauki w zreformowanej szkole średniej, Kraków 1907; tegoż, Uwagi me-
todyczne o nauczaniu historii, Warszawa 1910 (przedruk ze skrótami i komentarze: Maternic-
ki, Dydaktyka historii w Polsce, s. 376 – 411); tegoż, O nauce historii wobec planów naukowych, 
Lwów 1911. 

24 Wykorzystuję termin jakim na gruncie historii historiografii posługuje się Jerzy Mater-
nicki.
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mie XIX i XX w.25, o czym świadczyły m. in. dyskusje na II Zjeździe Histo-
ryków Polskich we Lwowie (1890) i III w Krakowie (1900) nad referatami 
Ludwika Finkla26 i Wiktora Czermaka27. Zorganizowana we Lwowie wystawa 
krajowa (1894), stworzyła okazję do przygotowania ekspozycji, a następnie wy-
dania katalogu dawnych książek dla szkół elementarnych28, w którym na po-
nad stu stronach zestawiono podręczniki do wszystkich przedmiotów. Wśród 
przeznaczonych do nauczania historii wymieniano opracowania Jana Juliana 
Szczepańskiego29, Zygmunta Sawczyńskiego30, Lucjana Tatomira31. Nie zabra-
kło też w wykazie poradników dydaktycznych precyzujących cele i treści na-
uczania32. Po wybuchu pierwszej wojny światowej wyszły w Warszawie uwa-
gi metodyczne Natalii Gąsiorowskiej, w których autorka nakreśliła wyjątkowo 
pozytywny obraz stosunków panujących pod zaborem austriackim33. Wkrótce 
po odzyskaniu niepodległości Gąsiorowska omawiając przedwojenną literatu-
rę popularną, wysoko oceniła wydaną w 1909 r. w Galicji Historię Polski Józefa 

25 Hanna Pohoska, Nauczanie i popularyzacja historii w ostatnim pięćdziesięcioleciu 
1887 –1937, w: Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne 2, 1937, s. 60 – 75.

26 Ludwik Finkel, Jakiego podręcznika historii polskiej koniecznie nam potrzeba i jaką dro-
gą dojść do niego?, w: Pamiętnik Drugiego Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie, t. 1: Referaty, 
Lwów 1890, s. 1– 9; tegoż, Składane dzieje Polski, w: Pamiętnik III Zjazdu Historyków Polskich 
w Krakowie urządzonego przez Towarzystwo Historyczne Lwowskie w dniach 4, 5 I 6 czerwca 
1900, t. 1: Referaty, Kraków 1900, s. 1– 3; t. 2: Protokoły obrad, Kraków 1901, s. 32 – 37.

27 Wiktor Czermak, Jakim winien być podręcznik naukowy dziejów polskich przeznaczony 
dla szerszych kół czytelników?, w: Pamiętnik III Zjazdu Historyków, t. 2, s. 24 – 37.

28 Mieczysław Baranowski / Szczęsny Parasiewicz, Książki szkolne w szkołach ludowych ga-
licyjskich i w innych ziemiach polskich dawniej używane, Lwów 1898.

29 Jan Julian Szczepański, Zeszyt uzupełniający książki do czytania na klasę najwyższą szkół 
głównych w cesarstwie Austrii. Opowiadania z dziejów ojczystych, Lwów 1860.

30 Theodor Welter, Dzieje powszechne skrócone. Część I: Dzieje starożytne, przełożył Zyg-
munt Sawczyński, Kraków 1869. 

31 Lucjan Tatomir, Dzieje Polski w zarysie. Dla klas wyższych szkół średnich, seminariów na-
uczycielskich i prywatnych zakładów naukowych, Lwów 1879. Autor ten napisał wcześniej pod-
ręcznik do nauki geografii. Zob. tegoż, Geografia Galicji, Lwów 1876.

32 Do nauki tzw. realiów, do których zaliczano historię, służyły opracowania metodyczne: 
Władysław Seredyński, Wykład metody nauk realnych w szkole ludowej do użytku seminariów na-
uczycielskich polskich, Tarnów 1888; Mieczysław Baranowski, Nauka realiów (geografii, historii, 
historii naturalnej i fizyki) w szkole ludowej, Lwów 1892; tegoż, Specjalna metodyka nauki geo-
grafii i historii w szkołach ludowych, Lwów 1892.

33 Natalia Gąsiorowska, Historja Polski w nauczaniu analfabetów dorosłych. Uwagi meto-
dyczne, rozkład materjału, wskazówki bibljograficzne, Warszawa 1916, s. 20. 
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Bałabana, oraz wyróżniła czwarte wydanie podręcznika dziejów ojczystych Bro-
nisława (1874 –?) i Gizeli Gebertów34.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. do galicyjskich pod-
ręczników historii odnieśli się nieco szerzej Adam Kłodziński i Adam Szelągow-
ski, związani z optymistycznym nurtem polskiej historiografii. Pierwszy, w pra-
cy Z zagadnień dydaktyki historii (1918) zwracając m. in. uwagę na usytuowanie 
podręcznika w ramach zewnętrznych, narzuconych przez wiedeńskie Minister-
stwo Wyznań i Oświaty i galicyjską Radę Szkolną Krajową (dalej: RSK), kry-
tykował „ubolewania godny fakt przezwania historii polskiej jakąś bezimienną 
historią kraju rodzinnego”35. Oceniając podręczniki historii powszechnej Za-
krzewskiego, z jednej strony nazywał je naukowym arcydziełem, z drugiej pi-
sał, że dawały „skrót wielotomowej historii”, co uznawał za wysoce problema-
tyczne w szkole średniej36. Zwrócił też uwagę na istniejący w c. k. monarchii 
rozdźwięk między działalnością wiedeńskiego ministerstwa oświaty, narzucają-
cego szkolnictwu ustrój, oraz władzami krajowymi, również wpływającymi na 
kształt podręczników w krajach koronnych. Opinię Kłodzińskiego o podręcz-
nikach Zakrzewskiego podzielił kilka lat później Szelągowski, poirytowany de-
cyzją polskiego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
odmawiającego zatwierdzenia jego podręczników historii powszechnej dla gim-
nazjum. Nadmienił przy tym, że pracując w charakterze nauczyciela historii 
w V Gimnazjum we Lwowie w latach 1907 –1910, w ogóle nie korzystał z pod-
ręczników Zakrzewskiego, na co „patrzono przez palce”37. 

Znacznie mniej krytyczna wobec opracowań Zakrzewskiego była Hanna 
Pohoska. W opublikowanym w 1928 r. akademickim podręczniku dydaktyki 
historii wspomniała o książkach Ignacego Lubicz-Czerwińskiego, Lucjana Sie-
mieńskiego, Karola Rawera, Michała Bobrzyńskiego, Lucjana Tatomira, Ana-
tola Lewickiego, Władysława Smoleńskiego-Grabieńskiego, Bronisława i Gizeli 
Gebertów, szerzej omawiając podręczniki Wincentego Zakrzewskiego38 i Ana-
tola Lewickiego39. Oceniając dzieło Zakrzewskiego zwróciła uwagę, że choć 
 

34 Tejże, Literatura historyczna popularna 1900 –1919, w: Przegląd Historyczny 22/2, 
1919 –1920, s. 233 – 266.

35 Cyt. za Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce, s. 415.
36 Adam Kłodziński, Z zagadnień dydaktyki historii, Lwów 1918, s. 15 –16. 
37 Adam Szelągowski, Z zagadnień dydaktyki historii. Nauka historii w programach gimna-

zjalnych, Warszawa 1925, s. 21.
38 Zob. przypis 10.
39 Zob. przypis 11.
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autora atakowano za oschłość wykładu i uprzywilejowanie dziejów monarchii 
austriackiej kosztem historii Polski40, jego podręczniki dobrze przysłużyły się 
nauczaniu historii. Cytując z kolei krytyczną opinię Smoleńskiego o opraco-
waniu Lewickiego41 (wyd. 1, 1884) podkreśliła, że dochodzący w nim do głosu 
austrofilizm niwelowało uzupełnienie pracy o dzieje porozbiorowe pióra Hen-
ryka Mościckiego (wyd. 4, 1908)42. Warszawska dydaktyczka do mankamen-
tów tej książki zaliczyła natomiast jej niejednolitość oraz dominację historii po-
litycznej. Najwyżej oceniła Dzieje narodu polskiego Władysława Smoleńskiego, 
związanego z tzw. warszawską szkołą historyczną43, które w edycji nieocenzu-
rowanej wyszły z końcem lat dziewięćdziesiątych XIX w. w Krakowie44. Wpływ 
na to miało szerokie uwzględnianie przez autora dziejów wewnętrznych i prze-
strzeganie zasad warsztatu naukowego. Drobne wzmianki o opracowaniach 
używanych w byłej Galicji, pojawiały się także na marginesie rozważań innych 
autorów piszących w okresie II Rzeczypospolitej45.

Systematyczne badania nad dziejami nauczania historii w Polsce zosta-
ły podjęte dopiero po drugiej wojnie światowej, głównie w Krakowie, Łodzi 
i Warszawie. Pionierem był Tadeusz Słowikowski, który skupił się na schył-
kowym okresie I Rzeczypospolitej oraz pierwszej połowie wieku XIX, badając 
m. in. stan nauczania historii w Wolnym Mieście Krakowie46. W swym podej-

40 Pohoska pisała o podręczniku Zakrzewskiego: „spełnił swoje zadanie, kształcąc w histo-
rii szereg pokoleń (od 1890 do 1918) na terenie Galicji i choć nie mógł wzbudzić wielu za-
miłowań do nauk historycznych, to dał młodzieży wiedzę ścisłą i pozbawioną tendencyjności, 
czy błędów, choć czasem trochę jednostronną”. Hanna Pohoska, Dydaktyka historii, Warsza-
wa 1928, s. 207. Walory opracowania Zakrzewskiego sprawiły, że zatwierdzono je do użytku 
uczniów szkół średnich w Polsce odrodzonej.

41 Smoleński pisał o podręczniku Lewickiego: „służyć może tylko ku nauce młodzieży ga-
licyjskiej i… pożytkowi Austrii”, Pohoska, Dydaktyka historii.

42 Tamże.
43 Władysław Grabieński [Smoleński], Dzieje narodu polskiego, t. 1– 2, Kraków 1897 –1898 

(edycja ocenzurowana zob. tegoż, Dzieje narodu polskiego. Wykład popularny na podstawie ostat-
nich badań naukowych z przedmową, t. 1– 4, Warszawa 1898). 

44 Pohoska, Dydaktyka historii, s. 209. 
45 Henryk Mościcki, Wskazówki praktyczne dla nauczycieli historii w szkołach średnich i po-

wszechnych, Warszawa 1925, s. 75; Władysław Olszewski, Szkolne studium historyczne i Nauka 
o Polsce współczesnej. Przyczynek do reformy szkolnictwa średniego w Polsce, Łódź 1927, s. 52. 

46 Tadeusz Słowikowski, Poglądy na nauczanie historii w Polsce w wieku XVIII oraz dydak-
tyczna koncepcja Joachima Lelewela, Kraków 1960; tegoż, Nauczanie historii w Wolnym Mieście 
Krakowie w latach 1815 –1846, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967. Zob. także przypis 19. 
Autor omawiał warunki polityczne i ich wpływ na organizację szkolnictwa w Krakowie (roz-
dział I), przygotowanie i warunki pracy nauczycieli historii (rozdział II), ich osiągnięcia zawo-
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ściu do dziejów edukacji historycznej, krakowski historyk był wybitnym przed-
stawicielem modelu ‘dydaktycznego’47, nacechowanego stawianiem w centrum 
zainteresowania spraw dydaktyczno-metodycznych, związanych z przekazem  
i  percepcją treści historycznych48. W badaniach nad nauczaniem historii 
w  okresie autonomicznym istotną wartość miały też poszukiwania związa-
nej z  Uniwersytetem Łódzkim Wandy Zwolskiej, która w kilku rozprawach 
z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. omówiła galicyjskie 
programy nauczania i podręczniki historii oraz scharakteryzowała kadrę pe-
dagogiczną tamtejszych gimnazjów49. Jednak gruntowne studium źródłowe 
o nauczycielach historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji doby 
autonomicznej, dała dopiero z końcem XX w. Alicja Puszka50. Zwróciła ona 
uwagę nie tylko na kształcenie i doskonalenie nauczycieli galicyjskich gimna-
zjów i szkół realnych, ale i eliminowanie z zawodu nauczycielskiego osób wy-
rażających poglądy sprzeczne z ideologią i polityką konserwatywnego stronnic-

dowe (rozdział III), stosowane przez nauczycieli metody i środki dydaktyczne pozapodręczni-
kowe (rozdział IV), wreszcie wykorzystywane podręczniki (rozdział V). 

47 Jerzy Maternicki w badaniach nad dziejami edukacji historycznej wyróżnił model dydak-
tyczny, historyczno-oświatowy i historiograficzny. Tegoż, Problemy metodologiczne badań nad 
dziejami edukacji historycznej, w: Acta Universitatis Nocolai Copernici. Historia 23, 1989, s. 9.

48 Tegoż, Tadeusz Słowikowski jako badacz dziejów edukacji historycznej i myśli dydaktycz-
no-historycznej, w: Czesław Nowarski (red.), W setną rocznicę urodzin Profesora Tadeusza Słowi-
kowskiego, Kraków 2009, s. 30. 

49 Wanda Zwolska, Sprawa nauczania historii kraju rodzinnego w gimnazjach galicyjskich 
w  latach 1867 –1914, w: Małopolskie Studia Historyczne 1– 2, 1966, s. 25 – 45; tejże, Rola 
historii i metody jej nauczania w gimnazjach galicyjskich w latach 1867 –1914, w: Przegląd Hi-
storyczno-Oświatowy 4, 1970, s. 532 – 549; tejże, Programy nauczania historii w gimnazjach ga-
licyjskich w latach 1867 –1914, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Huma-
nistyczno-Społeczne, seria 1, z. 76, 1971, s. 85 –103; tejże, Nauczyciele historii w gimnazjach 
galicyjskich w dobie autonomicznej (1867 –1914), w: Rocznik Łódzki 15, 1971, s. 183 – 200; 
tejże, Podręczniki historii w gimnazjach galicyjskich w latach 1867 –1914, w: Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne, seria 1, z. 86, 1972, s. 27 – 45; tej-
że, Polskie podręczniki historii w gimnazjach galicyjskich doby autonomicznej, w: Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne, seria 1, z. 96, 1973, s. 17 – 34.

50 Alicja Puszka, Nauczyciele historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji w okre-
sie autonomii (1868 –1914), Lublin 1999; tejże, Rola nauczycieli historii i geografii w rozwoju 
badań historycznych i geograficznych w Galicji w II połowie XIX wieku, w: Kazimierz Szmyd / 
Julian Dybiec (red.), Historia wychowania. Misja i edukacja. Profesorowi Andrzejowi Meissne-
rowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczycielskiej ( = Galicja i Jej Dziedzic-
two 20), Rzeszów 2008, s. 94 –114.
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twa stańczyków, o czym świadczył casus związanego z socjalistami Kazimierza 
Józefa Gorzyckiego51.

Najpoważniejsza monografia poświęcona szkolnej edukacji historycznej 
w  Galicji wyszła przed ćwierćwieczem spod pióra ucznia Słowikowskiego – 
Czesława Majorka52. Jest ona reprezentatywna dla ‘historyczno-oświatowego’ 
modelu badań, w którym szkolne nauczanie historii analizowano w kontekście 
rozwoju szkolnictwa i myśli pedagogicznej. Majorek położył nacisk na eduka-
cję oficjalną oraz związki nauczania historii ze strukturą organizacyjno-pro-
gramową szkolnictwa austriackiego. Oceniając wykorzystywane w szkołach 
podręczniki, wskazywał na ich zakres przestrzenny i chronologiczny, wymo-
wę ideową oraz przystępność. Omówił też toczące się w autonomicznej Galicji 
dyskusje wokół problemów historii szkolnej. Niewątpliwie zaletą tej monogra-
fii jest całościowe ujęcie procesu nauczania historii pod zaborem austriackim 
i zwrócenie uwagi na różne poziomy kształcenia.

Z kolei ‘historiograficzny’ model badań nad dziejami edukacji historycz-
nej, przez jej ścisłe powiązanie z ewolucją historiografii i kultury historycz-
nej społeczeństwa, zaproponował ośrodek warszawski, w którym powstała kla-
syczna już monografia Jerzego Maternickiego53 pt. Dydaktyka historii w Polsce 
1773 –1918, uwzględniająca m. in. osiągnięcia myśli dydaktyczno-historycznej 
pod zaborem austriackim, rozpatrywane na tle prądów metodologicznych i do-
minujących zapatrywań na dzieje Polski w poszczególnych okresach XIX stu-
lecia. Opracowanie to, w znacznej mierze aktualne, jest często przywoływane 
przez współczesnych badaczy dziejów edukacji historycznej. 

Za syntezę obu podejść można uznać warszawsko-krakowską inicjatywę, 
która zaowocowała pracą pt. Historia jako zadanie wychowawcze (1988), dającą 
uszczegółowiony obraz nauczania historii w okresie stanisławowskim i pierw-
szych dekadach XIX stulecia54. Obszerna część tej monografii została poświęco-
na walorom naukowym oraz dydaktycznym ówczesnych podręczników i mate-
riałów pomocniczych (atlasów, tablic genealogicznych i chronologicznych) do 
dziejów Polski55.

51 Tejże, Nauczyciele historii i geografii, s. 241.
52 Czesław Majorek, Historia utylitarna i erudycyjna. Szkolna edukacja historyczna w Gali-

cji (1772 –1918), Warszawa 1990; tegoż, Cel i zakres kształcenia historycznego w szkołach ludo-
wych i średnich w Galicji (1772 –1848), w: Przegląd Humanistyczny 26/12, 1982, s. 39 – 59. 

53 Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce. 
54 Jerzy Maternicki / Czesław Majorek / Wit Górczyński, Historia jako zadanie wychowaw-

cze. Edukacja historyczna młodzieży w latach 1773 –1830, Warszawa 1988, s. 10. 
55 Tamże, s. 195 – 348.
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W latach osiemdziesiątych XX w. ukazał się zbiór studiów pod redakcją 
Maternickiego Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w.56 z wie-
loma wartościowymi rozprawami m. in. Marii Wierzbickiej i Czesława Major-
ka. Pierwsza omówiła wymowę ideową i walory dydaktyczne galicyjskich opra-
cowań podręcznikowych po powstaniu styczniowym57, drugi poddał analizie 
60 czytanek historycznych przeznaczonych dla dzieci chłopskich58, dochodząc 
do wniosku, że miały one głównie na względzie przygotowanie włościan do 
walki narodowowyzwoleńczej. Jeśli chodzi o edukację elementarną w Galicji, 
na uwagę zasługują prace Andrzeja Klisia, który analizował książeczki do nauki 
czytania w szkołach ludowych i wydziałowych59. Podkreślając naczelne miej-
sce religii i treści religijnych włączanych do nauczania różnych przedmiotów, 
zwrócił uwagę na nasycenie podręczników wątkami historycznymi odnoszący-
mi się do różnych epok i odwołującymi się do wydarzeń z dziejów austriackich 
oraz historii Polski. W monografii opublikowanej z końcem lat sześćdziesią-
tych XX w., traktującej o myśli pedagogicznej Stanisława Zarańskiego60, autor 
ten omówił m. in. opublikowany w 1869 r. w Krakowie elementarz wybitnego 
galicyjskiego pedagoga i twórcy polskiej metodyki nauczania początkowego61. 
Wskazując na inspirującą rolę wydanego w Berlinie podręcznika Johanna Au-
gusta Böhme (1766 –1847)62, podkreślił oryginalność myśli Zarańskiego, któ-
ry w książeczce do nauki czytania zamieścił nie tylko opowiadania z historii bi-
blijnej, ale i dziejów Polski63. Przypadek Zarańskiego jest o tyle istotny, że jako 
nauczyciel języka polskiego w Theresianum w latach 1854 –1855, zapoznaw-

56 Jerzy Maternicki (red.), Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX wieku. Zbiór 
studiów, Warszawa 1981.

57 Maria Wierzbicka, Popularne podręczniki dziejów Polski w latach 1864 –1914, w: Mater-
nicki (red.), Edukacja historyczna, s. 355 – 394. 

58 Czesław Majorek, Polskie czytanki historyczne dla ludu i ich rola w kształtowaniu świa-
domości narodowej chłopów w Galicji doby autonomicznej, w: Maternicki (red.), Edukacja histo-
ryczna, s. 235 – 271.

59 Andrzej Kliś, Rola galicyjskiej szkoły ludowej w edukacji społeczeństwa polskiego, w: Szmyd / 
Dybiec (red.), Historia wychowania, s. 165 –177.

60 Tegoż, Myśl pedagogiczna Stanisława Zarańskiego, Kraków 1986, s. 126 –131.
61 Stanisław Zarański, Elementarz pierwszy ułożony śladem dziejowego rozwoju nauki pisania 

i czytania w zastosowaniu do umysłowych potrzeb dzieci polskich, Kraków 1869.
62 Johann August Böhme, Lese-Fibel für den vereinigten Sprech-, Schreib- und Lese- Unter-

richt, Berlin 1866.
63 Kliś, Myśl pedagogiczna Stanisława Zarańskiego, s. 129. W ocenie autora podręcznik był 

przepojony „ideą wychowania Polaka-katolika”.
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szy się z publikacjami niemieckimi, opracował oryginalny podręcznik dziejów 
powszechnych64.

W latach osiemdziesiątych XX w. ideą historii integralnej w opracowaniach 
historyczno-dydaktycznych z przełomu XIX i XX w. interesował się Zbigniew 
Michalik, który omówił popularne w Galicji opracowania Anatola Lewickiego, 
Wincentego Smoleńskiego, Józefa Grabca-Dąbrowskiego (1876 –1926), okre-
ślając m. in. stopień nasycenia narracji podręcznikowych faktami przynależny-
mi do różnych okresów historii65. Z kolei Krzysztof Gawroński zwrócił uwa-
gę na duży wpływ tzw. krakowskiej szkoły historycznej na treść podręczników 
historii wydawanych w c. k. monarchii66. O nowatorskich strategiach narra-
cyjnych, związanych z Galicją autorów dziejów dla ludu doby romantyzmu 
(Antonina Machczyńska i Walery Łoziński), pisała Bronisława Woźniczka-Pa-
ruzel67. Na przełomie XX i XXI w. rękopiśmiennymi pracami Ignacego Lubicz-
-Czerwińskiego: jego traktatem o stosunkach polsko-niemieckich68, oraz szki-
cem dziejów Polski w wieku XVIII69, zainteresowała się Mariola Hoszowska70. 
Omówiła ona też twórczość historyczno-dydaktyczną lwowskiego dziejopisarza 
Bernarda Kalickiego (1840 –1884), ulegającego wpływom innego działające-

64 Stanisław Zarański, Dzieje powszechne zewnętrzne i wewnętrzne ułożone na wzór roczni-
ków, kronik i właściwej historyi z dziejobrazem powszechnym przedstawiającym teatr wypadków 
pod względem czasu i miejsca, t. 1, Wiedeń 1857; t. 2, Kraków 1867. Podręcznik Zarańskiego, 
który ukazał się w 1858 r. także w przekładzie niemieckim – okazał się zbyt kontrowersyjny dla 
RSK i nie został zatwierdzony. Galicyjski pedagog przetłumaczył też z niemieckiego (wespół 
z Henrykiem Żywieckim) Lehrbuch der Weltgeschichte Georga Webera (Lwów 1851–1855).

65 Zbigniew Michalik, Na drodze ku integralnej wizji dziejów Polski. Podręczniki szkolne 
przełomu XIX i XX wieku, w: Przegląd Humanistyczny 25/1– 2, 1981, s. 233 – 245.

66 Krzysztof Gawroński, Wpływ krakowskiej szkoły historycznej na galicyjskie podręczniki hi-
storii doby pozytywizmu, w: Przegląd Humanistyczny 25/6, 1981, s. 131–147.

67 Bronisława Woźniczka-Paruzel, „Dzieje ojczyste dla ludu” doby romantyzmu, Wrocław 
1990.

68 Moralizatorski zamysł autora, afirmującego bieżącą politykę Austrii wobec Królestwa 
Galicji i Lodomerii dobrze oddaje tytuł nieopublikowanego opracowania Lubicz-Czerwińskie-
go: Przyczyny starej niechęci między rodem Niemców i Słowian a potem Polaków, tudzież powody 
i środki, które by do zgody i jedności umysłów oba te narody, mianowicie Galicji, zbliżyć mogły, Za-
kład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 594.

69 Dodatek wieku XVIII ku dokończeniu dziełka pt. Rys dziejów kultury […] z roku 1816 
przez I. Lubicz-Czerwińskiego Kawalera Cesarsko Austriackiego Orderu Leopolda, b. m.w. (?), 
1822.

70 Mariola Hoszowska, Ignacego Lubicz-Czerwińskiego traktat o stosunkach polsko-niemiec-
kich, w: Jerzy Maternicki (red.), Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., 
t. 1, Rzeszów 2004, s. 165 –177; tejże, Ignacy Lubicz-Czerwiński i jego „Dodatek wieku XVIII”, 
w: Maternicki / Zaszkilniak (red.), Wielokulturowe środowisko historyczne, t. 2, s. 59 – 69. 



34 Mariola Hoszowska

go we Lwowie znanego historyka i literaty lwowskiego Karola Szajnochy, a na-
stępnie głównych reprezentantów tzw. szkoły krakowskiej i pesymistycznego 
nurtu polskiej historiografii Waleriana Kalinki (1817 –1883) i Józefa Szujskie-
go (1835 –1883)71. Zarysy historii ojczystej Henryka Schmitta (1817 –1883), 
m. in. zalecone przez RSK do użytku szkolnego Zdarzenia najważniejsze z prze-
szłości narodu polskiego (Lwów 1869), analizował Wit Górczyński72. W cen-
trum zainteresowania znalazła się również literatura popularna adresowana do 
warstw plebejskich, obejmująca m. in. wznowienia i  przeróbki popularnych 
podręczników Izabeli Czartoryskiej (1746 –1835) i Władysława Ludwika An-
czyca (1823 –1883), ukazujące się pod szyldem znanych galicyjskich funda-
cji wydawniczych: Wydawnictwa Ludowego i Macierzy Polskiej we Lwowie73. 

Podręczniki historii Polski – wychodzące we wszystkich dzielnicach za-
borowych – były również podstawą refleksji autorów skupiających się na wy-

71 Tejże, Bernard Kalicki (1840 –1884) – życie i prace historyczne, w: Leonid Zaszkilniak / 
Jerzy Maternicki (red.), Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. Bagato-
kul’turne ìstorične se re doviŝe L’vova v XIX ì XX stolìttâh, t. 4, L’viv 2006, s. 209 – 239. Wydany 
przez Kalickiego w 1871 r. tom pierwszy Opowiadań z dziejów Polski, pomyślany jako podręcz-
nik dla młodzieży, wysoko ocenił Józef Szujski. 

72 Wit Górczyński, Podręcznikowe zarysy dziejów Polski Henryka Schmitta, w: Maternic-
ki / Zaszkilniak (red.), Wielokulturowe środowisko historyczne, t. 2, s. 70 – 81. Autor pisał też 
o podręczniku Lubicz-Czewińskiego. Tegoż, Ignacego Lubicz-Czerwińskiego „Rys dziejów kul-
tury i oświecenia narodu polskiego od wieku X do końca XVII”. Próba integralnego prezentowania 
dziejów ojczystych, w: Jerzy Maternicki / Mariola Hoszowska / Paweł Sierżęga (red.), Historia. 
Społeczeństwo. Wychowanie, Rzeszów 2003, s. 165 –177. 

73 Józef Szocki, Literatura popularna dla ludu na przykładzie Wydawnictwa Ludowego 
1882 –1920, Kraków 1994; tegoż, Klasyka narodowa w adaptacjach dla ludu w „Wydawnictwie 
Ludowym” i „Macierzy Polskiej”, w: Czesław Kłak (red.), Chłopi – naród – kultura, t. 3: Obli-
cze duchowe, Rzeszów 1997, s. 199 – 209; tegoż, Literatura popularna dla ludu na przełomie XIX 
i XX w. (na przykładzie lwowskich serii wydawniczych „Macierz Polska” i „Wydawnictwo Ludo-
we”) 1882 –1920, w: Jerzy Jarowiecki (red.), Kraków – Lwów. Książki. Czasopisma. Biblioteki 
XIX – XX wieku, t. 4, Kraków 1999, s. 46 – 56; tegoż, Książka popularna dla ludu (na przykła-
dzie „Macierzy Polskiej”), w: Maria Juda (red.), Książki i prasa w systemie komunikacji społecznej. 
Przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy, Lublin 2002, s. 61– 67; Mariola Hoszowska, Oświata 
pozaszkolna w Galicji. Szkic z dziejów Macierzy Polskiej we Lwowie (1882 –1918), w: Agnieszka 
Kawalec / Wacław Wierzbieniec / Leonid Zaszkilniak (red.), Galicja 1772 –1918, t. 3, Rzeszów 
2011, s. 24 – 51; tejże, Publikacje historyczne Macierzy Polskiej, w: Leonid Zaszkilniak / Joanna 
Pisulińska / Paweł Sierżęga (red.), Historia, mentalność, tożsamość, t. 4: Pamięć społeczna Ukra-
ińców i Polaków w okresie kształtowania się ich świadomości narodowej (wiek XIX i pierwsza po-
łowa XX), L’viv 2011, s. 432 – 445; tejże, Powstanie styczniowe w lwowskiej literaturze popular-
nej dla „ludu”, w: Mariola Hoszowska / Agnieszka Kawalec / Leonid Zaszkilniak (red.), Galicja 
a powstanie styczniowe, Warszawa – Rzeszów 2013, s. 531– 551.
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branych, ważkich wątkach dziejów Polski. Józef Brynkus pisząc o bohaterach 
w dziewiętnastowiecznych podręcznikach dziejów Polski doszedł do przekona-
nia, że dostarczali oni archetypów pożądanych zachowań, wzmacniając prze-
konanie o kluczowej roli wybitnych jednostek w dziejach. Wizerunki narodo-
wych herosów były modelowane tak, aby odpowiadały ideałom i wartościom 
późniejszych epok74. Podobne konkluzje pobrzmiewają w monografii Andrze-
ja Stępnika, który analizując obraz Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich 
zauważył, że na ocenę polsko-ukraińskiego współżycia i sąsiedztwa w polskich 
podręcznikach powstałych w XIX i początkach XX w., większy wpływ miały 
aktualne tendencje polityczne i nastroje społeczne, niż wyniki badań źródło-
wych i metodologiczne pryncypia75. Elżbieta Cesarz omawiając ewolucję ob-
razu włościan w polskiej myśli historycznej do 1863 r. zauważyła, że tylko nie-
liczni autorzy syntez i podręczników dziejów Polski uwrażliwiali czytelników  
na niedolę chłopów76. Joanna Pisulińska z kolei wykazała, że opracowania pod-
ręcznikowe operując stereotypami najczęściej utrwalały negatywny obraz spo-
łeczności żydowskiej77. Dorota Malczewska-Pawelec ustaliła, że autorzy syn-
tez i podręczników wnieśli niewiele nowego do porozbiorowych interpretacji 
dziejów Śląska, a tym samym w marginalnym stopniu przyczynili się do wal-
ki o polskość tej krainy78. Mariola Hoszowska określiła stopień zainteresowa-
nia kobietami w podręcznikach dziejów ojczystych z lat 1795 –1918, docho-
dząc do wniosku, że droga poświęcenia ojczyźnie – wyrażająca się w nośnym 
micie ‘matki Polki’ – uznawana była powszechnie za najbardziej właściwą i god-
ną najwyższej pochwały79. 

74 Józef Brynkus, Bohaterowie dziejów polskich w podręcznikach szkolnych XIX wieku, Kra-
ków 1998, s. 263 – 264.

75 Andrzej Stępnik, Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w syntezach i podręcznikach dziejów 
ojczystych okresu porozbiorowego 1795 –1918, Lublin 1998, s. 287 – 290.

76 Elżbieta Cesarz, Chłopi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej 1795 –1864. Syn-
tezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych, Rzeszów 1999, s. 296 – 304. 

77 Joanna Pisulińska, Żydzi w polskiej myśli historycznej doby porozbiorowej (1795 –1914). 
Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych, Rzeszów 2004, s. 262 – 267.

78 Dorota Malczewska-Pawelec, Dialog o Śląsku. O (nie)zmienności obrazu krainy i jej 
mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów (studium historiograficzne), 
Katowice 2012, s. 435 – 445; tejże, Śląsk w pracach historyków lwowskich Ignacego Lubicz-Czer-
wińskiego i Henryka Schmitta, w: Maternicki (red.), Wielokulturowe środowisko historyczne, t. 1, 
s. 178 –194. 

79 Mariola Hoszowska, Siła tradycji, presja życia. Kobiety w dawnych podręcznikach dziejów 
Polski (1795 –1918), Rzeszów 2005, s. 286 – 292; tejże, Wizerunek kobiety w lwowskich podręcz-
nikach historii Polski XIX wieku, w: Jerzy Maternicki / Leonid Zaszkilniak (red.), Wielokultu-
rowe środowisko historyczne, t. 3, Rzeszów 2005, s. 153 –172; tejże, Maria Teresa w dziewiętna-
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Na szczególną uwagę zasługuje monografia Marii Bieniek poświęcona obu-
dowie dydaktycznej dziewiętnastowiecznych podręczników historii, w tym ga-
licyjskim opracowaniom wykorzystywanym w nauczaniu dziejów kraju ro-
dzinnego, historii Austrii i historii powszechnej80. Jeśli chodzi o pierwszą po-
łowę XIX w., autorka scharakteryzowała środki pozatekstowe w przekładach 
podręczników historii starożytnej piszącego po angielsku irlandzkiego pisarza  
Olivera Goldsmitha (1728 –1774), Francuza Claude-François-Xavier Millota 
(1726 –1785), niemieckich autorów Juliusa Augusta Remera (1738 –1803), Jo-
hanna Georga Augusta Gallettiego (1750 –1828), zarysie historii powszechnej 
do 1817 r. Stefana Sawickiego, kilkutomowych dziejach powszechnych Anto-
niego Poplińskiego (1796 –1868), Theodora Bernharda Weltera (1796 –1872), 
Wilhelma Pütza (1806 –1877)81. Dla drugiej połowy XIX w., przywołała opinie 
historyków galicyjskich wypowiadających się o roli środków pozatekstowych 
i oceniła obudowę dydaktyczną nowych edycji prac Weltera i Pütza, oraz pod-
ręczników historii powszechnej Antona Gindely’ego (1829 –1892), Aleksan-
dra Semkowicza (1850 –1923), Kazimierza Krotoskiego (1860 –1937), Alberta 
Zippera (1876 –1901), Wincentego Zakrzewskiego (1844 –1918), Stanisława 
Zarańskiego (1817 –1889), a także do dziejów monarchii austro-węgierskiej: 
Bronisława i Gizeli Gebertów, Kazimierza Krotoskiego oraz Mieczysława Zale-
skiego. Autorka doszła do wniosku, że na przełomie XIX i XX w. nastąpił wy-
raźny wzrost poziomu dydaktycznego podręczników historii, a opracowania 
galicyjskie pod względem nasycenia książek szkolnych ilustracjami, materia-
łem kartograficznym, tablicami i innymi pomocami niejednokrotnie przodo-
wały, co pozwalało skutecznie kształtować świadomość narodową odbiorców82. 

Galicyjskie podręczniki historii  
jako przedmiot badań polskich historyków: ujęcie analityczne

Jaki obraz edukacji historycznej w Galicji (w poszczególnych okresach dziejów 
naddunajskiej monarchii) oraz w Wolnym Mieście Krakowie, wyłania się z ba-

stowiecznych dydaktycznych obrazach dziejów Polski, w: Marian Stolarczyk / Agnieszka Kawalec 
/ Jerzy Kuzicki, Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., 
Rzeszów 2011, s. 55 – 80.

80 Bieniek, Obudowa dydaktyczna. Zob. także Wacław Marmon, Mapa jako pomoc dydak-
tyczna w polskiej teorii nauczania historii w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w., w: Rocz-
nik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie 109, 1987, s. 241– 250.

81 Bieniek, Obudowa dydaktyczna, s. 72 – 81, 11–113.
82 Tamże, s. 154 –157, 190 – 205, 233, 244 – 262.
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dań polskich historyków? Jeśli chodzi o lata 1772 –1815, Lelewel na począt-
ku lat dwudziestych XIX w. ocenił sytuację w Galicji bardzo krytycznie83, do-
strzegając jedynie oryginalność podręcznika Lubicz-Czerwińskiego. Na regres 
w nauczaniu historii do 1846 r., związany z umacnianiem się porewolucyjnej 
reakcji i odchodzeniem od zdobyczy epoki oświecenia, wskazywał Słowikow-
ski. Przejawem tej tendencji miała być z jednej strony niewielka popularność  
w Krakowie podręczników historii starożytnej wydanych u schyłku dawnej 
Rzeczypospolitej w okresie reformatorskiej działalności Komisji Edukacji Na-
rodowej (1773 –1794) autorstwa Wincentego (1745 –1791) i Józefa Kajeta-
na (1743 –1806) Skrzetuskich, z drugiej zaś upowszechnienie się Historii po-
wszechnej pióra piszącego na przełomie XVIII i XIX w. austriackiego historyka 
Johanna Matthiasa Schröckha (1733 –1808)84. Opracowanie to było popular-
ne w krajach niemieckich, Austrii, na Węgrzech, oraz w Księstwie Warszaw-
skim i Królestwie Polskim, gdzie ukazało się w tłumaczeniu i uzupełnieniach – 
głównie z historii Polski – nauczyciela szkół pijarskich Pawła Kotowskiego 
(1777 –1849)85. Chociaż adaptacja ostatniego spotkała się z druzgocącą – szcze-
gólnie w partiach dotyczących dziejów ojczystych – oceną Lelewela86, nie za-
szkodziło to książce w Galicji i Krakowie. Popularność zdobył tu też pozytyw-
nie oceniony przez Lelewela przekład z angielskiego historii greckiej i rzymskiej 
Oliviera Goldsmitha87, pióra pijara Michała Olszewskiego (1779 – ?)88. Nieco 
mniejszym zainteresowaniem cieszyło się opracowanie niemieckiego historyka 
Johanna Georga Augusta Gallettiego, wydane we Wrocławiu w 1806 r.89 i uzu-
pełnione przez wydawcę o wybrane fakty z dziejów Polski. 

83 Lelewel stwierdził: „W Galicjach wszystko upodlone i cudzoziemcze przepisy odrętwi-
ły po szkołach polskie nauki”. Tegoż, O potrzebie elementarnych dzieł historycznych, w: Lelewel, 
Dzieła, t. 7, oprac. i wstęp Janina Bieniarzówna, Warszawa 1961, s. 302. 

84 Johann Matthias Schröckh, Allgemeine Weltgeschichte für Kinder, Leipzig 1779 –1784.
85 Historia powszechna przez J. M. Szreka z niemieckiego języka na polski przez ks. Pawła Ko-

towskiego S. P. przetłumaczona, dodatkami pomnożona i do roku 1812 doprowadzona, t. 1– 3, 
Wilno – Warszawa, 1813 –1814.

86 Słowikowski, Nauczanie historii, s. 136.
87 Olivier Goldsmith, The Roman History, t. 1– 2, London 1769; tegoż, The Grecian Histo-

ry, London 1774.
88 Krótki zbiór historii greckiej od jej początku aż do zamienienia Grecji w prowincję rzymską 

przez Goldsmitha po angielsku napisany, tłumaczył z francuskiego ks. Michał Olszewski, Wil-
no 1819; Krótki zbiór historii rzymskiej Goldsmitha od założenia Rzymu aż do upadku Cesarstwa 
Rzymskiego na Zachodzie, Wilno 1820.

89 Początki w nauce historycznej przez Jana Jerzego Augusta Galleatti, profesora gimnazjum 
w Gota. Przetłumaczone na język polski podług czwartej edycji niemieckiej. Z obrazkami koloro-
wemi, Wrocław 1806 (wyd. 2: 1816).
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Jeśli chodzi o rodzimych autorów podręczników dziejów powszechnych, 
wzięciem cieszyło się pod zaborem austriackim i w Krakowie opracowanie rek-
tora warszawskich szkół pijarskich, Stefana Sawickiego (1768 –1818)90. Autor 
powielał periodyzację dziejów w ujęciu Schröckha, dawał oględny wykład dzie-
jów biblijnych i nawiązywał do wydarzeń z historii Polski. Do tego przystęp-
na narracja i niewielka objętość książki zapewniły podręcznikowi popularność 
do końca lat trzydziestych XIX w. Od lat dwudziestych opracowanie wypiera-
ne było przez szowinistyczny w swej wymowie podręcznik rosyjskiego badacza 
Iwana Kajdanowa (1782 –1843)91, który od 1840 r. obowiązywał jako książka 
elementarna w krakowskim Liceum św. Anny92. W Galicji i Krakowie pomoc-
niczo korzystano też z podręczników historii powszechnej Pawła Kotowskie-
go93 i Dominika Szybińskiego (1730 –1799)94.

Do dziejów Polski nauczanych w Krakowie do 1833 r. służyło popu-
larne na ziemiach polskich pod wszystkimi zaborami opracowanie Teodo-
ra Wagi (1739 –1801) w przeróbkach Lelewela (największe zmiany w edycji 
z 1824 r.)95, dostępne w księgarniach przez cały okres istnienia Wolnego Mia-
sta Krakowa96, oraz autorski podręcznik Lelewela (1786 –1861)97, który 
wprawdzie wyszedł w Warszawie, ale dostępny był także w Krakowie. Ponad-
to młodzieży gimnazjalnej służyła wysoko oceniona przez Lelewela parasynteza 

90 Stefan Sawicki, Rys krótki historii powszechnej do roku 1812, Warszawa 1815. W wyda-
niu drugim z 1818 r. cezurę końcową wydłużono do roku 1817.

91 Iwan Kajdanow, Historia powszechna krótko zebrana przez […], podług drugiego wyda-
nia rosyjskiego, przetłumaczył L[eon] Rogalski, Wilno 1826; tegoż, Krótki rys historii powszechnej 
I. Kajdanowa przetłumaczył F. Zatorski, Wilno 1832.

92 Słowikowski, Nauczanie historii, s. 142 –143.
93 Paweł Kotowski, Historia starożytna zawierająca dzieje wszystkich narodów od stworzenia 

świata do potyczki pod Akcjum do 3974 roku świata, Warszawa 1818.
94 Dominik Szybiński, Krótka wiadomość o znakomitszych w świecie monarchiiach, staro-

dawnych królestwach, rzeczachpospolitych, tudzież o cesarzach państwa rzymskiego, jego podzia-
le, upadku, wznowieniu na zachodzie, powstaniu natomiast tureckiego na wschodzie i rewolucjach 
w nich zachodzących aż do naszych czasów, dla pożytku uczącej się młodzi, zebrana przez […], 
t. 1– 2, Warszawa 1773 (wyd. 2, Wilno 1813 –1814).

95 Historia książąt i królów krótko zebrana, z niektórymi uwagami nad dziełami narodu 
dla oświecenia młodzi narodowej przez ks. Teodora Wagę Scholarum Piarum do druku podana, 
Warszawa 1770. O przeróbkach Lelewela zob. Bieniarzówna, Wstęp, w: Lelewel, Dzieła, t. 7, 
s. 18 – 20.

96 Słowikowski, Nauczanie historii, s. 150.
97 Joachim Lelewel, Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedział, do nich dwanaście krajo-

brazów skreślił, Warszawa 1829 (wyd. 2, 1830).
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Je rze go Samuela Bandtkiego (1768 –1835)98 oraz podręcznik Józefa Mikla-
szewskiego (1775 –1833)99, zaś pensjonarkom książka Łukasza Gołębiowskie-
go (1773 –1849)100. Popularnością cieszyło się nietypowe opracowanie Juliana 
Ursyna Niemcewicza (1758 –1841)101, które pełniło rolę uzupełniającej lektu-
ry szkolnej, o dużych walorach wychowawczych oraz dziełko Izabeli Czarto-
ryskiej ważne ze względów społecznych i traktowane jako książeczka elemen-
tarna w szkołach początkowych Krakowa102. Większość wymienionych wyżej 
autorów pochodziła spoza Galicji, głównie z Królestwa Polskiego.

Podsumowując rozdział poświęcony podręcznikom wykorzystywanym 
w nauczaniu historii do 1846 r., Słowikowski stwierdził, że obok tendencji kle-
rykalnych, obecnych w najpopularniejszych opracowaniach Schröckha, Sa-
wickiego, Kotowskiego, narzucane uczniom podręczniki gloryfikowały potę-
gę Austrii, Prus i Rosji, potępiały powstania i rewolucje, oraz sankcjonowały 
istniejący porządek społeczny103. Jeszcze krytyczniej sytuację szkolnej edukacji 
historycznej w Galicji w tym okresie ocenił Majorek, który rozdział obejmują-
cy jej dzieje do 1815 r. opatrzył wymownym tytułem: Na usługach germaniza-
cji. O szkole ludowej w Galicji, w której nauczano po niemiecku, stanowiącej 
zaprzeczenie nowożytnych tendencji w organizacji nauczania elementarnego 
w Europie, autor ten pisał, że była zmorą dla uczniów, którzy niczego nie do-
wiadywali się o przeszłości kraju rodzinnego104. Niepochlebnie wyrażał się rów-
nież o edukacji historycznej w austriackiej szkole średniej, stanowiącej instru-

 98 Jerzy Samuel Bandtkie, Krótkie wyobrażenie dzieiów Królestwa polskiego w dwuch [sic!] 
tomach, Wrocław 1810 (wyd. 2 rozszerzone, Wrocław 1820, wyd. 3 Wrocław 1835).

 99 Józef Miklaszewski, Rys historii polskiej od wzniesienia się monarchii aż do ostatniego 
upadku i rozbioru kraju, Warszawa 1821 (kolejne wydania: 1822, 1823, 1829).

100 Łukasz Gołębiowski, Wiadomości z historii polskiej dla pensji płci żeńskiej zastosowane, 
Warszawa 1827.

101 Niemcewicz, Śpiewy historyczne (wyd. 2, 1818).
102 Izabela Czartoryska, Pielgrzym w Dobromilu, czyli nauki wiejskie z dodatkiem powie-

ści, Warszawa 1819; tejże, Pielgrzym w Dobromilu, część druga, czyli dalszy ciąg nauk wiejskich 
z dziesięcią obrazkami i z muzyką, Warszawa 1821. Szerzej zob. Mariola Hoszowska, Kobiety 
w pisarstwie historyczno-dydaktycznym Izabeli Czartoryskiej, w: Jadwiga Hoff (red.), O kobietach. 
Studia i szkice. Wiek XIX i XX, Rzeszów 2011, s. 47 – 74.

103 Słowikowski, Nauczanie historii, s. 163.
104 O wychowankach szkół ludowych Majorek pisał: „uczniowie nie tylko nie rozumie-

li istoty przedstawianych im treści, ale i sensu obligatoryjnego czytania tekstów, w których nie 
było nic o kraju rodzinnym, o ludziach ten kraj zamieszkujących, ich obyczajach i przeszłości”. 
Majorek, Historia utylitarna, s. 23.
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ment wynaradawiania młodzieży galicyjskiej oraz „szerzenia ideologii domu 
habsburskiego”105. 

Niewiele lepiej w ocenie Majorka było w Galicji po Wiośnie Ludów, aż 
do upadku centralistycznego kierunku w polityce austriackiej. Czytanki dla 
szkół ludowych miały w jego ocenie wydźwięk antypolski106, a w podręczni-
kach szkolnych starannie unikano opowiadań afirmujących samodzielne pań-
stwo polskie, i w najlepszym razie ograniczano się do epizodów odnoszących 
się do południowych skrawków dawnej Rzeczypospolitej, które wskutek roz-
biorów znalazły się pod panowaniem austriackim107. Traktowanie Galicji jako 
części jednolitego organizmu naddunajskiej monarchii sprawiało, że jej dzie-
je podlegały ścisłemu zespoleniu z treściami dotyczącymi przeszłości Austrii. 

Przeprowadzona w latach 1849 –1850 reforma szkolnictwa średniego108 
i nowe plany nauczania dla gimnazjum niższego i wyższego, oraz szkół real-
nych (niższych i wyższych), a od 1864 r. gimnazjum realnego, pociągnęły za 
sobą wprowadzenie nowych podręczników historii powszechnej pióra nauczy-
cieli gimnazjalnych: Theodora Bernharda Weltera109 (doczekał się kilkudzie-
sięciu wydań, używany nie tylko w krajach niemieckich, ale i w USA oraz Ja-
ponii) i Wilhelma Pütza110. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX w. 

105 Tamże, s. 46.
106 Autor zauważał m. in.: „wszystko, co dotyczyło wkładu czy też miejsca Niemców w hi-

storii Polski, a także historycznych związków austriacko-polskich tchnęło germanofilstwem 
i było podnoszone do rangi wielkich wydarzeń dziejowych. To natomiast, co obejmowało jedy-
nie momenty z dziejów Polski stanowiło tendencyjny opis prymitywnych, ubogich i jakże ła-
twowiernych mieszkańców ziemi polskiej”. Tamże, s. 99. 

107 Tamże, s. 100.
108 Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich, Wien 1849.
109 Theodor Welter, Lehrbuch der Weltgeschichte für Gymnasien, Realschulen und höhere Bür-

gerschulen, t. 1– 3, Münster 1826 –1830. W Galicji używano tego podręcznika w niższych kla-
sach gimnazjum.

110 Wilhelm Pütz, Grundriss der Geographie und Geschichte der alten, mittlern und neu-
ern Zeit für die obern Klassen höherer Lehranstalten, t. 1– 3, Köln 1834 –1836. Skrócony prze-
kład tego podręcznika (Weltera dzieje powszechne skrócone. Przełożył na język polski Zygmunt 
Sawczyński, t. 1– 3, Kraków 1865) omówiła Wanda Zwolska. Zob. tejże, Podręczniki historii 
w gimnazjach galicyjskich, s. 29 – 32. W okresie autonomicznym pojawiły się kolejne przekła-
dy tego podręcznika. Zob. Wilhelm Pütz, Rys geografii i historii powszechnej dla klas wyższych, 
t. 1: Świat starożytny. Z 12 wydania niemieckiego tłumaczyli W. Niedzielski i E. Gołębiowski, 
Lwów 1869; t. 2: Wieki średnie. Z 10 wydania niemieckiego tłumaczył i zarysem dziejów Pol-
ski uzupełnił L. Tatomir, Lwów 1870; t. 3: Dzieje nowożytne. Z 11 wydania niemieckiego tłu-
maczył L. Tatomir, Lwów 1870. W Galicji podręcznik ten wykorzystywano w wyższym gim-
nazjum i szkole realnej.
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dopuszczono do użytku podręczniki dziejów powszechnych: niemieckiego na-
uczyciela gimnazjalnego Johannesa Bumüllera (1811–1890)111 i historyka An-
tona Gindely’ego112, a do dziejów Austrii wybitnego czeskiego badacza Václa-
va Vladivoja Tomka (1818 –1905)113. O opracowaniach tych u schyłku XIX w. 
wybitny warszawski historyk Tadeusz Korzon, sto lat później zaś Majorek, 
wypowiadali się bardzo krytycznie, tak z uwagi na germanocentryczne skrzy-
wienie perspektywy powszechnodziejowej, habsburski lojalizm114, jak i ency-
klopedyzm, który powodował całkowite rozmijanie się z możliwościami po-
znawczymi gimnazjalistów.

Spolszczenie administracji po uzyskaniu przez Galicję autonomii nie ozna-
czało – podkreślał Majorek – że szkoła stała się od razu polska. Nastąpiło to do-
piero po wielu latach. Niemniej treść podręczników historii ulegała istotnym 
przeobrażeniom już od lat siedemdziesiątych XIX w. Książeczki do nauki czy-
tania obejmowały głównie historię „kraju ojczystego”, traktowaną teraz jako 
dzieje Polski. W podręcznikach pojawiły się czytanki o panowaniu Jagiellonów. 
Opiewano bohaterskie czyny polskich królów i bohaterów narodowych. Pod-
kreślano waleczność władców, hetmanów i prostych żołnierzy. Z jednej strony 
akcentowano historyczną odrębność ziem polskich, z drugiej podkreślano tro-
skę Habsburgów o polskich poddanych115. W ocenie Majorka wartość czyta-
nek dla dzieci i młodzieży szkół elementarnych polegała przede wszystkim na 
przekazywaniu w narodowym języku wiadomości o chlubnych kartach naro-
dowej przeszłości, co pozwalało kształtować świadomość historyczną i narodo-
wą Polaków116. Mankamentem było natomiast pomijanie z reguły historii naj-
nowszej, odnoszącej się do całości ziem polskich.

W gimnazjum, w którym po spolszczeniu szkolnictwa nadal nauczano hi-
storii powszechnej i dziejów monarchii austro-węgierskiej, dopiero program 

111 Johannes Bumüller, Weltgeschichte. Ein Lehrbuch für Mittelschulen in zwei Bänden, Frei-
burg im Briesgau 1852. 

112 Anton Gindely, Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für Ober-Gymnasien, t. 1– 3, Prag 
1863; tegoż, Dzieje powszechne dla wyższych klas szkół średnich według czwartego wydania prze-
łożył M. Markiewicz, t. 1: Dzieje starożytne; t. 2: Dzieje średniowieczne; t. 3: Dzieje nowożytne, 
Rzeszów 1877 –1879.

113 Václav Vladivoj Tomek, Geschichte des österreichischen Kaiserstaates zum Gebrauche für 
Gymnasien und Realschulen, Wien 1853.

114 Zdaniem Majorka habsburski lojalizm był szczególnie widoczny w podręczniku Tom-
ka, stanowiącym panegiryk na cześć Monarchii i narzędzie politycznego wychowywania w du-
chu przywiązania do cesarza. Tegoż, Historia utylitarna, s. 144. 

115 Tamże, s. 164 –165.
116 Tamże, s. 169, 180.
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nauczania historii i geografii z 1884 r. dowodził reorientacji polityki Wiednia 
wobec narodowych aspiracji mieszkańców Przedlitawii117. Kolejnym krokiem 
w tym względzie był program z 1909 r., nazwany przez Majorka pierwszym 
polskim programem edukacji historycznej w Galicji118, głównie z uwagi na do-
wartościowanie dziejów ojczystych, które stały się obowiązkowym przedmio-
tem nauczania w gimnazjum, oraz historii współczesnej – doprowadzonej do 
początków XX w. Historia monarchii austriacko-węgierskiej traktowana była 
odtąd jako część dziejów powszechnych. W wyższych klasach gimnazjum w na-
uczaniu historii powszechnej podkreślano potrzebę szczegółowego omawiania 
stosunków społeczno-gospodarczych i kulturalnych kraju ojczystego i Austro- 
-Węgier głównie kosztem dziejów polityczno-militarnych. Ostatnie zmiany do-
tyczące treści nauczania w gimnazjach, miały miejsce na początku listopada 
1918 r., gdy po traktacie brzeskim, przekreślającym koncepcję austro-polskiego 
rozwiązania, RSK pod naciskiem jawnie antyaustriackich protestów i demon-
stracji polskiej młodzieży, nakazała okólnikiem usunąć z programu tzw. austria-
ca i pomijać treści mogące budzić przywiązanie do habsburskiej monarchii119. 

Władze wiedeńskie dopuściły w latach 1867 –1918 do szkół średnich Gali-
cji 23 podręczniki historii: 8 do dziejów powszechnych, 8 do historii c. k. mo-
narchii i 7 do historii Polski. Przeważały opracowania dla klas niższych (14) nad 
przeznaczonymi do gimnazjum wyższego (9). Zdecydowana większość opra-
cowań (20 tytułów) była adresowana do uczniów gimnazjum i jednocześnie 
szkół realnych120. Nowe, polskie podręczniki historii powszechnej, pisane we-
dług wytycznych przygotowanych przez powołaną przez RSK Komisję pojawi-
ły się w latach dziewięćdziesiątych XIX w. Komisji owej przewodniczył Stani-
sław Tarnowski (1837 –1917), reprezentant krakowskich konserwatystów oraz 
znany historyk literatury, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego121. 
Podręczniki te były istotnym krokiem w kierunku unowocześnienia i unaro-

117 W instrukcji była mowa o potrzebie większego uwzględniania w kursie historii dziejów 
ojczystych, które do 1909 r. pozostawały w Galicji przedmiotem nadobowiązkowym (w szko-
łach realnych obligatoryjnym od 1900 r.). Ponadto dowartościowano historię kultury – nie tyl-
ko antyku, ale i nowszych epok. Zalecano też doprowadzenie wykładu dziejów najnowszych do 
połowy XIX w. Tamże, s. 198 – 202.

118 Tamże, s. 212.
119 Tamże, s. 215 – 216.
120 Tamże, s. 284.
121 Aleksander Semkowicz, Opowiadania z dziejów powszechnych dla niższych klas szkół 

gimnazjalnych i realnych, t. 1– 3, Lwów 1893 –1895; Kazimierz Krotoski, Historia powszech-
na na klasy niższe szkół średnich, t. 1: Historia starożytna, Kraków 1908; t. 2, Poznań 1912; 
Zakrzewski, Historia powszechna na klasy wyższe szkół średnich, t. 1– 3; Marian Janelli / Adam 
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dowienia treści kształcenia historycznego przekazywanych przez szkołę śred-
nią. Choć okraszone austrofilskimi akcentami, przeciwko którym oponowali 
polscy historycy z innych zaborów, służyły po 1918 r. młodzieży odrodzonego 
państwa polskiego. Również w przypadku podręczników do dziejów monarchii  
austro-węgierskiej122 – wbrew wynaradawiającym funkcjom przedmiotu – po-
jawiały się opracowania, których autorzy proponowali interpretację dziejów 
dualistycznej monarchii daleką od proaustriackich tendencji123. 

Jeśli chodzi o podręczniki historii Polski, w początkowym okresie auto-
nomii na krótko dopuszczono do szkół opracowania, które, zawierały opinie 
krytykujące politykę zaborców – w tym austriackiego – w okresie rozbiorów 
i porozbiorowym124. W późniejszych dekadach w szkołach zadomowiło się opra-
cowanie Anatola Lewickiego (1841–1899), zmieniane i dostosowywane w ko-
lejnych edycjach do postępu badań naukowych, wymogów programowych, 

Szelągowski, Dzieje powszechne. Podręcznik do nauki historii na stopniu wyższym szkół średnich. 
Część pierwsza obejmująca okres starożytny, Lwów 1915.

122 Izydor Szaraniewicz, Krótki opis geograficzny i topograficzny austriacko-węgierskiej mo-
narchii dla użytku klas niższych szkół średnich, Lwów 1875; Mieczysław Zaleski, Opowiadania 
z dziejów austriackich i powszechnych dla szkół wydziałowych, Lwów 1894; Bronisław Gebert / 
Gizela Gebert, Opowiadania z dziejów Monarchii Austriacko-Węgierskiej dla klasy 3-ej szkół śred-
nich, Lwów 1912; Kazimierz Krotoski, Opowiadania z dziejów monarchii austriacko-węgierskiej 
w związku z historią powszechną dla klasy III szkół średnich, Kraków 1910; Emanuel Hannak, 
Historia i statystyka monarchii austriacko-węgierskiej dla klas wyższych szkół średnich. Przerobił 
i uzupełnił Jan Leniek, Tarnopol 1892. Przekład ten był ważny z uwagi na przeróbki i uzupeł-
nienie książki przez tłumacza tak, aby przystosować ją do potrzeb polskiego ucznia, z uwzględ-
nieniem ustaleń polskiej historiografii dotyczących dziejów Galicji; Ludwik Finkel / Stanisław 
Głąbiński, Historia monarchii austriacko-węgierskiej, Lwów 1897.

123 Mowa o podręczniku Finkla i Głąbińskiego, którzy wbrew wcześniejszym opracowa-
niom akcentującym wewnętrzną spoistość cesarstwa, przedstawili odrębnie dzieje krajów alpej-
skich oraz korony czeskiej oraz węgierskiej, i usiłowali – zdaniem Majorka – wpoić uczniom 
przekonanie o wielonarodowym charakterze c. k. monarchii, składającej się z nacji na tyle róż-
niących się między sobą, że budziło to wątpliwości, co do przyszłości państwa. Majorek, Histo-
ria utylitarna, s. 316 – 318.

124 Teodor Kiliński, Dzieje narodu polskiego z tablicą chronologiczną aż do naszych czasów 
dla użytku młodzieży z dodatkiem jeografii i mapy dawnej Polski, Poznań 1858 (wyd. 4 1869); 
Henryk Schmitt, Zdarzenia najważniejsze z przeszłości narodu polskiego zestawił w potocznym 
opowiadaniu […], Lwów 1869. Nie oznacza to, że brakowało nowych podręczników utrzyma-
nych w proaustriackim duchu. Zob. Karol Rawer, Dzieje ojczyste dla młodzieży, t. 1– 2, Lwów 
1893 –1895. Majorek polemizował z opinią Wierzbickiej, dopatrującej się w podręczniku Ra-
wera funkcji patriotycznej, a nawet z przekąsem zauważył, że kształtował on co najwyżej patrio-
tyzm habsbursko-austriacki. Majorek, Historia utylitarna, s. 322. Podobny charakter miał wy-
korzystywany w młodszych klasach szkół realnych podręcznik Czesława Pieniążka. Zob. tegoż, 
Opowiadania z dziejów kraju rodzinnego dla szkół wydziałowych, Lwów 1893.
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a poniekąd i nowych tendencji pedagogicznych125. W latach poprzedzających 
wybuch pierwszej wojny światowej podręcznik Lewickiego był, obok dowarto-
ściowującego dzieje porozbiorowe opracowania Galicjanina Mariana Janelle-
go (1873 –1945) i pochodzącej z Królestwa Julii Kisielewskiej (1874 –1943)126, 
ważnym elementem wychowywania młodzieży szkół średnich w polskim du-
chu narodowym. 

Kilka uwag o potrzebie dalszych badań

Na koniec wypada postawić pytanie o potrzeby badawcze w zakresie podręcz-
ników historii wykorzystywanych w edukacji formalnej i nieformalnej w Ga-
licji w latach 1772 –1918. Spoglądając na różne okresy XIX w. łatwo zauwa-
żyć, że najobszerniejszą wiedzę posiadamy o szkolnej edukacji historycznej 
w okresie autonomii galicyjskiej po 1867 r., podczas, gdy lata między pierw-
szym rozbiorem Rzeczpospolitej a drugą połową lat sześćdziesiątych XIX w.,  
wyłączając nauczanie historii w Wolnym Mieście Krakowie, cieszyły się znacz-
nie mniejszym zainteresowaniem badaczy. Poniekąd wynikało to z rozprosze-
nia i utrudnionego dostępu polskich uczonych do źródeł zagranicznych, a także 
szczupłego grona specjalistów zainteresowanych problemami dawnej edukacji 
historycznej. Dziś możliwości w tym zakresie są znacznie większe m. in. dzięki 
licznym instytucjom udostępniającym zbiory w wersji cyfrowej. 

Kluczowe wszakże pozostaje pytanie: co i jak badać? Nasuwa się tu wnio-
sek, że o ile o wydawanych w Galicji podręcznikach historii ojczystej auto-
rów polskich posiadamy już niemałą wiedzę, to o opracowaniach niemieckich, 
austriackich, czeskich, węgierskich i in., wiemy znacznie mniej. Dotyczy to 
również pisanych przez Polaków i Ukraińców podręczników do nauczania hi-
storii powszechnej, oraz dziejów monarchii austro-węgierskiej: Izydora Sza-
raniewicza (1829 –1901)127, Ludwika Finkla (1858 –1930) i Stanisława Głą-

125 Lewicki, Zarys historyi.
126 Marian Janelli / Julia Kisielewska, Z dziejów ojczystych. Zbiór opowiadań dla młodzieży 

klasy pierwszej szkół średnich, Lwów 1913. Był to optymistyczny zarys dziejów Polski, w zna-
czącej części porozbiorowych (11 na 48 czytanek), z afirmatywnym ujęciem czynu zbrojnego. 
W ocenie Majorka podręcznik ten realizował „postulaty unarodowienia wykładu historii ojczy-
stej w galicyjskich szkołach średnich”. Tegoż, Historia utylitarna, s. 327 – 328. Już jednak wyda-
ne trzy lata wcześniej Opowiadania z dziejów ojczystych dla klasy pierwszej szkół średnich Broni-
sława i Gizeli Gebertów, były odstępstwem od prezentowania dziejów porozbiorowych ograni-
czonych do zarysu dziejów Galicji. Tamże, s. 325. 

127 Izydor Szaraniewicz, Krótki opis geograficzny i topograficzny, w: tegoż, Krótki opis geogra-
ficzny austriacko-węgierskiej monarchii z szczególnem uwzględnieniem Królestwa Galicji i Wiel-
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bińskiego (1862 –1941)128, Aleksandra Semkowicza (1850 –1923), Aleksandra 
Barwińskiego (1847 –1926)129. Wydaje się, że interesujące byłoby przeanalizo-
wanie relacji między tym, co w nich było krajowe/galicyjskie, co zaś centralne/
wiedeńskie130. Chodziłoby o określenie tego, co w zakresie upowszechnianych 
treści było wspólne i obowiązkowe dla całej monarchii, co zaś regionalne i par-
tykularne, mniej lub bardziej odbiegające od ogólnoaustriackiego ‘normatywu’. 
W związku z tym na plan pierwszy należałoby tu wysunąć oficjalne podręczni-
ki historii powszechnej i dziejów Austrii, stanowiące punkt odniesienia dla ca-
łej monarchii, ale nie pomijać też opracowań funkcjonujących na nieco innych 
zasadach, niekoniecznie aprobowanych przez władze oświatowe, ale wykorzy-
stywanych w edukacji historycznej dzieci i młodzieży w krajach koronnych. 
Dotyczy to także uwzględnianych w edukacji domowej dziejów dla ludu, jak 
również czytanek dla szkół ludowych, nabierających coraz większego znaczenia 
z uwagi na procesy demokratyzacji c. k. monarchii. 

W galicyjskich szkołach w okresie przedautonomicznym dominowały pod-
ręczniki niemieckie oraz ich przekłady uzupełniane o wątki krajowe. W ko-
lejnych trzech dekadach pojawiły się oryginalne polskie podręczniki historii 
powszechnej i austriackiej. Później, ale jeszcze przed 1914 r., znacząco wzro-
sła liczna polskich opracowań z zakresu dziejów powszechnych, austriackich 
i ojczystych. Ten kierunek zmian był pochodną przeobrażeń dokonujących się 
w świadomości narodowej, historycznej i politycznej mieszkańców krajów ko-
ronnych dążących do zaspokojenia własnych aspiracji politycznych.

Na uwagę zasługuje też mechanizm zatwierdzania podręczników przez 
władze wiedeńskie i krajowe, co warto prześledzić w oparciu o koresponden-
cję oficjalną, ale i prywatną, która dobrze unaocznia napięcie między tym, co 
centralne i lokalne, a także związane z nim dążenia emancypacyjne narodów 

kiego Księstwa Krakowskiego do użytku klas niższych szkół średnich, wyd. 2 przerobione i popra-
wione, Lwów 1878 (wyd. 3, Lwów 1886).

128 Ludwik Finkel / Stanisław Głąbiński, Historia i statystyka monarchii austriacko-węgier-
skiej, Lwów 1897 (wyd. 2 przejrzane, Lwów 1904; wyd. 3 przerobione: Historia monarchii Au-
striacko-Węgierskiej (przez L. Finkla) oraz Wiadomości polityczne i społeczne (przez S. Głąbińskie-
go), Lwów 1910; wyd. 4, Lwów 1915.

129 Aleksander Barwiński, Dzieje powszechne dla seminariów nauczycielskich. Część pierwsza 
od czasów najdawniejszych do końca wieku XV., Lwów 1910; tegoż, Dzieje powszechne dla semi-
nariów nauczycielskich. Część druga od początku wieku XVI do czasów najnowszych, Lwów 1912. 

130 O nacisku władz centralnych, oraz kontrolach zmierzających do specjalnego traktowa-
nia dziejów Austro-Węgier w galicyjskich szkołach do 1914 r. pisała Hanna Pohoska. Zob. tej-
że, Nauczanie i popularyzacja historii, s. 65.
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zamieszkujących c. k. monarchię131. Treści pojawiające się w podręcznikach hi-
storii stawały się z czasem źródłem coraz żywszej debaty o pamięć komuni-
kacyjną i kulturową, i z tego choćby względu zasługują na zainteresowanie. 
Ich analiza w potrójnej perspektywie: ogólnoeuropejskiej, państwowej i na-
rodowej, byłaby także przyczynkiem do bliższego poznania wciąż utrzymują-
cej się legendy c. k. monarchii. W wielonarodowościowej monarchii naddu-
najskiej mówiono o istnieniu habsburskiego patriotyzmu, co ze zdumieniem 
przyjmowały generacje żyjące w odrodzonym państwie polskim132. Pielęgno-
wana w szkołach Austro-Węgier historia, dostarczając przykładów rodzenia się 
i przepływu wielkich idei, oraz powstawania, rozkwitu, upadku dawnych impe-
riów, nie uchroniła habsburskiej monarchii przed rozpadem. Stanowiła jednak 
element decorum dziedzicznego państwa o mocarstwowych ambicjach, kraju 
złożonego z wielu, nierzadko skłóconych ze sobą narodów o różnym poziomie 
rozwoju cywilizacyjnego, biurokratycznego tworu aspirującego do budowy li-
beralnego społeczeństwa, zapewniającego jednak duży zakres swobód politycz-
nych i narodowych swoim częściom składowym.

131 Przykładem może tu być opinia Kazimierza Twardowskiego o reformie szkolnictwa 
średniego w 1909 r., wyrażona w liście do Ludwika Finkla. Twardowski, który nie mógł po-
jechać do Wiednia, w styczniu 1908 r. pisał: „Myślę że sprawa reformy szkolnej przez to nie 
ucierpiała. O tem, że ankieta nie nada jej stanowczego kierunku, lecz że kierunek ten w mini-
sterium już poprzednio ustalono, wiedziałem w listopadzie, gdym za bytności swej w Wiedniu 
rozmawiałem z [Heinrichem] Kannerą i [Johannem] Huemerem o tych sprawach. Utwierdziła 
mnie w tem lektura urzędowych referatów na ankietę przygotowanych. More prussico jak za-
wsze. Wszak i w Prusiech są trzy zasadnicze typy szkoły przygotowującej do wyższych studiów! 
Gimnazjum klasyczne, realne, szkoła realna. To samo ma teraz być z pewnymi modyfikacjami 
w Austrii. Sądzę, że w szczegółach da się przy przeprowadzeniu reformy nie jedno uzyskać dla 
szkół polskich – dobrze, że zaśniedziały mechanizm austriackiej szkoły średniej w ogóle nieco 
się ruszy. Układając go na odmiennych nieco zasadach będzie można wprowadzić weń może 
pewną swobodę ruchów. Czy jednak zdobędę się na wygłoszenie wykładu w Wiedniu, czy też 
chociażby na napisanie artykułu dla Oesterr. Rundschau, nie wiem. Obecnie odczekam, do 
czego dojdzie pro forma ankieta. A potem chciałbym zaagitować za utworzeniem krajowych 
rad pedagogicznych, które przy przeprowadzaniu reform okazać by się mogły bardzo pożytecz-
ną instytucją”. Listy Kazimierza Twardowskiego do Ludwika Finkla, wstęp i opracowanie Ma-
riola Hoszowska, w: Galicja. Studia i materiały 2, 2016, s. 330 – 331. Szerzej tejże, W kręgu na-
uki, oświaty i polityki. O listach Kazimierza Twardowskiego do Ludwika Finkla, w: Kwartalnik 
Historii Nauki i Techniki 62/3, 2017, s. 7 – 36.

132 Adam Kożuchowski, Pośmiertne dzieje Austro-Węgier. Obraz monarchii habsburskiej w pi-
śmiennictwie międzywojennym, Warszawa 2009. 



Maria Stinia
(Kraków)

Podręczniki  
do nauczania historii w Galicji

Zarys problematyki

Jakościowa zmiana w stosowaniu nowoczesnych podręczników do nauczania 
historii i geografii w XIX wieku stała się możliwa w Galicji wraz z systemową 
przebudową struktury oświaty, którą przeprowadzano na terenie całej monarchii 
habsburskiej w połowie tego wieku. Przełomowe znaczenie miały tzw. reformy 
Leo Thuna z lat 1849 –18521, kiedy to wydano zestaw ustaw i  rozporządzeń 
regulujących funkcjonowanie uczelni i szkół średnich. Rozpoczął się wów-
czas intensywny proces profesjonalizacji nauki i badań, a  niebagatelną rolę 
w przygotowaniu młodzieży do studiów wyznaczono nowo zorganizowanym 
świeckim, państwowym, ośmioletnim gimnazjom, które kończyły się maturą 
i otwierały drogę na uczelnie. W Galicji przekształcono istniejące szkoły średnie 
organizując je w ośmioletnie, pełne gimnazja lub czteroletnie gimnazja niższe. 
W 1850 roku ośmioklasowych gimnazjów było pięć – dwa we Lwowie, a po 
jednym w Krakowie, Przemyślu i Tarnowie. Natomiast gimnazjów niższych 
było wówczas osiem2. Od tego czasu rozpoczął się w Galicji intensywny wz-
rost ilościowy tego typu szkół. W początkach autonomii (w 1868 r.) było ich 
łącznie 19 (w tym 14 pełnych – ośmioletnich), a w 1914 roku liczba ta wzrosła 
do 56 państwowych i 72 prywatnych3. 

1 Szerzej Werner Ogris, Die Universitätsreform des Ministers Leo Graf Thun-Hohenstein, 
Wien 1999.

2 Czesław Majorek, Historia utylitarna i erudycyjna. Szkolna edukacja historyczna w Galicji 
(1772 –1918), Warszawa 1990, s. 113.

3 Szerzej Henryka Kramarz, Stan ilościowy gimnazjów galicyjskich w latach 1867 –1914, 
w: Studia Historyczne 29/3, 1986, s. 359 – 383; Maria Stinia, Rola społeczeństwa galicyjskie-
go jako organizatora średniego szkolnictwa prywatnego w okresie autonomii, w: Krzysztof Jaku-
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Sprawą mającą istotny wpływ na rodzaj stosowanych podręczników była 
w  Galicji kwestia języka wykładowego. Lata pięćdziesiąte przyniosły pew-
ne zmiany w zakresie używanych w szkołach języków. W Galicji Zachodniej, 
pomimo iż językiem wykładowym miał być język polski, to jednak znacznie 
zwiększono wymiar nauczania języka niemieckiego oraz wprowadzono go jako 
obowiązkowy w nauczaniu łaciny, greki oraz historii i geografii. Gimnazja znaj-
dujące się w Galicji Wschodniej na skutek żądań ludności ukraińskiej zacho-
wały język niemiecki jako wykładowy, który miał być zastąpiony w przyszłości 
językiem ukraińskim4. Tak przedstawiał się uproszczony obraz, ponieważ wza-
jemne relacje w poszczególnych szkołach były znacznie bardziej skomplikowa-
ne, zwłaszcza, że rodzicom pozostawiono decyzję o uczęszczaniu uczniów na 
lekcje drugiego języka krajowego, czyli polskiego lub ukraińskiego. Na osta-
teczne rozstrzygnięcia w sprawie języka wykładowego wpływ miała sytuacja 
polityczna monarchii, w efekcie której po stopniowej polonizacji dokonywanej 
od początku lat sześćdziesiątych, cesarz zatwierdził decyzję Sejmu Krajowego 
z 1866 r. o wprowadzeniu języka polskiego jako wykładowego w szkołach lu-
dowych i  średnich finansowanych przez państwo, a w szkołach prywatnych 
decyzję pozostawiono organom finansującym placówkę. Język ukraiński jako 
język nauczania obowiązywał w gimnazjum akademickim we Lwowie. W cią-
gu kolejnych dziesięcioleci Rusini dążyli do zwiększenia liczby klas i szkół  
z ukraińskim językiem wykładowym zakładając placówki prywatne prowadzo-
ne przede wszystkim przez towarzystwa społeczne. Ponadto we Lwowie i Bro-
dach funkcjonowały przez cały okres autonomiczny gimnazja z niemieckim ję-
zykiem wykładowym. 

W nowoopracowanych programach nauczania w gimnazjum, historia i geo-
grafia były z sobą powiązane stanowiąc jeden przedmiot5. W treściach naucza-
nia dominowała historia powszechna, a szczególny nacisk kładziono na historię 
starożytną oraz historię Austrii. Zauważono również potrzebę nauki elemen-
tów historii kraju rodzinnego, która miała być wprowadzana w klasie ósmej 
i włączona w kurs historii austriackiej. Wydano również instrukcje dla nauczy-
cieli zawierające wytyczne programowe i wskazówki do nauczania poszcze-
gólnych przedmiotów. Ponieważ okres neoabsolutyzmu oznaczał dla edukacji  
nauczanie historii i geografii na poziomie gimnazjum niższego i wyższego po 

biak / Tomasz Maliszewski (red.), Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do począt-
ków XX wieku, Kraków 2010, s. 133 –144.

4 Majorek, Historia utylitarna, s. 116.
5 Stefan Możdżeń, Ustrój szkoły średniej w Galicji i próby jego modernizacji w latach 

1848 –1884 ( = Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne 5), Wrocław 1974, s. 20.
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niemiecku, obowiązywały więc podręczniki niemieckojęzyczne. Zwłaszcza, że 
wiedeńskie Ministerstwo Wyznań i Oświaty (dalej: MWiO) zaleciło do użytku 
zaimplementowane podręczniki autorów pruskich, które cieszyły się powszech-
nym uznaniem. Obowiązywały one na terenie całego cesarstwa austriackiego. 
Do najbardziej znanych autorów podręczników używanych w tym okresie na-
leżeli Theodor Bernhard Welter (1796 –1872) i Wilhelm Pütz (1806 –1877) – 
nauczyciele – praktycy, gruntownie wykształceni w zreformowanych pruskich 
uniwersytetach. Jednym z najpopularniejszych były podręczniki do historii po-
wszechnej autorstwa Weltera6. Wydane po raz pierwszy w latach 1826 –1830 
w Münster, szybko stały się bardzo popularne i zaczęły być używane nie tyl-
ko w Prusach, ale w większości sąsiadujących państw oraz nawet poza Europą 
(używano ich w USA i w Japonii). Cenione były za jasny, klarowny styl7. Pod-
ręczniki te miały wiele wydań i stosowano je do lat dziewięćdziesiątych XIX w. 
Część I do roku 1894 miała w sumie 40 wydań, część II – 33 (do roku 1892), 
a część III – 32 (do roku 1894)8. 

Równie często używane były podręczniki Pütza, zwłaszcza jego Grundriss 
der Geographie und Geschichte 9. Bardzo faktograficzne, zawierały, co było wów-
czas nowością w podręcznikach szkolnych, wiele przypisów. Jednocześnie 
dawały jednak wyłącznie gotową interpretację faktów i zwalniały uczniów z ko-
nieczności myślenia. Miały niewątpliwie germanocentryczny charakter, ale, na-
wet jeżeli zostały dostosowane do potrzeb austriackiej szkoły, pisane były dla 
określonego odbiorcy, jakim był uczeń niemieckiego gimnazjum. Ich charakte-
rystykę przedstawił Czesław Majorek10. 

Powszechnie stosowane były też, zwłaszcza w latach sześćdziesiątych XIX w., 
austriackie podręczniki autorów czeskich (ale niemieckojęzycznych) – Anto-

 6 Theodor Welter, Lehrbuch der Weltgeschichte für Gymnasien, Realschulen und höhere Bür-
gerschulen, t. 1– 3, Münster 1826 –1830.

 7 Paul Bahlmann, Theodor Bernhard Welter, w: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 41, 
Leipzig 1896, s. 697 – 698.

 8 Tamże.
 9 Wilhelm Pütz, Grundriss der Geographie und Geschichte der alten, mittlern und neuern 

Zeit für die obern Klassen höherer Lehranstalten, t. 1– 3, Köln 1834 –1836.
10 Majorek, Historia utylitarna, s. 134 –141. Majorek zweryfikował część ustaleń Wan-

dy Zwolskiej (Podręczniki historii w gimnazjach galicyjskich w latach 1867 –1914, w: Zeszy-
ty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne, seria 1, z. 86, 1972, 
s. 27 – 45). W niniejszym artykule uwzględnione zostały źródła z archiwów lwowskich wytwo-
rzone przez Radę Szkolną Krajową, które do tej pory nie były wykorzystywane do analizy pod-
ręczników.
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na Gindely’ego (1829 –1892)11 oraz Václava Vladivoja Tomka (1818 –1905)12. 
Książka tego ostatniego została opracowana specjalnie na potrzeby nauczania 
historii Austrii. Gindely i Tomek, profesorowie Uniwersytetu Karola w Pradze, 
byli uznanymi autorytetami naukowymi w środowisku historyków, poza tym 
Gindely miał duże doświadczenie pedagogiczne13.

Zmiany polityczne w Austrii w latach 60. spowodowały wprowadzenie do 
szkół języków narodowych i utworzenie krajowej instytucji zawiadującej oświa-
tą jaką była Rada Szkolna Krajowa (RSK). Wszystko to spowodowało pilną po-
trzebę opracowania nowych podręczników szkolnych14. Po okresie germaniza-
cji, gdy korzystano z podręczników niemieckich, stosunkowo szybko dokonano 
tłumaczeń podręczników autorów niemieckich lub czeskich, starając dostoso-
wać je do specyfiki Galicji poprzez dodanie treści związanych z historią tego te-
renu. Przetłumaczono oraz skrócono wszystkie wspomniane wyżej podręczniki. 
Jako pierwsi tłumaczeń dokonali nauczyciele gimnazjów z zaboru pruskiego, 
absolwenci uniwersytetów niemieckich: Antoni Popliński (1796 –1868) – ber-
lińskiego i Antoni Jerzykowski (1819 –1889) – wrocławskiego15. Popliński był 
nauczycielem w katolickim Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, wy-
dawcą, a po przejściu na emeryturę został dyrektorem Biblioteki Raczyń-
skich. Między innymi przetłumaczył dla uczniów polskich Historię powszechną 
Wel tera16. Młodszy o ćwierć wieku Jerzykowski uczył języków klasycznych, hi-
storii i geografii w tym samym gimnazjum, był autorem podręczników do gra-
matyki łacińskiej, niemieckiej oraz podręczników do geografii i historii oraz 
przetłumaczył dzieło Pütza17.

11 Anton Gindely, Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für Ober-Gymnasien, t. 1– 3, Prag 
1863. Zob. też Reinhold Lorenz, Anton Gindely, w: Neue Deutsche Biographie, Bd. 6, Berlin 
1964, s. 402.

12 Václav Vladivoj Tomek, Geschichte des österreichischen Kaiserstaates zum Gebrauche für 
Gymnasien und Realschulen, Wien 1853.

13 Kamil Krofta, Antonín Gindely, Praha 1915, s. 9 –10.
14 Maria Kocójowa, Krakowski świat książki doby autonomii galicyjskiej. Kształtowanie no-

wego modelu w latach 1867 –1882, Kraków 1990, s. 45 – 60.
15 Szerzej zob. Lech Słowiński, …Nie damy pogrześć mowy. Wizerunki pedagogów poznań-

skich XIX wieku, Poznań 1982, s. 214 – 223.
16 Theodor Bernhard Welter, Historia powszechna dla klas niższych szkół realnych i gimna-

zjalnych na wzór Weltera ułożona przez A[ntoniego] Poplińskiego, Poznań 1844 –1850.
17 Wilhelm Pütz, Historja powszechna dla średnich klas gimnazjalnych, realnych i wyższych 

szkół miejskich, Cz. 1: Historja starożytna, przeł. z niem. Antoni Jerzykowski, Ostrów 1853; 
Cz. 2: Zawierająca historję średnią i nową, przeł. Antoni Jerzykowski, Gniezno 1854.
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Jednak najbardziej popularnego przekładu podręcznika Weltera dokonał 
wybitny pedagog, krakowski nauczyciel, publicysta i działacz oświatowy Zyg-
munt Sawczyński18. Tłumaczenie to do końca XIX wieku doczekało się aż pię-
ciu wydań19. Z kolei napisane po niemiecku prace autorów czeskich Tomka 
oraz Gindelego przetłumaczył Michał Markiewicz20. Był on nauczycielem rze-
szowskiego gimnazjum w latach 1875 –1889, w którym uczył języka polskiego, 
geografii, historii oraz propedeutyki filozofii21. Jego opracowanie było na tyle 
dobre, że stało się podstawą do tłumaczenia na język ukraiński22. Markiewicz 
wzbogacił podręcznik cennymi uwagami dotyczącymi dziejów monarchii au-
stro-węgierskiej, dodał też do niemieckiego oryginału opis dziejów po kongre-
sie wiedeńskim. Autor ukraińskiego tłumaczenia, Julian Celewicz podkreślał, 
że podręcznik Tomka był wygodny w użyciu ze względu na swoją strukturę23. 
Równocześnie jednak na użytek szkół ukraińskich złagodził niektóre twierdze-
nia jakie zamieścił Markiewicz. Przede wszystkim pominięty został akapit o roli 
Austrii inicjującej rozbiory Rzeczypospolitej, a dodano fragment o stosunkach 
panujących pomiędzy Ottokarem II a Daniło Halickim24. Tłumaczenia musia-
ły być zgodne z duchem oryginału oraz z wymaganiami Zarysu Organizacyj-
nego25, a także kolejnymi instrukcjami ministerialnymi, dlatego też w dalszych 

18 Elżbieta Głaz, Zygmunt Sawczyński – pedagog, polityk i działacz oświatowy, w: Czesław 
Majorek / Jerzy Potoczny (red.), Biografie pedagogiczne. Szkice do portretu galicyjskiej pedagogii 
( = Galicja i jej Dziedzictwo 9), Rzeszów 1997, s. 47.

19 Theodor Bernhard Welter, Dzieje powszechne skrócone, przełożył na język polski Zyg-
munt Sawczyński, cz. 1– 3, Kraków 1865 –1866 (wyd. 5 uzup. 1886 –1892).

20 Anton Gindely, Dzieje powszechne dla wyższych klas szkół średnich według czwartego wy-
dania przełożył M[ichał] Markiewicz, t. 1: Dzieje starożytne; t. 2: Dzieje średniowieczne; t. 3: 
Dzieje nowożytne, Rzeszów 1877 –1879, [Václav Vladivoj Tomek], W. W. Tomka Dzieje monar-
chii austryacko-węgierskiej dla szkół średnich, przeł. i uzup. Michał Markiewicz, Rzeszów 1877.

21 Tadeusz Ochenduszko, Michał Markiewicz (1831–1905), w: 1658 – 2008, 350 roczni-
ca powstania I Liceum w Rzeszowie. Leksykon internetowy wybitnych nauczycieli i wychowawców, 
www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/2802200802.doc (dostęp: 30.09.2016).

22 Антонин Гінделі, Учебник всемірной исторіі. Для низших клас середных школ, Львiв 
1883 –1884; Вацлав Владивой Томек, Исторія австрійско-угорской державы. Для школ се-
ред ных. Обробив посля первотвору з увзгдядненем доповидень в польский перекладь Михала 
Маркевича Юліан Целевич, Львiв 1883.

23 Recenzje podręczników szkolnych. Julian Celewicz wnosi o zatwierdzenie do użytku 
szkolnego manuskryptu profesora W. W. Tomka Istorjia austrijskogo cisarstwa z przekładu 
Markiewicza, dr J. Celewicz. Центральний державний історичний архів України (Львів) (Cen-
tralnyj Dieržavnyj Istoričnyj Archiv Ukrainy L’viv, dalej: CDIAUL), f. 178, op. 1, spr. 682, 
k. 111–113.

24 Tamże, k. 115 –116.
25 Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich, Wien 1849.
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wydaniach zmiany takie uwzględniano. Tłumaczenia były popularne również 
z bardzo prozaicznego powodu – stanowiły stosunkowo bezpieczną inwestycję 
dla wydawców. Uznany autor, wcześniejsze dopuszczenia i mniejsze koszty au-
torskie powodowały, że wydawano je chętniej niż inwestowano w nowe książki. 

Ten etap stosowania podręczników niemieckojęzycznych adaptowanych 
do warunków galicyjskich zakończył się około roku 1884. Bodźcem do zmian 
stało się wydanie przez MWiO nowej instrukcji programowej do nauczania 
wszystkich przedmiotów. Dokonano w niej korekty siatki godzin i przesunię-
to akcenty w programach nauczania, dodając elementy z historii cywilizacji26. 
Zmiany były efektem krytyki istniejącego systemu i przyczyniły się znacznie do 
powstania nowych podręczników do historii przeznaczonych dla szkół w Ga-
licji. Rozbudziły one aktywność nauczycieli na rzecz zwiększenia w szkołach 
pierwiastków narodowych i uwzględniania w procesie nauczania informacji 
z dziejów narodów zamieszkujących monarchę. Istotną rolę w procesie unara-
dawiania miało pełnić właśnie nauczanie historii. Do prac nad nowymi pod-
ręcznikami zachęcało powstałe we Lwowie w 1884 r. Towarzystwo Nauczycieli 
Szkół Wyższych, które posiadając koła terenowe w poszczególnych miastach ak-
tywizowało lokalne środowiska, między innymi na rzecz powstawania nowych 
polskich podręczników. Kwestia napisania dzieł w duchu narodowym stała się 
jednym z podstawowych punktów programowych tego towarzystwa. W pierw-
szym roczniku nowopowstałego w 1885 r. pisma „Muzeum”, które miało zin-
tegrować i zaktywizować nauczycieli szkół średnich, przedstawiono efekty dys-
kusji jaka przetoczyła się przez Koło Krakowskie TNSW. Dyskutowano tam 
przede wszystkim nad funkcją podręcznika. Uznano, że dla ucznia ma być on 
podstawą do powtórzenia i utrwalenia treści lekcji w domu, dla nauczyciela 
zaś środkiem pomocniczym do realizacji instrukcji ministerialnej27. Równocze-
śnie podjęto dyskusję nad podręcznikami na forum Sejmu Krajowego we Lwo-
wie, ale ta kwestia wymaga jeszcze dokładniejszych badań. W maju 1885 r. na 
II Walnym Zgromadzeniu TNSW kontynuowano dyskusję nad podręcznika-
mi, zwłaszcza do historii. Ludwik Ćwikliński zwrócił uwagę, że podręczniki 
niemieckie, które charakteryzują się wyraźną „doktryną prusko-protestancką 
lub niemiecko-liberalną” nie powinny być dłużej stosowane, ponieważ żadne 

26 Szerzej Stefan Możdżeń, Reformy szkoły średniej w Galicji w latach 1884 –1914, Kiel-
ce 1989.

27 Stanisław Siedlecki, O znaczeniu książek szkolnych, w: Muzeum. Czasopismo wydawane 
przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych 1, 1885, s. 23.



53Podręczniki do nauczania historii w Galicji. Zarys problematyki

zmiany w kolejnych tłumaczeniach nie zmienią ich istoty28. Zwrócono się do 
Sejmu Krajowego z petycją by przywrócić dotację na nagrody na najlepsze pod-
ręczniki do szkół średnich i oddać je do dyspozycji RSK29. Wysłano również 
pismo do władz szkolnych z informacją o obradach TNSW oraz zwrócono 
uwagę, że RSK powinna wziąć przykład z działalności Towarzystwa do Ksiąg 
Elementarnych i stworzyć u swego boku organ złożony ze swoich członków 
oraz zaproszonych specjalistów dla określania i koordynacji planów wydawni-
czych w zakresie książek szkolnych30. Specjalną dotację z Sejmu na ten cel uru-
chomiono od 1889 r. Zdecydowano się również przy RSK utworzyć komisje 
naukowe do aprobaty i oceny książek szkolnych – osobne dla polskich i ukra-
ińskich. Baczną uwagę zaczęto przywiązywać do kwestii językowych, zwłaszcza 
stosowania odpowiedniej terminologii fachowej. Starano się eliminować wszel-
kie germanizmy i „barbaryzmy”. Trend narodowy pogłębiał się wraz z narasta-
niem na polu oświatowym rywalizacji polsko-ukraińskiej, zwłaszcza na począt-
ku XX wieku, kiedy to problem ten wyraźnie zaczął narastać. Strona ukraińska 
była już wówczas dobrze zorganizowana, a kwestia szkolna była stałym elemen-
tem debat Sejmu Krajowego31. 

W efekcie dyskusji nad unarodowieniem podręczników przystąpiono do 
ich opracowania. Procesowi tworzenia oryginalnych polskich podręczników 
sprzyjał rozwój nauk historycznych opartych na badaniu źródeł, postęp w pe-
dagogice i dydaktyce. Nasilenie badań naukowych, a w efekcie tego wzrost 
liczby publikacji źródłowych i opracowań, wpłynęły na pojawienie się kwestii 
aktualności podręczników. Zgodność ze stanem badań stała się jednym z waż-
nych wyznaczników jakości podręcznika. Za szczególnie ważne uznano opra-
cowanie podręczników dla wyższych klas gimnazjalnych. Pod koniec XIX wie-
ku wydano dwa fundamentalne dzieła, które wznawiane były przez następne 
kilkadziesiąt lat. Ich autorami byli historycy i profesorowie Uniwersytetu Ja-
giellońskiego: Anatol Lewicki i Wincenty Zakrzewski. Wydany w roku 1884 

28 Referat Ludwika Ćwiklińskiego na Drugim Walnym Zgromadzeniu TNSW, w: Mu-
zeum. Czasopismo wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych 1, 1885, s. 415.

29 Antoni Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych 1884 –1908, Lwów 1909, 
s. 65.

30 Pismo Wydziału TNSW do RSK z dnia 19 grudnia 1885 roku w sprawie książek szkol-
nych. CDIAUL f. 178, op. 1, spr. 5805, k. 103 –107.

31 Zob. szerzej Jarosław Moklak, Hałyczyna contra Galicja. Ukraińskie szkolnictwo średnie 
i wyższe w debatach Sejmu Krajowego galicyjskiego 1907 –1914, Kraków 2013; tegoż, W walce 
o tożsamość Ukraińców. Zagadnienie języka wykładowego w szkołach ludowych i średnich w pra-
cach galicyjskiego Sejmu Krajowego 1866 –1892, Kraków 2004.
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podręcznik Lewickiego32 stał się przykładem jednego z najbardziej żywotnych 
podręczników w dziejach nauczania historii Polski33. Do końca okresu auto-
nomicznego (do 1916 r.) książka miała siedem wydań. Trafnie reklamowano ją 
jako dzieło oparte „na najnowszych badaniach monograficznych, które czytel-
nik znajdzie wszystkie wymienione w przypisach, a ułożone metodycznie, to-
kiem jasnym i przystępnym, z dobrym podziałem na rozdziały i paragrafy (…). 
Związek z równoczesnymi wypadkami dziejów powszechnych wszędzie uwy-
datniony”34. Mimo pojawiających się czasem dość krytycznych opinii recenzen-
tów, że „książka jest ciężko napisana, ciężko podług niej uczyć, a jeszcze ciężej 
z niej się uczyć”35, cieszyła się dużym powodzeniem. Głosy o niedostosowaniu 
tego podręcznika do potrzeb szkolnych spowodowały, że w 1893 r. autor doko-
nał przeróbek i skrótów, a przez to lepiej dopasował go do potrzeb uczniów36. 
Podręcznik uaktualniano jeszcze wielokrotnie. Najważniejszych zmian dokona-
li Henryk Mościcki w 1907 r. oraz Jan Friedberg, który pracę nad nową wersją 
na prośbę spadkobierców, rozpoczął w 1913 r., ale wybuch I wojny światowej 
spowodował, że sfinalizował ją znacznie później. Po wprowadzeniu wszystkich 
zmian i uzupełnień, Aleksander Czuczyński, jeden z recenzentów nowej wersji, 
oceniał, że z oryginalnej treści Lewickiego zostało około 25%37. 

Do kanonu podręczników dla starszych klas gimnazjalnych należał również 
trzytomowy podręcznik historii powszechnej Wincentego Zakrzewskiego38. 
Ten wybitny historyk, który studiował na wielu europejskich uniwersytetach 
(Petersburg, Wrocław, Heidelberg, Jena, Berlin, Lipsk), po krótkim pobycie 
we Lwowie został w 1872 r. profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specja-

32 Anatol Lewicki, Zarys historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych, Kraków 1884.
33 Podręcznik wznawiany był wielokrotnie, nie tylko w okresie galicyjskim, ale i w okresie 

międzywojennym. Oprócz ziem polskich wydany był również w roku 1916 w Toledo (Ohio, 
USA) oraz w 1947 w Londynie. Wznowiony został też w Warszawie w roku 1990. Zob. też Ja-
nusz Łosowski, Anatol Lewicki, Przemyśl 1981.

34 Szkoła. Tygodnik Pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego 17, 1884, t. 21, 
nr 49, s. 399.

35 Karol Rawer, W sprawie nauki historii kraju rodzinnego, w: Muzeum. Czasopismo wyda-
wane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych 3, 1887, s. 391.

36 Maria Stinia, Osiągnięcia krakowskiego środowiska naukowego w dziedzinie pisarstwa pod-
ręcznikowego w okresie autonomicznym, w: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. 
Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych 11, 2013, s. 37 – 46.

37 Aleksander Czuczyński, Recenzja podręcznika Anatola Lewickiego. CDIAUL f. 178, 
op. 1, spr. 5015, k. 22.

38 Wincenty Zakrzewski, Historia powszechna na klasy wyższe szkół średnich, t. 1– 3, Lwów – 
Kraków 1890 –1897.
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lizował się w badaniach nad historią Polski okresu nowożytnego. Wiele uwa-
gi poświęcił wydaniom źródeł historycznych. Był historykiem niezwykle rzetel-
nym i skrupulatnym, zwłaszcza w kształceniu przyszłych kadr na seminarium 
historycznym39. Opracowując podręcznik Zakrzewski wielokrotnie kontakto-
wał się z RSK, przedstawiając konspekt i przesyłając przykładowy rozdział40. 
Sama kwestia kształtu i formy podręcznika dyskutowana była też w gronie na-
ukowców, pod przewodnictwem historyka literatury i profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Stanisława Tarnowskiego, jednego z czołowych reprezentantów 
krakowskiego stronnictwa konserwatywnego. Zakrzewski był bardzo krytycz-
ny wobec funkcjonujących nadal tłumaczeń podręczników niemieckich, zarzu-
cał im „haniebny” język, pełen germanizmów. Swoją koncepcję oparł na wzo-
rach francuskich41. W efekcie jego gimnazjalny podręcznik charakteryzował się 
przejrzystym, logicznym układem i był zaliczany do najlepszych w owym cza-
sie na skalę europejską42. Trzyczęściowe wydawnictwo opublikowane zostało po 
raz pierwszy w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku. Tom pierwszy poświęco-
ny został historii starożytnej (Lwów, 1891), tom drugi omawiał wieki średnie 
(Kraków, 1894), a trzeci opisywał dzieje okresu nowożytnego (Kraków, 1899). 
Zakrzewski oprócz dziejów politycznych uwzględnił w swoim podręczniku 
problematykę społeczną i kulturową, a fakty historyczne przedstawiał w związ-
kach genetycznych. Dzieło na całe dziesięciolecia znalazło szerokie zastosowa-
nie w gimnazjach galicyjskich. Do 1918 r. książka miała aż osiem wydań, a ko-
lejnych pięć miało miejsce już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. 

Także do klas wyższych gimnazjum swój podręcznik przygotowali dwaj 
profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego – wybitny historyk Ludwik Finkel 
oraz prawnik i ekonomista Stanisław Głąbiński. W 1897 r. wydali oni podręcz-
nik historii monarchii austro-węgierskiej43. I ta pozycja zagościła na lata w edu-
kacji gimnazjalnej w Galicji. Wszystkie trzy wyżej zaprezentowane podręczni-

39 Maria Stinia, Uniwersytet Jagielloński w latach 1871–1914. Modernizacja procesu naucza-
nia, Kraków 2014, s. 212.

40 Prof. Zakrzewski przedkłada program podręcznika do historii powszechnej na klasy 
wyższe. Kraków 1 lipca 1890 r. CDIAUL f. 178, op. 1, spr. 1127, k. 135 –138.

41 Tamże, k. 138.
42 Jerzy Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce 1773 –1918, Warszawa 1974, s. 96.
43 Ludwik Finkel / Stanisław Głąbiński, Historya i statystyka monarchii austryacko-węgier-

skiej, Lwów 1897 (wydanie drugie ukazało się tamże w 1904 r.). Zob. też Leonid Zaszkilniak, 
Historia Ukrainy, w: Jerzy Maternicki / Joanna Pisulińska / Leonid Zaszkilniak (red.), Histo-
ria w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 roku), Rzeszów 2016, s. 361. Por. 
też Katarzyna Błachowska, Ludwik Finkel (1858 –1930), w: Jerzy Maternicki / Leonid Zaszkil-
niak (red.), Złota księga historiografii lwowskiej w XIX i XX wieku, Rzeszów 2007, s. 285 – 307.
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ki zostały także przetłumaczone na język ukraiński i stosowane w gimnazjach 
z ukraińskim językiem wykładowym.

O ile opracowanie podręczników dla klas wyższych okazało się sukcesem 
i zarazem spowodowało, że nie podejmowano kolejnych prób na tym polu, 
o tyle większa aktywność panowała na polu podręczników dla klas niższych. 
Zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych podejmowano dyskusje w RSK, pró-
bując ułatwić zdanie przyszłym autorom, poprzez stworzenie ogólnych zasad 
konstrukcji tych książek44. Przewodził im stojący w tym czasie na czele RSK 
Michał Bobrzyński, a na konferencje zapraszano przedstawicieli zarówno pol-
skich jak i ukraińskich specjalistów45. Opracowano wówczas kilka elementar-
nych zasad. Sugerowano, by nie rozdrabniać struktury podręcznika, a skupić 
się na kilkunastu rozdziałach podzielonych na paragrafy. Nie należało podkre-
ślać specjalnie związków pomiędzy rozdziałami a paragrafami, każdy paragraf 
miał obejmować jeden fakt omawiany szczegółowo i przedstawiany w sposób 
obrazowy. Podpowiadano, by unikać podawania faktów drugorzędnych, zdecy-
dowanie pomijać wzmianki o osobach lub wydarzeniach, których się w dalszej 
treści podręcznika nie objaśnia szczegółowo. Podkreślano, że należy uwzględ-
niać historię legendarną i anegdotyczną w przedstawianiu dziejów. Zastrzega-
no by nie wyodrębniać osobno paragrafów dotyczących polityki wewnętrznej 
oraz kultury, lecz włączać je w charakterystykę poszczególnych postaci, które 
na tym etapie były główną osnową nauczania. Ponadto zwrócono uwagę, by 
równomiernie traktować historię wschodu i zachodu Europy – każdą oddziel-
nie w układzie chronologicznym. Historia Europy wschodniej miała się kon-
centrować wokół wydarzeń z dziejów Polski i Rusi, ale miała być ograniczona 
do tych wydarzeń, które miały znaczenie ogólnodziejowe. Poza tym opracowa-
no podstawowe zasady wydawnicze. Podręcznik do historii starożytnej miał być 
przygotowany na potrzeby 60 godzin lekcyjnych i nie miał przekraczać obję-
tości ośmiu arkuszy druku; średniowiecze na 50 godzin i siedem arkuszy dru-
ku; nowożytność 60 godzin i osiem arkuszy. Format i druk miał być taki jak 
w podręczniku Zakrzewskiego. Przedstawiono również postulaty dotyczące za-
kresu treści w podręcznikach dla gimnazjum niższego dla historii najnowszej. 
Zagadnienia miały obejmować: „wojnę turecką i powstanie Grecji, wojnę pol-
ską 1830, rewolucję francuską 1830, rok 1848, cesarstwo Napoleona i wojnę 
wschodnią 1854, wojnę włoską 1859, Meksyk i wojnę amerykańską, powstanie 

44 Uchwały ankiety w sprawie podręcznika historii powszechnej dla niższych klas szkół 
średnich z dnia 5 i 7 stycznia 1892 roku. CDIAUL f. 178, op. 1, spr. 1229, k. 29 – 30.

45 Tamże, k. 29.
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polskie 1863 i wojnę pruską 1866, sobór watykański i wojnę francusko-nie-
miecką 1870, wojnę wschodnią 1878 oraz wynalazki”46. Opracowanie tych za-
sad spowodowało uporządkowanie i ujednolicenie propozycji nowych podręcz-
ników szkolnych dla klas niższych. 

Kolejną cezurą aktywizującą ruch pisarstwa podręcznikowego i wydawni-
czego była reforma programowa z lat 1908 –1909, która nakazała uwzględnia-
nie elementów historii kultury w nauczaniu oraz, co niezmiernie ważne, wpro-
wadziła do przedmiotów obowiązkowych historię kraju rodzinnego. Wymusiło 
to kolejne dyskusje w ramach działania RSK, których celem było wypracowa-
nie zasad konstrukcji podręcznika do historii ojczystej. W lutym 1911 r. w sie-
dzibie RSK odbyła się konferencja z udziałem autorów polskich i ukraińskich 
Karola Rawera i Bohdana Barwińskiego oraz przedstawicieli RSK i recenzen-
tów. W dyskusji podkreślano trudności jakie pojawiają się przy stosowaniu za-
sady biograficznej w konstruowaniu podręczników ukraińskich, z powodu bar-
dzo dawnej utraty państwowości oraz konieczność unikania pogłębiania uczuć 
„nienawiści” w stosunkach polsko-ukraińskich. Problemem były kwestie przyj-
mowanej perspektywy, opowiadano się zwłaszcza ze strony ukraińskiej za histo-
rią narodu nie kraju, z tego też punktu widzenia wynikał fakt, iż proponowano 
by w podręcznikach ruch moskalofilski był przedstawiany jako zagrożenie dla 
narodu ukraińskiego47. Nie udało się wówczas wypracować żadnych konkret-
nych wytycznych dla autorów. Niemniej jednak pojawiło się kilka wydawnictw 
do tego przedmiotu48. Pod koniec okresu autonomicznego widać znacznie po-
głębioną refleksję nad metodami nauczania, środkami dydaktycznymi i kształ-
tem podręcznika. Stanisław Sobiński, wówczas zastępca dyrektora II Wyższej 
Szkoły Realnej w Krakowie, recenzując na potrzeby RSK podręcznik dla klas 
niższych gimnazjum z historii powszechnej Aleksandra Semkowicza49, wspo-
minał o nowatorskich typach podręcznika, na przykład o modelu będącym wy-
łącznie zbiorem tekstów źródłowych. Odżegnując się od takiej skrajnej podsta-

46 Zasady ogólne ankiety w sprawie podręcznika dla historii ojczystej. CDIAUL f. 178, 
op. 1, spr. 1229, k. 29 – 31.

47 Protokół ankiety w sprawie podręcznika do historii ojczystej, odbytej 7 lutego 1911 
roku. CDIAUL f. 178, op. 1, spr. 2341, k. 9 – 22.

48 Karol Rawer, Dzieje ojczyste dla młodzieży, cz. 1– 2, Lwów 1893 –1895; Bronisław Ge-
bert / Gizela Gebert, Opowiadania z dziejów ojczystych dla klasy pierwszej szkół średnich, Lwów 
1910 (wyd. 2, 1912); Aleksander Semkowicz, Opowiadania z dziejów powszechnych dla niższych 
klas szkół gimnazyalnych i realnych, cz. 1: Lwów 1893, cz. 2: Lwów 1894, cz. 3: Lwów 1895; 
Б. Барві́нський, Оповідання з рідної історії, Львiв 1911.

49 Semkowicz, Opowiadania z dziejów powszechnych.
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wy podkreślał jednak pozytywne znaczenie zastosowania w narracji podręczni-
kowej źródeł szczególnie w zakresie kształtowania umiejętności. Wskazywał na 
udane próby, zwłaszcza francuskie, w zakresie łączenia tekstu autorskiego z ta-
kim wyborem50. Jednak jak konstatował, pomimo prób tworzenia na ziemiach 
polskich osobnych zbiorów źródeł dla szkół, w galicyjskich podręcznikach dla 
gimnazjum niższego dominował model kompendium historycznego51. 

Trwający blisko siedemdziesiąt lat, stosunkowo stabilny okres funkcjono-
wania gimnazjów galicyjskich pozwolił na ewolucję pisarstwa podręcznikowe-
go – od stosowania wydawnictw niemieckojęzycznych, przez tłumaczenia, aż 
po propozycje autorskie wyrosłe na gruncie narodowym. Aktywizacja środo-
wisk naukowych i oświatowych oraz zainteresowanie RSK kwestią podręczni-
kową ułatwiły ten proces. Autorami najlepszych podręczników, zwłaszcza do 
wyższych klas gimnazjów byli profesorowie obu galicyjskich uniwersytetów – 
w Krakowie i Lwowie. Wykorzystali postęp w wielu dziedzinach nauki i opie-
rając się na wzorach niemieckich i francuskich, stworzyli nie tylko udane, ale 
wręcz legendarne pozycje podręcznikowe kształtujące świadomość historyczną 
wielu pokoleń młodzieży, nie tylko w Galicji.

50 Stanisław Sobiński, Ocena rękopisu pt. „Opowiadania z dziejów powszechnych”, tom III, 
ułożył Aleksander Semkowicz. CDIAUL f. 178, op. 1, spr. 4592, k. 4 – 5.

51 Tamże.
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Pojęcia, wartości, bohaterowie  
w podręcznikach do „Historii kraju rodzinnego”  
dla szkół średnich Galicji w okresie autonomii

Czasy porozbiorowe

Problematyka edukacji historycznej, w tym programów i podręczników w Ga-
licji doczekała się już wielu opracowań1. Szczegółowe badania nad pisarstwem 
podręcznikowym tego okresu dotyczyły najpopularniejszych ówczesnych dzieł, 
jak na przykład autorstwa Anatola Lewickiego i Wincentego Zakrzewskiego2, 
a także innych autorów książek szkolnych3. Brakuje jednak do tej pory analizy 
wewnętrznej zawartości podręczników pod kątem promowanych w nich war-

1 Stefan Możdżeń, Podręczniki w galicyjskich szkołach średnich, w: Acta Universitatis Wra-
tislaviensis. Prace Pedagogiczne 7, 1975, s. 33 – 60; Wanda Zwolska, Sprawa nauczania histo-
rii kraju rodzinnego w gimnazjach galicyjskich w latach 1867 –1914, w: Małopolskie Studia Hi-
storyczne 9/1– 2, 1966, s. 25 – 45; tejże, Programy nauczania historii w gimnazjach galicyjskich 
w latach 1867 –1914, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 1, Nauki Huma-
nistyczno-Społeczne 76, 1971, s. 85 –103; tejże, Podręczniki historii w gimnazjach galicyjskich 
w latach 1867 –1914, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 1, Nauki Huma-
nistyczno-Społeczne 86, 1972, s. 27 – 45; Czesław Majorek, Historia utylitarna i erudycyjna. 
Szkolna edukacja historyczna w Galicji (1772 –1918), Warszawa 1990, s. 132 –143, 282 – 333.

2 Anatol Lewicki, Zarys historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych, Kraków 1884; 
Wincenty Zakrzewski, Historia powszechna na klasy wyższe, t. 1: Historia stożytna, t. 2: Historia 
wieków średnich w zarysie, t. 3: Historia nowożytna w zarysie, Lwów – Kraków 1891–1899. Na 
temat tych podręczników pisali między innymi: Jerzy Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce 
1773 –1918, Warszawa 1974; Maria Wierzbicka, Popularne podręczniki dziejów Polki w latach 
1864 –1914, w: Jerzy Maternicki (red.), Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX wie-
ku. Zbiór studiów, Warszawa 1981, s. 355 – 394; Krzysztof Gawroński, Wpływ krakowskiej szko-
ły historycznej na galicyjskie podręczniki historii Polski doby pozytywizmu, w: Przegląd Humani-
styczny 25/6, 1981, s. 131–147.

3 Józef Brynkus, Bohaterowie dziejów polskich w podręcznikach szkolnych XIX wieku, Kra-
ków 1998; Maria Stinia, Osiągnięcia krakowskiego środowiska naukowego w dziedzinie pisarstwa 
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tości, zestawu bohaterów i antybohaterów oraz używanego zakresu pojęcio-
wego. Celem pracy jest nakreślenie podstaw, na jakich budowano tożsamość 
narodową obywatela monarchii habsburskiej. Czas po utracie własnego pań-
stwa był okresem szczególnie trudnym dla Polaków, więc problem tożsamości 
i ‘obywatelskości’ postrzegać należy także w kontekście ich ówczesnej sytuacji 
politycznej.

Po przekształceniach ustrojowych w monarchii habsburskiej w drugiej po-
łowie XIX w., kraje koronne reprezentowane w Radzie Państwa uzyskały możli-
wość prowadzenia edukacji w zakresie języka i historii narodowej. Na obszarach 
Galicji „Historia kraju rodzinnego” jako przedmiot nadobowiązkowy zosta-
ła wprowadzona okólnikiem Rady Szkolnej Krajowej (dalej: RSK) z 12 stycz-
nia 1872 r. Program z 1873 r. obejmował treści zarówno z dziejów Polski, jak 
i Rusi. Realizowano je w wymiarze jednej godziny tygodniowo w dwóch kur-
sach: w  gimnazjum niższym w klasie drugiej oraz czwartej oraz gimnazjum 
wyższym w klasach szóstej i siódmej. Zmiany programowe z roku 1891 nie 
zmieniły ogólnej liczby godzin, przesunęły jedynie w gimnazjum wyższym 
czas odbywania nauki: w klasie siódmej – trzy godziny w dwóch semestrach, 
a w klasie ósmej jedną godzinę w semestrze zimowym. 

Przełomowym stał się rok 1909, w którym dokonano istotnych korekt 
w wielu przedmiotach, a historia Polski stała się przedmiotem obowiązkowym 
i zyskała dodatkową godzinę – uczono jej po jednych semestrze w klasach od 
trzeciej do ósmej. Wówczas program obejmował dzieje Polski, Rusi i Litwy 
od czasów najdawniejszych do najnowszych4. Ponadto podkreślano, zwłaszcza 
od lat dziewięćdziesiątych, że należy wykorzystywać możliwości jakie niesie za 
sobą program nauczania z historii powszechnej, w którym dzieje Polski należy 
traktować jako ich integralną część5. Poza tym treści z zakresu historii narodo-
wej znajdowały się w realizowanym w gimnazjum kursie historii monarchii au-
stro-węgierskiej oraz w elementach geografii, która była w organicznym związ-

podręcznikowego w okresie autonomicznym, w: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejęt-
ności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych 11, 2013, s. 37 – 46.

4 Zob. szerzej: Stefan Możdżeń, Ustrój szkoły średniej w Galicji i próby jego modernizacji w la-
tach 1848 –1884 (=Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne 5), Wrocław 1974; te-
goż, Reformy szkoły średniej w Galicji w latach 1884 –1914, Kielce 1989; Maria Stinia, Państwowe 
szkolnictwo gimnazjalne w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 2004, s. 154 –164; 
Alicja Puszka, Programy nauczania w gimnazjach państwowych Galicji w okresie autonomii, 
w: Anna Barańska / Witold Matwiejczyk / Ewa M. Ziółek (red.), Ojczyzna i wolność. Prace ofia-
rowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2000, s. 323 – 333.

5 Tymczasowe wskazówki do nauczania historyi kraju rodzinnego, w: Sprawozdanie c.k. Rady 
szkolnej krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich w roku szkolnym 1890/91, Lwów 1891, s. 22. 
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ku z historią, i traktowano te dyscypliny jako jeden przedmiot. Ich rozdzielenie 
i usamodzielnienie nastąpiło po roku 1909. W zakresie treści w gimnazjum niż-
szym koncertowano się na najważniejszych wydarzeniach i postaciach w ukła-
dzie chronologicznym z zakresu historii powszechnej oraz historii Austro- 
-Węgier oraz uwzględniano wiadomości z dziejów kraju rodzinnego uczniów. 
Zmiany na tym etapie nauczania poszły w kierunku barwnego przekazywania 
informacji o najważniejszych postaciach i wydarzeniach. W gimnazjum wyż-
szym początkowo nacisk kładziono na związki pragmatyczne i zależności od 
warunków naturalnych z uwzględnieniem historii kultury. W końcu okresu 
autonomicznego nacisk położono przede wszystkim na związki przyczynowo- 
-skutkowe. Po reformach programowych z 1884 r. uwzględniono dzieje naj-
nowsze do połowy XIX wieku oraz podkreślono konieczność uwzględnienia 
elementów historii rodzimej. Nacisk kładziono na cele poznawcze, a wartością 
nadrzędną była wiedza oparta na tradycji śródziemnomorskiej. 

W szkołach średnich Austrii istniała swoboda wyboru podręczników spo-
śród zatwierdzonych przez wiedeńskie Ministerstwo Wyznań i Oświaty przy re-
komendacji galicyjskiej Rady Szkolnej Krajowej, która mogła zaaprobować lub 
polecić podręcznik 6. Efektem tej liberalnej polityki był rozkwit pisarstwa pod-
ręcznikowego. Jego natężenie było widoczne zwłaszcza po przebudowie monar-
chii, kiedy kraje koronne uzyskały swobody językowe. Utworzona w 1867 r. 
Rada Szkolna Krajowa, jako organ kierujący szkolnictwem ludowym i śred-
nim uzyskała duże kompetencje w zakresie aprobaty podręczników szkolnych. 
Należy mieć na uwadze fakt, że co prawda dyskusje programowe i dydaktycz-
ne toczono na gruncie krajowym, zwłaszcza po powołaniu przez RSK Komisji 
Podręcznikowej, lecz decyzje zapadały na szczeblu centralnym (wiedeńskim). 
Podręcznik w systemie edukacyjnym monarchii był obok osoby nauczyciela 
drugim filarem procesu nauczania. Pełnił szereg funkcji, spośród których jedną 
z najważniejszych było kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej. 
Treści jakie generował Wiedeń w programach nauczania był pochodną sytuacji 
polityczno-ekonomicznej w monarchii i postępu w naukach pedagogicznych. 
Na terenie Galicji widoczna była wyraźna ewolucja, od podręczników w języku 
niemieckim, przed erą konstytucyjną, poprzez tłumaczenia autorów niemiec-
kich i czeskich lub dzieła, których twórcami byli autorzy pochodzący z innych 
zaborów, do tworzenia własnych (galicyjskich) propozycji dydaktycznych. Au-
torami byli zarówno nauczyciele praktycy jak i uczeni – profesorowie zrefor-
mowanych na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku uniwersytetów Jagiellońskie-

6 Możdżeń, Podręczniki, s. 33.
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go i Lwowskiego. Ogółem dopuszczono do użytku w okresie autonomicznym 
23 podręczniki do nauczania historii7. Obejmowały one treści z historii po-
wszechnej, historii monarchii austro-węgierskiej i historii polskiej. 

Główny materiał do analizy na potrzeby poniższego tekstu będą stanowi-
ły podręczniki do historii Polski. Pierwszym podręcznikiem z zakresu historii 
kraju rodzinnego, dopuszczonym przez RSK była praca ks. Teodora Kilińskie-
go8 Dzieje narodu polskiego. Z tablicą chronologiczną aż do naszych czasów. Dla 
użytku młodzieży z dodatkiem jeografii i mapy dawnej Polski. Książkę wydano 
w Poznaniu w 1858 r. Zaaprobowano jej czwarte wydanie z 1869 r. (i kolejne 
z roku 1872). Książka zawierała mapę ziem polskich z 1772 r., opis geograficz-
ny ziem wchodzących w skład dawnej Rzeczypospolitej, tablice chronologicz-
ne oraz wykaz diecezji w poszczególnych zaborach. Autor odwoływał się do 
kręgu postaci zasłużonych dla Polski na przełomie XVIII i początkach XIX w. 
Wśród nich wymienił Stanisława Kostkę Potockiego (1755 –1821) – współau-
tora konstytucyjnych reform u schyłku dawnej Rzeczypospolitej (w tym Kon-
stytucji 3 maja 1791 r.), zasłużonego też na polu rozwoju polskiej oświaty na 
początku ery zaborów (współzałożyciela w 1816 r.  Uniwersytetu Warszawskie-
go) – podobnie zresztą jak należącego do tego samego pokolenia reformatorów 
i działaczy oświatowych Stanisława Staszica (1755 –1826). Nie zabrakło tu też 
postaci księcia Józefa Poniatowskiego (1763 –1813), głównodowodzącego ar-
mią związanego ścisłym sojuszem z napoleońską Francją Księstwa Warszaw-
skiego (1807 –1815), a także cara Aleksandra I (1777 –1825), władcy cieszące-
go się autonomią Królestwa Polskiego, powiązanego unią personalną z Rosją. 
Wszystkie te osoby zostały przedstawione w pozytywnym świetle, w opozycji 
do ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732 –1798), 
czy cesarza Francuzów Napoleona I Bonaparte (1769 –1821). Autor co praw-
da podkreślał osiągnięcia Księstwa Warszawskiego w dziedzinie oświaty, kry-
tycznie jednak postrzegał udział wojsk polskich walczących po stronie Napole-
ona w wojnie domowej w Hiszpanii, określając tę kampanię mianem „smutnej 
sławy”. Natomiast widział pozytywne skutki decyzji Kongresu Wiedeńskiego 
z 1815 r., gdyż w wyniku jego postanowień utworzono Królestwo Polskie, któ-
re objęło większość byłych terenów Księstwa Warszawskiego, przywracając 
w ten sposób nazwę państwa polskiego. Kiliński unikał z reguły wartościowa-
nia i jednoznacznej oceny. 

7 Majorek, Historia utylitarna, s. 284.
8 Maria Wojciechowska, Teodor Jan Kiliński (1801–1863), w: Polski Słownik Biograficzny, 

t. 12, Wrocław 1967, s. 455.
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Narrację w swym podręczniku doprowadził do 1818 r., a późniejsze dzie-
je przedstawił jedynie w  formie tablicy chronologicznej. Uwzględnił w niej 
m. in. postać przywódcy insurekcji 1794 r. Tadeusza Kościuszki (1746 –1817), 
otaczanego, w miarę upływu XIX wieku, coraz większą czcią przez kolejne ge-
neracje Polaków, odnotowując tylko datę jego śmierci, a także uczestnika pol-
skich powstań narodowych i międzynarodowego ruchu rewolucyjnego Ludwi-
ka Mierosławskiego (1814 –1878), wymieniając datę jego aresztowania przez 
władze pruskie w 1846 r. za działalność niepodległościową. W tablicy chrono-
logicznej nie zabrakło też daty wybuchu powstania listopadowego w 1830 r.  
oraz założenia w 1832 r. przez polskich emigrantów Towarzystwa Literackiego 
w Paryżu. Wspomniał również rzeź galicyjską z 1846 r. Jak widać, dobór fak-
tów w tablicach był zróżnicowany. Wydarzenia Wiosny Ludów na ziemiach 
polskich określone zostały jako „zaburzenia w Krakowie” i potraktowane na 
równi z drugą wystawą rękodzielniczą w Warszawie w 1845 r. oraz powstaniem 
spółki żeglugi krajowej na rzekach Królestwa Polskiego w lutym1848 r. Nato-
miast wszystkie fakty z lat 60. XIX w., jakie wymienił autor, dotyczyły wyłącz-
nie Królestwa Polskiego. Pojawiły się zatem takie wydarzenia, jak zarządzony 
przez lojalne wobec caratu władze Królestwa „pobór proskrypcyjny” polskiej 
młodzieży do carskiej armii, a także, będący jego bezpośrednim wynikiem, wy-
buch w 1863 r. powstania styczniowego. Podręcznik Kilińskiego opierał się na 
podkreślaniu wartości etycznych i  religijnych w dziejach i nacechowany był 
moralizatorstwem. Nie przyjął się powszechnie w szkołach, choć był używany 
przez nauczycieli do tworzenia tablic do dziejów ojczystych9.

Został zastąpiony przez książkę Ludwika Delaveaux wydaną w Krakowie 
w 1875 r.: Historia kraju rodzinnego dla klas niższych c. k. szkół średnich gali-
cyjskich. W tematyce dotyczącej epoki porozbiorowej autor koncentrował się 
na takich zagadnieniach jak: walczące po stronie napoleońskiej Francji Legio-
ny Polskie we Włoszech, Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe i po-
wstanie listopadowe, które wiązał z europejskim ruchem spiskowym. W pod-
ręczniku pojawiło się też Wolne Miasto Kraków, czy też zasłużone dla rozwoju 
polskiej oświaty i kultury, funkcjonujące w latach 1805 –1831 pod zaborem 
rosyjskim Liceum Krzemienieckie na Wołyniu. Nie zabrakło również wzmia-
nek o bitwach pod Grochowem i Ostrołęką stoczonych przez wojska polskie 
z armią rosyjską podczas powstania listopadowego (1830 –1831). Obok postaci 
Tadeusza Kościuszki Delaveaux przywołał sylwetkę polskiego działacza oświa-
towego, pedagoga i historyka Tadeusza Czackiego (1765 –1813), a także jed-

9 Majorek, Historia utylitarna, s. 320.
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nego z inicjatorów powstania listopadowego Piotra Wysockiego (1797 –1875). 
Zarazem w pozytywnym kontekście ukazał carów Pawła (1754 –1801) i Alek-
sandra I.

W kolejnych latach pojawiła się książka Lucjana Tatomira Dzieje Polski 
w zarysie dla klas wyższych szkół średnich, seminariów nauczycielskich i prywat-
nych zakładów naukowych, wydana we Lwowie w 1878 r. Jej podstawą były 
przygotowane wcześniej fragmenty dotyczące historii Polski, jakie umieścił au-
tor w swoim podręczniku do historii powszechnej Wilhelma Pütza, której był 
tłumaczem. Książkę dedykował uczennicom prywatnej szkoły dla dziewcząt 
Wiktorii Niedziałkowskiej we Lwowie. Publikacja ta jednak nie uzyskała apro-
baty RSK. 

Dla klas niższych gimnazjum od lat dziewięćdziesiątych używano podręcz-
nika Karola Rawera. Wydawano go najpierw w dwóch częściach10, a w ko-
lejnych latach, już w jednym tomie, jeszcze kilkakrotnie11. W trzecim wyda-
niu z 1904 roku Jan Friedberg wprowadził poprawki do tekstu, a w wydaniu 
czwartym z 1908 roku (co zaznaczono na karcie tytułowej) Friedberg „z upo-
ważnienia autora przejrzał i uzupełnił [tekst – M.S.] historyą czasów porozbio-
rowych”12. Był to podręcznik obszerny (w wydaniach dwudziestowiecznych li-
czył ok. 250 stron) i  faktograficzny. Istotne pojęcia wyodrębniono w tekście 
rozstrzelonym, a  postacie pogrubionym drukiem. Obejmował dzieje Galicji 
od XVIII w. prezentując panowanie monarchów począwszy od Marii Teresy. 
Kolejni władcy byli przedstawiani w kontekście stosunku i zasług dla Polaków 
i Galicji – cesarzowa Maria Teresa (1717 –1780) neutralnie, a jej syn Józef II 
Habsburg (1741 –1790) krytycznie, w kontekście jego polityki germanizacyj-
nej. Autor podkreślał, że cesarz nie uwzględniał, „iż różne kraje jego władzy 
podległe zamieszkują różne narody o odrębnej przeszłości, zwyczajach i oby-
czajach. Co gorsza, uważając mylnie odrębności prawne i narodowe dla potę-
gi państwa są szkodliwe, łamał je na każdym kroku,  a  p o p i e r a ł  wszędzie  
n i e m c z y z n ę  [rozstrzelenie – tak w tekście – M.S.], myśląc, że wszystkich 
swych poddanych na Niemców przerobi”13. Za pozytywne działania Rawer 
uznał założenie we Lwowie niemieckiego uniwersytetu oraz poprawienie doli 
włościan (podane też rozstrzelonym drukiem), ale to ostatnie, jak podkreślał 

10 Karol Rawer, Dzieje ojczyste dla młodzieży, cz. 1: Do roku 1492, Lwów 1893; cz. 2, Lwów 
1895.

11 Tegoż, Dzieje ojczyste dla młodzieży, Lwów 1895 (wyd. 2, 1899; wyd. 3, 1904; wyd. 4, 
1908).

12 Tamże, wyd. 4, Lwów 1908.
13 Tamże, s. 205 – 206. Wszystkie cytaty pochodzą z wyd. 3.
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„przeniosło więcej złego niż dobrego, budując nieufność chłopów do dworu 
i miało to w przyszłości wydać straszne owoce”14, co było wyraźnym nawiąza-
niem do późniejszych wydarzeń z roku 1846. Pozytywnie przedstawił postać 
cesarza Leopolda II (1747 –1792) jako „szczerego przyjaciela narodu polskie-
go”, w przeciwieństwie do jego syna Franciszka I (1768 –1835), który „nie pro-
wadził polityki ojca”15 i wziął udział w rozbiorze Rzeczypospolitej w 1795 r., co 
przypieczętowało ostateczny upadek państwa polsko-litewskiego. 

W rozdziale poświęconym czasom napoleońskim wśród pojęć i postaci 
podkreślanych przez autora pojawiają się obok Legionów Polskich we Wło-
szech także ich pieśń Mazurek Dąbrowskiego, a także autor słów do niej, Józef 
Wybicki (1747 –1822) oraz jej tytułowy bohater, dowódca Polskich Legionów 
generał Jan Henryk Dąbrowski (1755 –1818). Ważne miejsce w narracji znalazł 
również pokój w Tylży zawarty przez Napoleona z Prusami i Rosją w 1807 r., 
a także utworzone na jego podstawie Księstwo Warszawskie oraz głównodowo-
dzący napoleońską armią ks. Józef Poniatowski. Wspomniane też zostały – ale 
bez podkreśleń autora – bitwy kampanii napoleońskiej w Hiszpanii w 1808 r., 
w których odznaczyły się polskie oddziały: w wąwozie Somosierry oraz pod Sa-
ragossą, także Jan Kozietulski (1778 –1821), okryty sławą dowódca polskich 
szwoleżerów spod Somosierry. Natomiast wyraźnie krytycznie został ocenio-
ny Napoleon, równocześnie podkreślano wierność Polaków i nadzieje jakie 
z nim wiązali.

Sytuacja w zaborze rosyjskim też została przedstawiona przez pryzmat sto-
sunku władców wobec Polaków: caryca Katarzyna II (1729 –1796), jedna z ini-
cjatorek rozbiorów Rzeczpospolitej, to „kobieta jak najgorsza”, jej syn Paweł 
„był dziwakiem”, ale uwolnił Tadeusza Kościuszkę z niewoli, zaś kolejny cesarz 
Rosji Aleksander I na początku „dość przychylny Polakom”16. Przywołany też 
został młody Adam Jerzy Czartoryski (1770 –1861) i jego wczesne etapy karie-
ry w Rosji jako kuratora okręgu wileńskiego i ministra spraw zagranicznych. 
Przy tym podkreślono jego zasługi zwłaszcza w odnowieniu w 1803 r. uniwer-
sytetu w Wilnie, który pod nazwą Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego uzy-
skał szeroką autonomię, wkrótce zaś potem przez prawie 20 lat pozostawał naj-
prężniejszą wyższą uczelnią na ziemiach polskich. Obok Tadeusza Czackiego 
i założonego przezeń Liceum Krzemienieckiego, w podręczniku przedstawiono 
inne postaci związane z ważnymi dla rozwoju polskiej kultury uniwersytetami 

14 Tamże, s. 206.
15 Tamże.
16 Tamże, s. 210.
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w zaborze rosyjskim: matematyka i astronoma, profesora uniwersytetu wileń-
skiego Jana Śniadeckiego (1756 –1830), wybitnego polskiego historyka i dzia-
łacza niepodległościowego, profesora Liceum Krzemienieckiego oraz uniwer-
sytetów wileńskiego i warszawskiego Joachima Lelewela (1786 –1861), a także 
wykładowcy wymowy i poezji w Liceum Krzemienieckim, a potem na odno-
wionym uniwersytecie w Wilnie Euzebiusza Słowackiego (1772 –1814). 

Okres po Kongresie Wiedeńskim przedstawiony został w rozdziale „Okres 
powstań i rządów absolutnych 1815 –1864”. Na obszarze Galicji Rawer pod-
kreślił wpływ na rządy Klemensa Metternicha (1773 –1859), zwłaszcza jako 
kanclerza Austrii (1821–1848), a także odnowienie 1817 r. przez cesarza Fran-
ciszka I uniwersytetu we Lwowie, w którym panował „duch niemiecki” (języ-
kiem wykładowym był tu niemiecki) oraz złożenie w tym samym czasie lwow-
skiego Zakładu im. Ossolińskich (wszystkie te elementy zostały podkreślone 
przez autora). Sytuację skonkludowano, iż Polacy w zaborze austriackim „byli 
w bardzo smutnym położeniu”17, w przeciwieństwie do zaboru pruskiego 
(gdzie zniesiono pańszczyznę) oraz podporządkowanego co prawda Rosji, lecz 
do upadku powstania listopadowego w 1831 r. cieszącego się znaczną autono-
mią, Królestwa Kongresowego. W kontekście tego ostatniego pojawiły się ha-
sła mające uświadomić autonomiczne swobody Królestwa: „osobne państwo”, 
„król polski”, „sejm”, „konstytucja”, „tęgie i dzielne wojsko”. Bardzo pozytyw-
nie zostały wspomniane postaci ministrów zasiadających we władzach wyko-
nawczych Królestwa Polskiego: Tadeusza Matuszewicza (1765 –1819), Fran-
ciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego (1779 –1846), Marcina Badeniego 
(1751–1824), a ponadto współdziałających z władzami na rzecz rozwoju ziem 
Królestwa: Adama Jerzego Czartoryskiego, Stanisława Staszica, czy też pisarza, 
publicysty i historyka Juliana Ursyna Niemcewicza (1758 –1841)18. 

Podkreślono znaczenie założenia w 1816 roku uniwersytetu w Warszawie, 
a następnie naruszanie przez cara Mikołaja I (1796 –1855)19 konstytucji Kró-
lestwa Polskiego oraz pojawienie się w zaborze rosyjskim na przełomie drugiej 
i  trzeciej dekady XIX w. polskiego ruchu spiskowego – założonych przez pa-
triotycznie nastawioną młodzież organizacji Filaretów, Filomatów i Promieni-
stych. W wśród postaci pojawiły się nazwiska związanych z działalnością tych  
 

17 Tamże, s. 214.
18 Tamże, s. 214 – 218.
19 Opinia Rawera o carze Mikołaju I była bardzo krytyczna: „najsroższy i najbezwzględ-

niejszy absolutysta ostatniego stulecia”, „nienawidził Polaków już z tego powodu, że konstytu-
cję u siebie mieli”. Tamże, s. 218.



67Pojęcia, wartości, bohaterowie w podręcznikach do „Historii kraju rodzinnego”…

organizacji studentów uniwersytetu wileńskiego Tomasza Zana (1796 –1855) 
i Adama Mickiewicza (1798 –1855), a także innego spiskowca, owianego le-
gendą z racji swojej działalności spiskowej, majora wojsk Królestwa Polskiego, 
więzionego przez carskie władze przez prawie pół stulecia Waleriana Łukasiń-
skiego (1786 –1868). Wyraźnie zarysował autor podręcznika także sylwetki an-
tybohaterów. Brat cara Aleksandra I, wojskowy gubernator i naczelny wódz 
armii Królestwa Polskiego, książę Konstanty Romanow (1779 –1831) został 
scharakteryzowany jako „człowiek bardzo miernych zdolności umysłowych, 
co przy niesłychanie gwałtownym, iście szalonym usposobieniu czyniło zeń 
najgorszego tyrana”20, zaś jego bliski współpracownik Nikołaj Nowosilcow 
(1761–1838), sprawujący m. in. nadzór nad policją w Królestwie, to człowiek 
„na wskroś przewrotny, haniebny donosiciel i oszczerca”21. 

W podręczniku przedstawiono wybuch i przebieg powstania listopadowe-
go 1830 –1831 w powiązaniu z wydarzeniami europejskimi. Operowano po-
jęciami związanymi z dziejami powszechnymi (rewolucja lipcowa 1830 roku), 
a także z przebiegiem powstania na ziemiach Królestwa Polskiego i zaboru ro-
syjskiego (Belwederczycy, czwartaki, Rząd Narodowy, detronizacja). W tym 
właśnie kontekście pojawiają się osoby: pierwszego wodza powstania, genera-
ła Józefa Chłopickiego (1771–1854), a także rosyjskich generałów, którzy przy-
czynili się do jego stłumienia: Iwana Dybicza (1785 –1831) i Iwana Paskiewicza 
(1782 –1856). Wśród skutków upadku powstania listopadowego podkreślono 
przede wszystkim utratę dóbr kultury, prześladowania Kościołów katolickiego 
i unickiego, w tym ostatnim przypadku ze szczególnym uwzględnieniem hero-
icznej postawy bazylianów i bazylianek, a zwłaszcza Makryny Mieczysławskiej 
(? –1869)22. Przy omawianiu popowstaniowej emigracji kolejno pojawiały się 
postaci trzech wielkich wieszczy polskiego romantyzmu: Adama Mickiewicza, 
Juliusza Słowackiego (1809 –1849) oraz Zygmunta Krasińskiego (1812 –1859). 
Wspomniany też został, stanowiący centrum życia politycznego polskiej emi-
gracji w Paryżu, Hotel Lambert, a także próby wzniecenia w latach 30. XIX w. 
wojny partyzanckiej na ziemiach zaboru rosyjskiego i austriackiego przez Józefa 
Zaliwskiego (1787 –1855) oraz Szymona Konarskiego (1808 –1839). Podręcz-
nik wzmiankował także działalność niepodległościową poety Seweryna Gosz-
czyńskiego (1801–1876). 

20 Tamże, s. 216.
21 Tamże.
22 Dopiero w XX wieku okazało się, że Mieczysławska była fałszywą zakonnicą, a jej opo-

wieści oszustwem. Zob. Jan Urban, Makryna Mieczysławska w świetle prawdy, Kraków 1923.
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Z tematyki związanej z Galicją wspomniano aresztowanie w 1841 r. za-
angażowanych w ruch niepodległościowy Franciszka Smolki (1810 –1899) – 
w przyszłości jednego z najbardziej znanych polityków galicyjskich – oraz Albi-
na Dunajewskiego (1817 –1894) – przyszłego biskupa krakowskiego. Poza tym 
wyraźnie podkreślono, że już od czasów Józefa II rządy austriackie podburza-
ły chłopów przeciwko panom. W końcu doprowadziło to w 1846 r. do „naj-
smutniejszych zajść w Galicji”, w której „bandy rozjuszonego, podburzonego, 
ciemnego ludu pod przewodnictwem zbrodniarza Jakuba Szeli urządzały for-
malne wyprawy na dwory szlacheckie”. Wydarzenia 1848 r. również znalazły 
swój oddźwięk w podręczniku. Uczniowie uzyskiwali obraz łagodnego i choro-
witego cesarza Ferdynanda I (1793 –1875) oraz potwierdzenie po raz kolejny 
tezy o wszechwładnych rządach Metternicha. Autor informował o problemie 
zniesienia pańszczyzny w powiązaniu z dążeniami szlachty do przeprowadze-
nia tego bez odszkodowania. Informował o prowokacjach generała Wilhelma 
von Hammersteina (1785 –1861) oraz walkach ulicznych we Lwowie i w Kra-
kowie w 1848 r. 

Rządy konserwatywnego ministra Aleksandra Bacha (1813 –1893), który 
w latach 50. XIX w. torował powrót w Austrii scentralizowanej, absolutnej mo-
narchii, porównywał do ery Metternicha. Wśród uczestników walk w okresie 
Wiosny Ludów wymieniono postaci bohaterów walk rewolucyjnych, dowo-
dzących armią powstańczą na Węgrzech w 1849 r. polskich generałów Józefa 
Bema (1794 –1850) oraz Henryka Dembińskiego (1791–1864). Przedsta-
wiając wojnę krymską (1854 –1856), autor podkreślił egoizm Anglii i  Fran-
cji, które „o Polskę nic nie dbały” oraz wytykał zbytnie poleganie na polityce 
Francji i cesarzu Napoleonie III Bonaparte (1808 –1873). Z opisu wydarzeń 
lat sześćdziesiątych uczeń poznawał również działalność walczących po stro-
nie Turcji weteranów wojny krymskiej: generała Władysława Zamoyskiego 
(1803 –1868) – kierującego także polską dyplomacją w Londynie i starającego 
się nakłonić Wielką Brytanię do wsparcia powstania styczniowego – oraz Mi-
chała Czajkowskiego (1804 –1896) – dowódcy formacji kozaków w armii suł-
tańskiej. 

Zarazem z pozytywną oceną autora podręcznika spotkały się zasady łagod-
nej polityki w Królestwie Polskim cara Aleksandra II (1818 –1881) na fali li-
beralnych reform wywołanych przegraną przez Rosję wojną krymską. Zwłasz-
cza podkreślił jego zasługi w założeniu w 1858 roku Towarzystwa Rolniczego, 
którego celem było podniesienie rentowności polskiego rolnictwa oraz popra-
wa bytu i oświaty chłopów, a także utworzonej rok wcześniej Akademii Medy-
ko-Chirurgicznej w Warszawie – pierwszej wyższej uczelni na ziemiach zabo-
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ru rosyjskiego (po kasacie przez Rosjan Uniwersytetu Warszawskiego w wyniku 
klęski powstania listopadowego). Wiedział też kim był Aleksander Gorczakow 
(1798 –1883), wszechwładny minister spraw zagranicznych Rosji, oraz na czym  
skupiał się na początku lat 60. w swojej polityce wspierany przez Gorczako-
wa dyrektor Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
w Królestwie Polskim Aleksander Wielopolski (1803 –1877), zwolennik ostroż-
nych reform mających podtrzymać ograniczoną po 1831 r. autonomię Króle-
stwa, bez zadrażniania jednak stosunków z Rosją. W opisie powstania stycz-
niowego pojawiły się określenia wartościujące np. „barbarzyńska branka”23, 
w odniesieniu do zainicjowanego w 1862/63 roku przez Wielkopolskiego po-
boru do armii rosyjskiej, który miał sparaliżować działalność zwolenników wy-
buchu powstania. Wprowadzono pojęcia: wojna podjazdowa, powstańczy Rząd 
Narodowy, sprawa włościańska. Wymieniano także z jednej strony postaci wo-
dzów powstania styczniowego Mariana Langiewicza (1827 –1887), Romualda 
Traugutta (1826 –1864), z drugiej zaś rosyjskich generałów Michaiła Muraw-
jowa „Wieszatiela” (1796 –1886) i generała Fiodora Berga (1794 –1874), któ-
rzy wyróżnili się z powodu represji wobec powstańców. 

Ciekawy był obraz Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym. Rządy 
Aleksandra III (1845–1894) określono w podręczniku mianem „bezwzględne-
go absolutyzmu” i jako „najstraszniejszy ucisk narodu polskiego”. Rawer pod-
kreślał brak swobód językowych i narodowych, zwłaszcza niemożność pozna-
wania dziejów ojczystych oraz prześladowania Kościoła katolickiego. W  po-
dobnym tonie opisywano sytuację w zaborze pruskim, wiążąc sytuację ludności 
polskiej głównie z działaniami i postacią architekta zjednoczenia Niemiec 
w 1871 roku kanclerza Otto von Bismarcka (1815 –1899): „gnębienie Pola-
ków stało się zasadą, gdy pierwszym ministrem pruskim został Bismark”24. 
Używany był zestaw pojęć: germanizacja, walka z Kościołem katolickim, rugi 
pruskie, Komisja Kolonizacyjna, Hakata. Obraz ten został przeciwstawiony sy-
tuacji Polaków w Galicji: „jedynie w Austrii spotkał się nasz naród ze sprawie-
dliwym postępowaniem”25. W prezentowanym obrazie cesarza Franciszka Jó-
zefa I (1830 –1916) podkreślano jego dojrzewanie polityczne i uwalnianie się 
spod wpływów doradców (Aleksandra Bacha). Jako przełom wskazano woj-
nę Austrii z koalicją francusko-włoską w 1859 r., która uświadomiła władcy, że 

23 Rawer, Dzieje ojczyste dla młodzieży, s. 232.
24 Tamże, s. 236.
25 Tamże, s. 238.
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„absolutyzm nie daje państwu siły”, a „potęga państwa opierać się może tylko 
na zadowoleniu ludów, które je zamieszkują”26. 

Charakteryzując okres konstytucyjny autor podręcznika wskazywał zasłu-
gi polskiego arystokraty, przez krótki czas ministra spraw wewnętrznych Au-
strii, a także długoletniego namiestnika Galicji, Agenora Gołuchowskiego 
(1812 –1875) jako twórcy podstaw systemu federalistycznego (dyplom paź-
dziernikowy 1860 r.). System tenzostał zestawiony z negatywnie ocenionymi 
działaniami premiera Antona Schmerlinga (1805 –1893). modyfikującymi go 
w duchu centralizmu (patent lutowy 1861 r.). Dużo miejsca poświecono zna-
czeniu przełomowej konstytucji grudniowej 1867 r. i funkcjonowaniu mo-
narchii dualistycznej. Podkreślono możliwości udziału w rządach, polonizację 
urzędów, szkolnictwa, rozwój nauki i oświaty, zwłaszcza w zakresie języków na-
rodowych i historii (katedry uniwersyteckie), powstanie Akademii Umiejętno-
ści w 1872 r., usamodzielnienie się biskupstwa w Krakowie w 1880 r., a także 
powstanie biskupstwa greckokatolickiego w Stanisławowie (1885). Nie ukry-
wano sytuacji ekonomicznej, stwierdzając zapóźnienie gospodarki Galicji, ale 
też wskazano kierunki pozytywnych zmian, które były widoczne zwłaszcza 
w zakresie wzrostu aktywności ekonomicznej społeczeństwa. Stosowano poję-
cia: Polska, naród polski oraz podkreślano, że nadrzędne wartości to wewnętrz-
na zgoda społeczna, religijna i polityczna oraz współdziałanie pomiędzy naro-
dami monarchii. 

Kilka lat przed końcem okresu autonomicznego, a więc już po zmianie 
programów, wydano podręcznik do gimnazjum niższego autorstwa Bronisła-
wa i Gizeli Gebertów Opowiadania z dziejów ojczystych dla klasy pierwszej szkół 
średnich 27. W przeciwieństwie do podręcznika Rawera, który raczej relacjono-
wał i przedstawiał fakty, u Gebertów narracja była bardziej emocjonalna, mo-
mentami wręcz patetyczna. Podręcznik zawierał 60 rycin, w tym reproduk-
cje obrazów znanych polskich artystów Juliusza i Wojciecha Kossaków, Artura 
Grottgera, a także zdjęcia budynków oraz portrety. W podręczniku występują 
wszystkie osoby wymienione przez Rawera, uzupełnione jedynie o generała Jó-
zefa Dwernickiego (1779 –1857), jednego ze zdolniejszych i najaktywniejszych 
dowódców podczas powstania listopadowego. Podobnie jak w podręcznikach 
wcześniejszych, krytycznie przedstawione zostały dokonania Napoleona I Bo-
naparte oraz Bismarcka. Zwłaszcza ten ostatni przedstawiany był jako wróg Po-

26 Tamże.
27 Bronisław Gebert / Gizela Gebert, Opowiadania z dziejów ojczystych dla klasy pierwszej 

szkół średnich, Lwów 1910 (wyd. 2, 1912).
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laków, wynaradawiający ich i niemczący. W wypadku Aleksandra Wielopol-
skiego opisu już nie koncentrowano na jego reformach, a na opinii, że był nie-
lubiany, i że był inicjatorem branki.

Dużo miejsca poświęcono obrazowi Galicji pod panowaniem austriackim, 
konfrontując, podobnie jak Rawer, sytuację sprzed i po konstytucji grudnio-
wej 1867 r., ale nie wymieniano z imienia władców austriackich. Pojawiały się 
za to lojalistyczne w duchu fragmenty mówiące o dobrotliwym monarsze, któ-
ry gorliwą pracą na rzecz dobra i szczęścia poddanych zasługiwał na miłość 
i szacunek wszystkich mieszkających w jego państwie narodów. Podobnie jak 
w poprzednio omawianym podręczniku, istotą polskiego ducha narodowego 
były instytucje naukowe i oświatowe, a zwłaszcza RSK oraz rozwój społecznych 
stowarzyszeń oświatowych w Galicji. Szczególnie podkreślono rolę stowarzy-
szeń rolniczych, takich jak powstałe w 1882 r. Towarzystwo Kółek Rolniczych, 
chroniące interesy i wspierających oświatę ludności wiejskiej polskiej i ukra-
ińskiej, a także założonego w 1891 r. Towarzystwa Szkoły Ludowej. W książ-
ce wielokrotnie zwracano uwagę na równość w traktowaniu narodów w mo-
narchii oraz konieczność utrzymania zgody jako warunku dalszego rozwoju. 
W warstwie narracyjnej elementy te wysuwały się na plan pierwszy. Dzieła Ra-
wera i Gebertów były używane powszechnie. Natomiast ostatni, przeznaczony 
dla klas niższych podręcznik Mariana Janellego i Julii Kisielewskiej został wy-
dany we Lwowie tuż przed wybuchem wojny i nie zdołał odegrać większej roli 
w kształtowaniu postaw uczniów28. W swoich założeniach jako nadrzędne war-
tości definiował szacunek do własnej historii, języka i dorobku kulturalnego 
własnego narodu. 

Do gimnazjum wyższego zatwierdzono jedynie dwie książki: Henryka 
Schmitta z 1869 r.29 oraz Anatola Lewickiego z 1884 r.30 Książka Schmitta pi-
sana z myślą o nieco szerszym odbiorcy, ze względu na klarowny układ treści, 
zyskała sobie dość znaczną popularność i była stosowana w pierwszych latach 
autonomii31. Jednak przez swój zdecydowanie patriotyczny wydźwięk została 
wycofana z użytku szkolnego w 1872 r. Odwoływała się wprost do idei miłości 
ojczyzny jako sposobu na doskonałość duchową człowieka. 

28 Marian Janelli / Julia Kisielewska, Z dziejów ojczystych. Zbiór opowiadań dla młodzieży 
klasy pierwszej szkół średnich, Lwów 1913.

29 Henryk Schmitt, Zdarzenia najważniejsze z przeszłości narodu polskiego dla użytku szkół 
i szerszych kół społeczeństwa [tytuł okładkowy: Dzieje Polski od jej początków aż do dni naszych], 
Lwów 1869.

30 Lewicki, Zarys historyi. 
31 Majorek, Historia utylitarna, s. 329.
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Do pojawienia się słynnego Zarysu Lewickiego nie było zatwierdzonego 
podręcznika do historii Polski dla klas wyższych gimnazjum. Znaczenie tej po-
zycji jest wyjątkowe, chociażby ze względu na jego żywotność (kilkadziesiąt 
wydań i wznowień). Pomimo konieczności dokonywania uzupełnień i uaktu-
alnień (Henryk Mościcki, Jan Friedberg) zasadnicza struktura wypracowana 
przez Lewickiego pozostała niezmieniona. W pierwszych latach po ukazaniu 
się książki krytykowano ją przede wszystkim za przeładowanie faktami. Lista 
postaci jakie pojawiają się w treści oraz zakres pojęciowy jest imponujący. Nie 
sposób wymieniać wszystkich. Znacznie wykracza poza wymagany współcze-
śnie kanon postaci dla maturzystów. W książce krytycznie odnoszono się do 
polityki austriackiej dotyczącej stosunków polsko-ukraińskich, wskazując po-
pieranie budowania tożsamości ukraińskiej na niechęci do Polaków32. Wśród 
przyczyn przebudowy monarchii na plan pierwszy wysunięte zostały przegrane 
wojny, a zwłaszcza austriacko-pruska z 1866 r. Wskazano, że w zamian za porę-
czenie swoich praw narodowych Polacy stanęli po stronie monarchii habsbur-
skiej. Za najważniejsze zdobycze w podręczniku uznano: niezależność sądów, 
odpowiedzialność ministrów, wolność druku, słowa, stowarzyszeń, równość 
wyznań, nienaruszalność mienia, tajemnicę korespondencji. Podkreślono zna-
czenie samorządów. Podobnie jak było to na niższym stopniu, duże znaczenie 
przywiązywano do rozwoju sztuki oraz instytucji naukowych i oświatowych, 
a także stowarzyszeń edukacyjnych. Do 1913 r. ukazało się siedem wydań pod-
ręcznika i chociaż RSK sugerowała rezygnację z części zawartych w nim wiado-
mości przy zachowaniu struktury wykładu, książka Lewickiego pozostała jedną 
z najważniejszych pomocy dydaktycznych z czasów galicyjskich. 

W latach 1867 –1918 podręczniki do historii kraju rodzinnego przeszły 
znaczną ewolucję, większą w zakresie gimnazjum niższego. Zwiększał się sys-
tematyczne zakres pojęciowy przekazywany uczniom, sposób konstruowania 
narracji od opartej na biografiach, do barwnych i emocjonalnych opowiadań. 
Zmieniła się również szata graficzna książek oraz obudowa dydaktyczna. Od 
przełomu XIX i XX wieku ilustracja stała się, zwłaszcza w klasach niższych, 
standardem a  w wyższych klasach pojawiły się teksty źródłowe. Posługiwa- 
 
 

32 Szerzej zob. Dorota Malczewska-Pawelec, Obraz Ukrainy i stosunków polsko-ukraiń-
skich w podręczniku Anatola Lewickiego „Zarys historii Polski i krajów ruskich z nią połączo-
nych”, w: Hanna Wójcik-Łagan (red.), Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycz-
nej od XIX do XXI wieku. Materiały konferencji naukowej, 21– 22 października 2004 r., Cedzyna 
k. Kielc, Kielce 2005, s. 145 –161.
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no się pogrubioną czcionką oraz rozstrzelonym drukiem, powszechnie stoso-
wano tablice genealogiczne oraz chronologiczne. Zmieniał się komentarz i oce-
na zdarzeń. Rewolucje konwertowały w powstania narodowe. We wszystkich 
książkach wyraźnie widać promowanie podstawowych dla funkcjonowania 
wielonarodowej monarchii wartości jakim były zgoda, poszanowanie możliwo-
ści narodowego rozwoju i tworzenie świadomości wyjątkowej sytuacji Polaków 
w Galicji. Co więcej, w podręcznikach ukształtowano podstawy funkcjonują-
cego do dnia dzisiejszego kanonu wydarzeń, postaci i pojęć z historii ziem pol-
skich w XIX w.





Grzegorz Chomicki
(Kraków)

Pozaszkolne ścieżki  
edukacji historycznej – literatura  

dla młodzieży i „piśmiennego ludu”

„Książki szkolne będą zatem dwojakie: rzeczowe dla uczniów i informacyjne dla 
nauczycieli, aby umieli dopilnować używania tamtych […] jedne (zaś) i drugie 
zwięzłe i metodyczne” – pisał Jan Amos Komeński1. Ta lapidarna myśli otwarła 
nowoczesną, naukową refleksję nad podręcznikami. Prowadziły ją pokolenia 
myślicieli-teoretyków, autorów-praktyków i badaczy-empiryków. Niniejsza 
publikacja może stanowić kolejny krok na drodze do poznania rozmaitych 
uwarunkowań twórczości dydaktycznej i społecznej recepcji podręczników. 
W moich rozważaniach spróbuję wyjść poza główny nurt rozważań i postawić 
dwa, nieco przekorne pytania. Po pierwsze, czy podręczniki szkolne decydowały 
o stanie świadomości historycznej galicyjskiego społeczeństwa. Po drugie zaś, 
czy badając zagadnienia edukacji historycznej, należy zajmować się głównie 
oświeconymi elitami, które przeszły gimnazjalny kurs nauczania historii, czy 
warto zwrócić uwagę również na tych (daleko liczniejszych), którzy do matury 
aspirować nie mogli, ale kończąc formalną edukację na dwóch lub czterech 
klasach szkół elementarnych nauczyli się jednak czytać i pisać – osiągnęli więc 
alfabetyzację i potencjalną zdolność samokształceniową. Tę grupę nazwałem 
dla potrzeb poniższej wypowiedzi „piśmiennym ludem”. Wywodzili się z niej 
później chłopi-pamiętnikarze, wiejscy poeci, a także działacze-agitatorzy 
rodzących się ruchów politycznych – ludowego i robotniczego.

Muszę na wstępie zaznaczyć, że poczynię w tej materii tylko wstępne spo-
strzeżenia. Moją wypowiedź należy traktować, jak nieśmiały rekonesans na 

1 Jan Amos Komeński, Wielka dydaktyka, wyd. Bogdan Suchodolski, Wrocław 1956, 
s. 223, 315.
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przedpola nader rozległego problemu i przyczynek do dyskusji. Zacznijmy za-
tem od autorefleksji. Posługując się introspekcją, bodaj najstarszą z metod ba-
dania umysłu ludzkiego, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jak się zrodziły 
nasze własne zainteresowania historyczne? Kiedy i od czego się zaczęły? Jakim 
impulsom zawdzięczamy ich rozwój? Jeśli się nad tym głębiej zastanowimy, 
prawdopodobnie większość z nas skonstatuje, że podręczniki szkolne nie były 
szczególnie stymulujące albo, co gorsza, niektóre z nich raczej odstręczały, niż 
zachęcały do zgłębiania tajników przeszłości. Myślałem o tym wiele razy i mogę 
zaręczyć, iż to głównie lektury historyczne, poznawanie popularnej literatury, 
a także rodzinne wychowanie oraz związane z socjalizacją doznania-doświad-
czenia innego rodzaju decydowały o kształtowaniu moich zainteresowań i wy-
borze dróg życiowych, które związały mnie z profesją historyka.

Postawy – narracje – mity

Współcześni dydaktycy interesują się mechanizmami powstawania zbiorowej 
świadomości historycznej. To ona osadza dociekania źródłowe i metodologi-
czne zawodowych historyków w realnej przestrzeni społecznej. Na rudymenty 
zdobyte w dzieciństwie i młodości składa się oczywiście nauczanie szkolne, 
ale również beletrystyka, publicystyka i popularyzacja historii. Pozaszkolną 
historię upowszechniają zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne media. Dlatego 
też dydaktycy historii starają się obserwować i analizować wszelkie procesy 
edukacyjne, nie ograniczając się wyłącznie do oddziaływań szkoły. Badając 
świadomość i kulturę historyczną oraz procesy ich formowania, odwołujemy 
się m. in. do psychologii.

Jedna z gałęzi psychologii definiuje postawę jako względnie stałą skłonność 
do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowywania się człowieka do pew-
nego obiektu/zjawiska. Psychologia poznawcza dowodzi, że postawy rodzą się 
przez nabywanie doświadczeń2. Postawieni w konkretnych sytuacjach urucha-
miamy gotowe ciągi myślowe, nazywane skryptami poznawczymi i narracjami. 
Bodziec zewnętrzny inicjuje wyćwiczony sposób rozumowania, czyli skrypt. 
Z kolei narracje to indywidualne historie, zbudowane z szeregu elementów, jak: 
czas i miejsce akcji, aktor, jego intencja oraz napotkane przeszkody. Akceptuje-
my tylko takie historie, w których czytelny jest cel działania. Do realizacji celu 

2 Jerzy Trzebiński, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, w: Jerzy Trzebiński (red.), Nar-
racja jako sposób rozumienia świata, Gdańsk 2002, s. 17 – 39; Bogdan Wojciszke, Postawy i ich 
zmiana, w: Jan Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeń-
stwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk 2000, s. 79, 88.
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zmierzamy przyjętą sekwencją epizodów. Narracyjne matryce wyzwalają moty-
wację lub samousprawiedliwienie, uzasadniane ciągami myślowymi złożonymi 
z motywów – działań – rezultatów. Każdy tworzy na swój użytek zestaw opo-
wieści o ważnych zdarzeniach, jakie go spotkały i o roli, jaką w nich odegrał. 
Z tego punktu widzenia wszelka przyswojona narracja o przeszłości jest także 
potencjalnym budulcem dla takich „opowieści”. Na podstawie powyższego ro-
zumowania można stwierdzić, że edukacja historyczna wytwarza struktury my-
ślowe przydatne do porządkowania przeszłości i teraźniejszości, oparte jednak 
głównie na uproszczeniach, pierwszych skojarzeniach, archetypicznych wy-
obrażeniach. Bardzo trywializując: w konkretnej sytuacji przyjmujemy narrację 
„bohaterską” albo „ostrożną” (możemy ją też określić mianem „rozważnej” lub 
„przezornej”), rzucamy się w wir wydarzeń albo też dystansujemy się od nich, 
akceptujemy pewien typ przywództwa lub je odrzucamy – bo tego uczy tzw. 
doświadczenie historyczne.

Jerzy Ronikier próbował odkryć podstawowe struktury myślowe, konstytu-
tywne dla polskiej edukacji historycznej3. Zdefiniował on  m i t   jako mecha-
nizm rozumienia dawnego świata. Rolą takiego  m i t u  h i s t o r y c z n e g o  jest 
porządkowanie wiedzy o przeszłości. Mit jest więc swego rodzaju zbiorem fil-
trujących kryteriów, dzielących zjawiska na pozytywne i negatywne z punktu 
widzenia indywidualnego lub zbiorowego. Kryteria podporządkowane są war-
tościom, które uznawane są za odwieczne i nieodmienne. Według tych kry-
teriów selekcjonuje się treści, dobierając je nie tyle pod kątem opisu realnej 
rzeczywistości dziejowej, co raczej uzyskania modelu, wyrazistego i podatnego 
na zabiegi porządkujące oraz wyjaśniające przeszłość. Doprowadza to do hie-
rarchizacji i generalizacji wydarzeń oraz ich oceny przez pryzmat statycznych 
norm moralnych. Postawy ludzkie, wyrwane z mentalnego kontekstu epoki, ła-
two poddają się etykietyzacji i systematyzacji, zwykle w ostrej, przeciwstawnej 
opozycji: bohaterski – tchórzliwy, szlachetny – nikczemny, wybitny – mierny, 
patriotyczny – zdradziecki, ofiarny – sprzedajny, niezłomny – oportunistycz-
ny, dumny – służalczy itd. itp. Mit edukacyjny opiera się na skryptach i arche-
typicznych narracjach: dobrym królem powoduje interes kraju, zacni poddani 
dochowują wierności monarsze, roztropni ministrowie hołdują obywatelskim 
cnotom, karne wojsko mężnie staje do walki z (dzikim) najeźdźcą. Ronikier 
dowodził, że bazę polskiej edukacji stanowi mit państwowotwórczy. Jego pod-
stawowym dobrem – punktem odniesienia i kryterium wartości – miałoby być 
silne, zwarte, etnicznie jednorodne i scentralizowane państwo. Taki sposób my-

3 Jerzy Ronikier, Mit i historia: mitotwórcze funkcje podręczników szkolnych, Kraków 2002.
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ślenia jest zapewne wynikiem utraty suwerenności przez Polskę w czasach two-
rzenia nowoczesnego narodu i sporów o powody upadku dawnej Rzeczypospo-
litej u schyłku XVIII w.

Charakterystyczną cechą narracji dydaktycznych jest silna perswazyjność4. 
Perswazyjna warstwa narracji uruchamia mechanizmy metainterpretacyjne. 
Pojęcie metainterpretacji wprowadził na grunt dydaktyki historii Jerzy Topol-
ski, który (idąc za Umberto Eco) dostrzegał w przekazie edukacyjnym zjawisko 
potrójnej interpretacji. Według Topolskiego, narracje niosą w sobie intencję 
dzieła i intencję autora, zderzają się zaś z intencją odbiorcy (na jemu właściwym 
etapie rozwoju duchowego). Kto chce dotrzeć do odbiorcy, powinien stale li-
czyć się z jego interpretacją, zależną od intelektualnej i emocjonalnej dojrza-
łości. W przypadku literatury dziecięcej mówimy (potocznie) o dostosowaniu 
przesłania do „poziomu” czytelnika. Topolski postulował dyskurs poznawczy, 
tzn. współdziałanie nadawcy i odbiorcy przekazu. Nadawca powinien sobie 
zdawać sprawę chociażby z tego, że dziecięcą (lub młodzieńczą) interpretację 
mogą poważnie zakłócać takie czynniki, jak niezrozumienie warstwy podsta-
wowej (leksykalnej, semantycznej) lub niedostatki koncentracji, albo rozmaicie 
nasilona przekora – aż po skrajną negację i odrzucenie autorytetów.

Wielkim sukcesem dydaktyki historii byłoby ustalenie, jak oddziałują kon-
kretne narracje. Czy wiodą do rozumienia istoty minionych epok? Czy budu-
ją skrypty i tworzą mity jako schematy poznawcze wobec przeszłości? A może 
trywializują ją i uniemożliwiają rozumienie kwestii bardziej subtelnych? Do-
ciekania w tym zakresie są trudne i jak na razie raczej postulowane w teorii 
metodologiczno-badawczej niż praktycznie realizowane. Częściej zapuszczają 
się w sąsiednie obszary socjolodzy, uzbrojeni w im właściwe narzędzia badaw-
cze (ankiety, wywiady, sondaże opinii). Interesują ich jednak aktualne poglą-
dy i mentalność wchodzących w dorosłość pokoleń, a daleko mniej to, które 
z bodźców edukacyjnych skutecznie przyczyniły się do ich ukształtowania, któ-
re zaś okazały się drugorzędne lub zgoła marginalne. Sądzę, że pogłębiając zna-
jomość edukacji historycznej w c.k. monarchii powinniśmy mieć na uwadze 
również zasygnalizowane wyżej kwestie.

4 Jerzy Topolski, Problemy transmisji wiedzy historycznej w edukacji szkolnej, w: Maria Ku-
jawska (red.), Nauczyciel historii. Ku nowej formacji dydaktycznej, Poznań 1996, s. 107 –119; 
tegoż, Mity a problem prawdy historycznej, w: Alina Barszczewska-Krupa (red.), Historia, mity, 
interpretacje, Łódź 1996, s. 15 – 27; Danuta Konieczka-Śliwińska, Retoryka we współczesnych 
szkolnych podręcznikach historii, Poznań 2001.
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Kłopotliwe kategorie czytelników
Nie jest łatwo zdefiniować, co z obiektywną ścisłością można nazwać 
literaturą dla młodzieży i „piśmiennego ludu” – terminu oznaczającego grupę 
osób z szerokich warstw społecznych, będących odbiorcami słowa pisanego, 
rosnącą liczebnie wskutek wzmożonego w XIX w. procesu alfabetyzacji oraz 
upowszechniającej się edukacji szkolnej, a także rozwoju kultury masowej 
opartej na publikacjach drukowanych w dużych nakładach. Na badacza boga-
tej i różnorodnej produkcji literackiej XIX i początków XX w. czyhają rozmaite 
typologiczne rafy i mielizny. Nie zawsze łatwo rozróżnić poszczególne gatunki, 
gdyż literatura piękna (beletrystyka) osnuta na kanwie historycznej, nie była 
ściśle odseparowana od utworów o celach poznawczych, czyli popularnonau-
kowych.

Drobne publikacje książkowe i rozsiane po czasopiśmiennictwie: powiastki, 
gawędy, wiersze, „obrazki” historyczne – słowem to, co można objąć nieprecy-
zyjnym, lecz pojemnym terminem „czytanek” dla dzieci i dla ludu, to dziedzi-
na słabo zbadana. Czesław Majorek, autor fundamentalnych prac o galicyjskiej 
edukacji, oceniał ten zasób źródeł jako niezwykle obfity5. Trudno też oddzielić 
materiały pierwszorzędne od mniej ważnych6. Kłopoty sprawia także katego-
ria odbiorcy. Dzieci nie zapoznają się wyłącznie z literaturą dziecięcą. Zawodne 
bywa zatem kryterium ‘adresu czytelniczego’, podstawowe narzędzie wyodręb-
niania utworów przypisanych poszczególnym grupom wiekowym. Znane są 
liczne przypadki anektowania przez młodzież dzieł, które autorzy przeznacza-
li dla dorosłych. Szeroko znani polskiemu czytelnikowi wybitni pisarze jak Jó-
zef Ignacy Kraszewski (1812 –1887) i Henryk Sienkiewicz (1846 –1916) pisali 
swoje powieści przede wszystkim dla czytelników dojrzałych, a stały się one lek-
turą młodzieży. Zapewne poznanie „dorosłej” klasyki na skutek bardzo wcze-
snego opanowania sztuki czytania i osiągnięcia odpowiedniej dojrzałości inte-
lektualnej nie stanowi normy. Kiedy już jednak do tego dochodzi, doznania są 
silniejsze. Metodologiczną refleksję nad tymi kwestiami należałoby pogłębić7, 
opierając się również na dociekaniach historycznoliterackich.

5 Czesław Majorek, Historia utylitarna i erudycyjna. Szkolna edukacja historyczna w Galicji 
(1772 –1918), Warszawa 1990, s. 185 –186, 356.

6 Tegoż, Polskie czytanki historyczne dla ludu i ich rola w kształtowaniu świadomości narodo-
wej chłopów w Galicji doby autonomicznej w: Jerzy Maternicki (red.), Edukacja historyczna spo-
łeczeństwa polskiego w XIX w. Zbiór studiów, Warszawa 1981, s. 235 – 271.

7 Jerzy Maternicki, Wielokształtność historii. Rozważania o kulturze historycznej i badaniach 
historiograficznych, Warszawa 1990. Rozdziały IV – V: Piśmiennictwo popularnonaukowe i dy-
daktyczne oraz Literackie wizje przeszłości, s. 66 –115.
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Wieś galicyjska lat 40. XIX w. była pogrążona w drastycznych zaniedba-
niach cywilizacyjnych. Panoszyła się klasyczna triada biedy, ciemnoty i nieuf-
ności8. Ogół włościan (mówiących gwarą i stąd zwanych „mazurami”) żywił 
głębokie uprzedzenie do „Polaków”, czyli ziemian – szlachty. Wieśniacy w swej 
masie w połowie XIX w., a potem jeszcze długo w drugiej połowie tego stule-
cia, nie wykazywali świadomości narodowej. Dla galicyjskiego chłopstwa habs-
burski cesarz z dalekiego Wiednia stanowił świętość.

„Chłop nasz wystawia się na pośmiewiska,
Nie wie, że on, pan, równie mieszczanin,
Nosząc na sobie tu polskie nazwiska,
Zwie się Polakiem, jest Galicjanin”9.

W 1846 r. w Galicji Zachodniej doszło do krwawych rozruchów, nazwa-
nych rabacją. Chłopi podjudzani przez austriackich starostów10, dokonali rze-
zi szlachty, szykującej powstanie niepodległościowe11. Długo po tym tliły się 
obawy, że wiejski lud może ponownie ruszyć na ziemiańskie dwory, aby „bić 
panów”12. Polscy patrioci po represjach z lat 1846 –1848 uznali Habsburgów 
za zagorzałych wrogów, podczas gdy chłopi nadal kultywowali naiwny mo-
narchizm. Władcę kojarzyli ze zniesieniem pańszczyzny i najwyższą sprawie-
dliwością, którą ponoć mogli odnaleźć w Hofburgu13. Żywili przekonanie, iż 
Franciszek Józef nie tylko przyjmował gości z gminu na komnatach, ale także 
w przebraniu krążył po wsiach, a napotkanym prostaczkom w potrzebie udzie-

 8 Drogi życiowe ubogiego chłopa urodzonego w 1846 r. ukazał: Franciszek Magryś, Ży-
wot chłopa działacza, oprac. Stefan Inglot, Warszawa 1987.

 9 Fragment utworu Leona Żuławskiego Oblężenie Limanowy czyli rzeź galicyjska 1846, 
cyt. za Julian Dybiec, Galicja na drodze do wielkiej przemiany, w: Krzysztof Fiołek / Marian Sta-
la (red.), Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866 –1914). Studia i szkice, Kra-
ków 2011, s. 42.

10 Działalność starostów w okresie rabacji przedstawiła Ewa Szczygieł, Starostowie cyrkular-
ni Zachodniej Galicji (1799 –1854) w świetle tzw. szematyzmów galicyjskich, w: Studia Histo-
ryczne (Kraków) 48/2, 2005, s. 203 – 204.

11 Krzysztof Daszyk, Naszych dziejów boleśnie krwawa karta. Rok 1846 w historiografii pol-
skiej okresu zaborów, w: Krzysztof Daszyk / Tomasz Kargol / Tomasz Szubert (red), Rok 1846 
w Krakowie i Galicji. Odniesienia, interpretacje, pamięć, Kraków 2016, s. 227 – 260.

12 Zbigniew Fras, Mit dobrego cesarza, w: Wojciech Wrzesiński (red.), Polskie mity politycz-
ne XIX i XX wieku ( = Polska Myśl Polityczna XIX i XX Wieku 9), Wrocław 1994, s. 142.

13 Renata Hołda, „Najdostojniejszy z Habsburgów”. Sylwetka cesarza Franciszka Józefa I w gali-
cyjskich podręcznikach szkolnych z lat 1852 –1917, w: Literatura Ludowa 6, 1996, s. 55 – 65; Sta-
nisław Grodziski, W królestwie Galicji i Lodomerii, wyd. 2, Kraków 2005, s. 208 – 214.
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lał zapomóg. Legendę dobrego cesarza zarejestrowali pamiętnikarze o chłop-
skim rodowodzie14.

Po zdławieniu powstania styczniowego (1863 –1864) i niemal równocze-
snym załamaniu się habsburskiego absolutyzmu, wysiłek polskiego narodu 
został ukierunkowany na pracę organiczną. Rozmaite stowarzyszenia poczęły 
krzewić oświatę również na wsi. Gęstniała sieć szkół prowadzonych przez orga-
na samorządowe i krajowe15. Powstały wiejskie zrzeszenia, z czasem zakiełkowa-
ły stronnictwa polityczne. Procesom tym towarzyszył rozwój prasy, bibliotek, 
czytelni i wydawnictw adresowanych do chłopstwa16. Pomijam tu różnice świa-
topoglądowe, ideowe i regionalne oraz spory między zantagonizowanymi dzia-
łaczami, które hamowały mozolny postęp na polu oświaty ludowej17.

Postaram się teraz naświetlić jedno wąskie, acz znamienne zagadnienie, wy-
raźnie obecne w polskich narracjach historycznych. Chodzi o ocenę roli dyna-
stii Habsburgów w dziejach Polski. Jako materiał wyjściowy posłuży książka 
Wieczory pod lipą, czyli historia narodu polskiego opowiadana przez Grzego-
rza spod Racławic 18 autorstwa Lucjana Siemieńskiego (1807 –1877) – pol-
skiego literata i krytyka literackiego, tłumacza, w latach 1849 –1850 profeso-
ra Uniwersytetu Jagiellońskiego, później zaś, w okresie autonomii galicyjskiej, 
członka mającej swą siedzibę w Krakowie Akademii Umiejętności, która zrze-

14 Wincenty Witos, Moje wspomnienia, oprac. Antoni Czubiński, Warszawa 1981, s. 90; 
Jan Stryczek, Chłopskim piórem, wyd. Mieczysław Grad, Warszawa 1984, s. 68 – 72, 106; Jan 
Słomka, Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Warszawa 1983; całościo-
we przedstawienie problemu: Alina Fitowa, Problemy świadomości narodowej i obywatelskiej 
chłopów w programach i działalności galicyjskiego ruchu ludowego przed rokiem 1914, w: Jan 
Machnik / Wojciech Rojek (red.), Stan świadomości narodowej Polaków w przededniu niepodle-
głości. Materiały z posiedzenia naukowego zorganizowanego z okazji 90-lecia odzyskania niepodle-
głości w 1918 roku, Kraków 2010, s. 73 –110.

15 Grzegorz Chomicki, Szkolnictwo zawodowe w Jaśle w okresie autonomii galicyjskiej, 
w: Rocznik Jasielski 3, 1990, s. 17 – 49.

16 Antoni Podraza, Kształtowanie się elity wiejskiej na przykładzie Galicji na przełomie XIX 
i XX w., w: tegoż, Europa, Galicja, regiony: pisma historyczne, Kraków 2006, s. 382 – 386; Ewe-
lina Lesisz, Galicyjski model edukacji na przełomie XIX i XX wieku. Na przykładzie podręczni-
ków i prasy, w: Barbara Myrdzik / Małgorzata Karwatowska (red.), Dialog kultur w edukacji, 
Lublin 2009, s. 150.

17 Jerzy Potoczny, Rozwój elementarnej oświaty dorosłych w Galicji doby autonomicznej 
1867 –1918, Rzeszów 1988; tegoż: Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plebejskich śro-
dowiskach Galicji doby konstytucyjnej (1867 –1918) ( = Galicja i jej Dziedzictwo 10), Rzeszów 
1998, s. 150 – 219 (rozwój towarzystw i czytelni ludowych z m. in. publikacjami historycznymi).

18 Lucjan Siemieński, Wieczory pod lipą czyli Historyja narodu polskiego opowiadana przez 
Grzegorza z pod Racławic, Poznań 1845.
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szała wybitne postacie polskiej nauki z trzech zaborów. Aby ta egzemplifikacja 
nie zawisła w próżni, punktami odniesienia będą powszechniej funkcjonujące 
w XIX-wiecznej polskiej literaturze schematy – toposy. Sondażowo skonfron-
tuję wywody Siemieńskiego z motywami obecnymi w innych dziełach literac-
kich, jak na przykład w Śpiewach historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza 
(1758 –1841), opublikowanych w całości po raz pierwszy w 1816 r.19

Lucjan Siemieński należał do prominentnych postaci polskiej kultury. 
Jest on wzmiankowany w encyklopediach i popularnych zarysach historii20. 
O uznaniu, jakim się cieszył tuż po śmierci, najlepiej świadczy translacja jego 
zwłok do Krypty Zasłużonych na Skałce w Krakowie. Jego sława z czasem przy-
gasała21 i obecnie nie jest to pisarz poczytny. Wciąż wznawiane jest tylko doko-
nane przezeń tłumaczenie Odysei. Jednak o entuzjazmie dawnej krytyki wobec 
Wieczorów pod lipą niechaj zaświadczy następujący wyimek z recenzji:

„Siemieński […] wielce zasłużony, napisał Wieczory pod Lipą. Jest to histor-
ja polska  d l a  m ł o d z i e ż y  i  d l a  l u d u  –  s p o s o b e m  p i s a n i a ,  p r o -
s t o t ą  i  ż y w o ś c i ą  o p o w i a d a n i a  d o  d z i s i e j s z e g o  d n i a  n a j l e p -
s z a ,   jaką posiadamy [podkreślenie – G.C.]. Za życia autora rozpowszechniło 
się to dzieło w 10 wydaniach i zaszczepiło w sercach tysięcy czytelników miłość 
przeszłości naszej i otuchę na przyszłość. Co przez lat tyle okazało swą żywot-
ność, nie utraciło dotąd mocy swojej czarownej.”22

Pierwodruk tego utworu ukazał się anonimowo w 1845 r. w poznańskiej 
oficynie „Nowa Księgarnia”23. Później ukazywały się wersje modyfikowane 
przez samego autora lub wydawców – nierzadko po ingerencji cenzury24. Wiel-
kopolski pedagog Ewaryst Estkowski uznał niebawem książkę Siemieńskiego 

19 Julian Ursyn Niemcewicz, Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami, Warszawa 1816 
(większość zamieszczonych tutaj tekstów Śpiewów powstała w latach 1808 –1811).

20 Swą pierwszą monografię poświęciła mu Maria Janion, Lucjan Siemieński – poeta roman-
tyczny, Warszawa 1955; we frazeologii tej pracy brzmią echa epoki stalinizmu: po 1845 r. Sie-
mieński to zaprzedany galicyjskim obszarnikom „renegat z obozu demokracji” i „dojrzały poli-
tycznie ideolog reakcji”, s. 243 – 244.

21 Iwona Węgrzyn, Dwaj Juliusze Lucjana Siemieńskiego. Zapomniana powieść o polskich po-
wstaniach, w: Fiołek / Stala (red.), Kraków i Galicja wobec przemian, s. 283 –290; autorka pi-
sząc o schyłkowym okresie literackim Siemieńskiego w wyważony sposób traktuje jego ewolu-
cję ideową.

22 Cytowane jako „Recenzja Bibljoteki Powszechnej” bez m-ca i daty w wydaniu: Wieczory 
pod lipą, [wyd.] Wiktor Kulerski („Gazeta Grudziądzka”), Grudziądz 1922, s. 2.

23 Bronisława Woźniczka-Paruzel, „Dzieje ojczyste dla ludu” doby romantyzmu, Wrocław 
1990, s. 25 – 28.

24 Tamże, s. 177; Jerzy Maternicki, Historia i życie narodu. Poglądy i postawy historyków pol-
skich XIX i XX w., Rzeszów 2009, s. 120 –126. 
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za najstosowniejszy podręcznik do uczenia historii w szkole powszechnej, któ-
ra „decyduje o oświeceniu ogółu społeczeństwa”. Chodziło bowiem o  to, by 
krzepiąca treść gruntowała miłość Ojczyzny, a taki walor posiadały, zdaniem 
Estkowskiego, Wieczory…25. Szykany władz nie powstrzymały wielkopolskich 
drukarzy przed wznawianiem tej pozycji. Zasłużony księgarz Günther z Lesz-
na wydał też inną książkę Siemieńskiego „dla ludu i dzieci opowiedzianą sty-
lem prostym, malowniczym”, mianowicie Czytanie postępowe (w 1848 r.)26. 
Tendencyjne podręczniki narzucone przez zaborców obrzydzały obowiązującą 
wersję dziejów. Prawdopodobnie do tajnych kółek samokształcenia trafiały 
również utwory Siemieńskiego, którego nazwisko było głośne27. Po upływie 
półwiecza Władysław Smoleński w krytycznej rozprawie Nauczanie historii pol-
skiej uznał Wieczory… za „zawsze interesujące, pożyteczne ku zaspokajaniu po-
trzeb ludu i młodszych dzieci”28. Edukacją na ziemiach polskich kierowali jed-
nak aż do 1918 r. zaborcy, upatrujący w szkole instrument swojej racji stanu. 
„Troska o nauczanie historii sprowadzała się do tego, aby uczynić zeń możliwie 
skuteczne narzędzie wychowania w duchu wierności dla Tronu i Religii”29. Tyl-
ko w Galicji otwarcie dyskutowano o polskiej edukacji. 

Zabierając głos w tej debacie, Tadeusz Korzon, wybitny polski historyk 
2. poł. XIX w. i czołowy przedstawiciel tzw. warszawskiej szkoły historycznej, 
pisał: „Znam wartość Śpiewów historycznych Niemcewicza, Skarbczyka Ilnic-
kiej, Wieczorów w Ojcowie Siemieńskiego, […]  z a l e c a ł b y m  t e  w s z y s t -
k i e  d z i e ł a  d o  l e k t u r y,  d o  w y u c z a n i a  s i ę  u s t ę p a m i  n a  p a -
m i ę ć ,  d o  p r z y s w a j a n i a  d z i e c i o m  w s z e l k i m i  s p o s o b a m i ”  
[podkreślenia G.C.], lecz nie w ramach kursu kierowanego przez nauczyciela. 
Korzon uważał bowiem, że dzieje ojczyste należy integralnie spleść z powszech-
nymi i nadać im zdecydowanie naukowy wymiar30. Ostatecznie wypada stwier-
dzić, że książka Siemieńskiego zdobyła poczytność jako przystępna populary-

25 Jerzy Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce 1773 –1918, Warszawa 1974, s. 61, 78. 
26 Elżbieta Boczar, Wydawcy polskich książek dla dzieci i młodzieży w zaborze pruskim 

w XIX w., w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1, 2015 s. 16, 20 – 21; por.: wyda-
wane także później Czytanie postępowe. Zbiór powiastek moralnych, wschodnich, legiend, żywo-
tów, obrazów moralnych i przypowieści polskich. Przez autora Wieczorów pod lipą, Towarzystwo 
Czytelni Ludowych, Poznań 1881.

27 Aleksander Kamiński, Polskie związki młodzieży 1831–1848, Warszawa 1968, s. 61, 67.
28 Władysław Smoleński, Nauczanie historii polskiej, w: tegoż, Pisma historyczne, t. 3, Kra-

ków 1901 s. 431. Por. Maternicki, Dydaktyka historii, s. 370 – 371.
29 Maternicki, Dydaktyka historii, s. 83.
30 Tamże, s. 314; Majorek, Historia utylitarna, s. 198.
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zacja historii w duchu patriotycznym, natomiast nie stosowano jej szerzej w roli 
podręcznika szkolnego.

Kilka lat temu Renata Hołda porównała charakterystyki królów Polski 
i władców z dynastii Habsburgów w podręcznikach dla szkół ludowych i „obraz-
kach” z prasy galicyjskiej31. Zawierały one analogiczne cechy: sprawiedliwość, 
mądrość i miłosierdzie, ofiarność dla ubogich i Kościoła. Władców ukazywano 
w podobnych okolicznościach; niespodziewane zetknięcie „dobrotliwego mo-
narchy” z „gminem” zawsze kończyło się szczęśliwie. Czytelnikowi wpajano, że 
cesarze – Habsburgowie, tak jak dawni królowie polscy, jako Boży Pomazańcy 
uszczęśliwiali lud. Władca „z natury rzeczy” kochał poddanych i czynił dobro. 
Przeczące temu fakty utajano w imię wykreowania ideału.

Warto zestawić ten obraz zawarty w treściach podręczników dla szkół ludo-
wych i prasie galicyjskiej z odpowiednimi fragmentami poczytnej książki Sie-
mieńskiego, która ukazała się również jako Dzieje narodu polskiego dla użytku 
szkolnej młodzieży ułożone przez L. S., w Krakowie w 1851 r., co jednak wbrew 
charakterystyce zawartej w tytule, nie oznaczało, że publikacja ta cieszyła się 
statusem zatwierdzonego do użytku szkolnego w Galicji podręcznika do histo-
rii. Z kolei obraz stosunków Polski z Habsburgami w dziele Siemieńskiego wy-
padnie porównać z motywami obecnymi w innych popularnych dziełach pol-
skiej literatury XIX w.32

Wielki ród czy niemiecki nieprzyjaciel?

Po raz pierwszy o Habsburgach wspomniał Lucjan Siemieński z okazji kłopotów 
matrymonialnych królowej Polski Jadwigi Andegaweńskiej (1374 –1399). Szedł 
tropem relacji wybitnego późnośredniowiecznego kronikarza Jana Długosza, 
szeroko recypowanej przez późniejszych polskich dziejopisów. Siemieński pisał 
więc o miłosnym zaangażowaniu młodziutkiej królowej, która „od dawna 
się serdecznie kochała w kim innym [niż jej przyszły mąż Jagiełło, wielki 
książę litewski], to jest w Wilhelmie, książęciu Austriackim i nawet była mu 
zaręczona. […] Nieszczęśliwa królowa sama nie wiedziała co począć; żal jej 
było porzucać młodego Xięcia, którego lubiła, a z drugiej strony chodziło jej 

31 Renata Hołda, „Dobry władca”. Studium antropologiczne o Franciszku Józefie I, Katowi-
ce 2008, s. 63.

32 Lucjan Siemieński, Dzieje narodu polskiego dla użytku szkolnej młodzieży ułożone przez 
L. S. nakładem D. E. Friedleina księgarza, Kraków 1851, s. 84. Por. Woźniczka-Paruzel, „Dzie-
je ojczyste dla ludu”, s. 177, która określa tę wersję jako „dostosowaną do użytku szkolnego”, 
co nie jest jednak równoznaczne z nadaniem jej statusu oficjalnie zatwierdzonego podręcznika.
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także o to, aby Polska nie straciła tyle korzyści przez połączenie się z Litwą”33. 
Dramat pogłębił przyjazd Wilhelma w 1385 r. do Krakowa. Jadwiga pragnęła 
spotkać narzeczonego, któremu polscy możnowładcy wzbronili wstępu na 
Wawel. „Biedaczka” uprosiła swoich dozorców i widziała się z Wilhelmem 
w klasztorze franciszkanów. Koniec końców młody Habsburg „musiał wynosić 
się z Krakowa”. Siemieński oględnie zresztą potraktował niefortunnego konku-
renta do ręki królowej. 

W innych ujęciach – np. w nader poczytnych wśród Polaków we wszyst-
kich zaborach Śpiewach historycznych Niemcewicza – Wilhelm to natrętny, 
obcy pyszałek, którego zalotom do Jadwigi przypisywano znamiona podstęp-
nej uzurpacji:

„Wilhelm rakuski34 kładł nadzieje pewne
W bogatych szatach, w utrefionych włosach;
W tym, że z dzieciństwa znał jeszcze królewnę,
Więc dumny, dobrze tuszył o swych losach”35.

Istotnie, w dzieciństwie Jadwiga została przyobiecana niewiele starszemu 
Wilhelmowi Habsburgowi. Małżeństwo miało się uprawomocnić po osią-
gnięciu przez obydwoje dojrzałości. W 1385 r. Wilhelm dążył do dopełnie-
nia związku z Jadwigą, rok wcześniej koronowaną na władcę Polski, zanim pol-
scy dygnitarze wydadzą ją za litewskiego księcia Jagiełłę. Wygnany z Krakowa 
Habsburg nadal uważał się za małżonka królowej i podważał legalność jej za-
wartego w 1386 r. mariażu z wielkim księciem Litwy Jagiełłą, panującym odtąd 
również jako król Polski Władysław II Jagiełło (1352/62 –1434, król Polski od 
1386 r.)36. W polskich XIX-wiecznych utworach literackich przeważa współ-
czucie dla Jadwigi, uznanej ahistorycznie za przedstawicielkę żywiołu „rodzi-
mego”, choć niemal nic nie wiadomo ani o patriotycznych, ani o intymnych 
uczuciach węgierskiej królewny. Jednak, jak w swym dramacie Barbara Radzi-
wiłłówna ujął wierszem Alojzy Feliński (1771–1820), znany polski poeta, dra-
matopisarz i historyk, którego działalność literacka przypadła na wczesną epo-
kę romantyzmu:

33 Siemieński, Dzieje narodu polskiego dla użytku szkolnej młodzieży, s. 84.
34 Rakuszanie – staropolska nazwa Austriaków.
35 Julian Ursyn Niemcewicz, Śpiewy historyczne. Warszawa 1986, s. 47: Hedwiga, królo-

wa Polska.
36 W historiografii na ogół przyjmuje się, że do niezbędnych ceremonii nie dopuszczono, 

natomiast sam Długosz był w tej sprawie niekonsekwentny raz twierdząc, że małżeństwa nie 
zostało spełnione, to znów jakoby fizyczne zbliżenie między małżonkami się odbyło, por.: Hen-
ryk Samsonowicz (red.), Polska Jana Długosza, Warszawa 1984, s. 179 –180, 182 –183. 
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„[Nikt] przewyższyć nie może Jadwigi,
Co kochając Wilhelma, Wilhelmowi miła,
Miłością Polski miłość ku niemu zgasiła”37.

Poświęcenia Jadwigi zatarły skazę jej skłonności ku „Niemcowi”, jak w Pol-
sce postrzegano Habsburga. Złożenie osobistych uczuć na „ołtarzu ojczyzny 
i wiary” miało być pierwszym krokiem królowej ku świętości – regionalny kult 
Jadwigi rozwijał się bowiem już od pierwszej połowy XV w., zyskując w następ-
nych wiekach na popularności na ziemiach Polski38. Utrwalony topos powielali 
także później polscy pisarze mniejszego formatu: „Jadwiga miała narzeczonego 
Wilhelma austriackiego, ale skoro pomyślała, że ofiarą swego serca zyska milio-
ny dusz dla wiary chrześcijańskiej, postanowiła oddać rękę Jagielle.”39

Siemieński nie ograniczał się do opisu wyrazistych epizodów dziejowych. 
Zakres materiału plasował jego utwór pośród zwięzłych syntez, w których 
Habsburgowie nader często gościli na kartach z powodu relacji z polsko-litew-
skimi Jagiellonami, później zaś królami elekcyjnymi, a także magnatami Rze-
czypospolitej40. W pierwszym okresie panowania Zygmunta I (1467 –1548) 
z dynastii Jagiellonów, władcę Polski otaczała pajęczyna intryg „Cesarza Nie-
mieckiego Maxymiliana I-go, który bardzo zazdrościł Polsce sławy, wielkości 
i dobrego rządu.”41 Cesarz popierał nieposłusznych Koronie Polskiej rycerzy za-
konu krzyżackiego, podjudzał Moskali do najazdów na Litwę, podważał wpły-
wy Jagiellona na Węgrzech. „Ale z pomocą boską, gdyśmy z wszystkiego obron-
ną ręką wyszli, Cesarz Maxymilian wezwał tak króla Czeskiego Władysława, 
jak naszego Zygmunta, aby się zjechali pod Wiedeń, stolicę Austryi, dla zrobie-
nia zgody (r. 1515)”42. Plastyczna relacja o zjeździe wiedeńskim w 1515 r. uwy-

37 Alojzy Feliński, Barbara Radziwiłłówna. Tragedia w 5 aktach, Kraków 1820; było to 
pierwsze wydanie tego utworu dramatycznego, który został napisany 1811 r. i na podstawie 
kopii rękopiśmiennych wystawiany był na scenie już w 1812 i 1817 r. W XIX i XX w. wielo-
krotnie wznawiany. Korzystałem z wydania: Barbara Radziwiłłówna. Tragedia w 5 aktach, Wro-
cław 1950, s. 84.

38 Woźniczka-Paruzel, „Dzieje ojczyste dla ludu”, s. 88.
39 Franciszek Lenart, Dzieje Polski w obrazach. W krótkości opowiedział Franek, Kraków 

1907, s. 52.
40 „Jeśli idzie o związki austriacko polskie, to istniały one przez cały ciąg dziejów od czasów 

średniowiecznych, chociaż w każdej epoce w innym kształcie. […] Od XV w., kiedy obie dy-
nastie […] rywalizują o panowanie w środkowo-wschodniej Europie, […] spierają się o koro-
ny węgierską i czeską, stosunki mają charakter walk i sojuszów mocarstwowych” pisał Henryk 
Wereszycki, Historia Austrii, Wrocław 1986, s. 7.

41 Siemieński, Dzieje narodu polskiego dla użytku szkolnej młodzieży, s. 120.
42 Tamże.
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puklała potęgę, prestiż i równość trzech monarchów. Na koniec „Cesarz kró-
lowi Zygmuntowi dał dwa konie, całe w żelaznej zbroi, aż do kopyt; Zygmunt 
zaś darował Cesarzowi dużo skór sobolich bardzo kosztownych. Cesarz obiecał 
już nie buntować na Polskę sąsiadów, a nawet dać jej pomoc przeciw mistrzo-
wi krzyżackiemu”43.

Przemilczał Siemieński zawarte wówczas układy dynastyczne (zaręczyny 
dzieci czeskiego króla Władysława Jagiellończyka z wnukami Maksymiliana I). 
Być może nie podzielał przekonania tych, którzy uznawali, iż traktaty wiedeń-
skie zepchnęły Jagiellonów na boczne tory, a łagodzenie sporów z Habsburga-
mi zahamowało ekspansję polsko-litewskich dynastów i pozwoliło ich przeciw-
nikom rozpanoszyć się w centrum Europy44. 

W każdym razie nie objawił w tym miejscu Siemieński resentymentów bli-
skich Felińskiemu, który ustami syna Zygmunta I, króla Zygmunta II Augusta 
(1520 –1572) żachnął się na matkę Bonę Sforzę (1494 –1557), gdy ta powoły-
wała się na układy z Wiednia:

„Cesarz łatwo przewidzieć mógł odpowiedź moję:
Opieki jego nie chcę, zemsty się nie boję;
Sojuszów i przyjaźni dochowam mu święcie,
Lecz jeśliby miał kiedy dumne przedsięwzięcie
Mnie dawać prawa, naród zakłócać spokojny,
Do odparcia napastnej gotów jestem wojny”45.

Okres pierwszych wolnych elekcji w dawnej Rzeczypospolitej (1572 –1573, 
1575, 1586 –1587) z trzykrotną habsburską kandydaturą do korony także kie-
rował pióro Siemieńskiego ku dworowi cesarskiemu, który jednał sobie stron-
ników wśród magnaterii i udzielał azylu malkontentom z Krzysztofem Zborow-
skim na czele46. Szczegółowo przedstawił walkę o koronę w 1587 r., pomiędzy 
przyszłym królem Polski Zygmuntem III Wazą (1566 –1632) a arcyksięciem 
Maksymilianem lub ściślej – między popierającym Wazę kanclerzem wielkim 
koronnym Janem Zamoyskim a stronnikami Habsburga. Gdy na polu elekcyj-
nym sentyment do familii Jagiellonów przeważył, prymas królem ogłosił Zyg-
munta. Jednak Zborowscy „złapawszy jakiegoś biskupa, kazali mu także ogło-

43 Tamże, s. 121.
44 Z kolei współczesny znawca problemu uważa układy z 1515 r. za realistyczne i roztrop-

ne zarówno w krótkiej jak i dłuższej perspektywie, Krzysztof Baczkowski, Stosunki habsbur-
sko-jagiellońskie w ostatnich latach życia cesarza Maksymiliana I na tle spraw wschodnich, Kra-
ków 2014, s. 6 – 8, 64 – 66.

45 Feliński, Barbara Radziwiłłówna, s. 66.
46 Siemieński, Dzieje narodu polskiego dla użytku szkolnej młodzieży, s. 160.
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sić królem Maxymiliana”. Przezorny Zamoyski nie wpuścił do Krakowa arcy-
księcia, który „przyszedł z Niemcami”, by się koronować. Skoro zaś nawet po 
koronacji Zygmunta „Maxymilian ze swymi Niemcami i Zborowskimi kręcił 
się jeszcze po Polsce”, Zamoyski na czele wojska koronnego przepędził ich na 
Śląsk. Tam, 25 stycznia 1588 r. pod Byczyną, dopadł i pogromił armię zwolen-
ników pretendenta. Choć na pozycje do bitwy wyszedł hetman dopiero po po-
łudniu, miał, spojrzawszy na zegarek (sic!), powiedzieć: „jeszcze dość czasu, aby 
Niemcom dać po skórze”. Legło ich rzekomo na placu ponad 3000, „a resz-
ta dostała się żywcem do niewoli”. „Wziął tedy Zamojski tego Austryjaka do 
niewoli, a panów polskich, co z nim byli, wypuścił na wolność.” Pogardził też 
zdobycznymi kosztownościami, które zwrócił Arcyksięciu. Jeniec „choć pobity, 
przecież był bardzo hardy” i nie chciał ze zwycięzcą zasiąść wspólnie. Zamoyski 
kazał mu więc nakryć osobno, a stół opasać „złotym łańcuchem, aby pamiętał, 
że jest w niewoli”. Odebrawszy wreszcie obietnicę rezygnacji z korony, „pusz-
czono go z Bogiem” 47.

Polski czytelnik zapewne lubował się w opowieści o upokorzeniu Maksymi-
liana. Zwycięski epizod z 1588 r. posłużył wcześniej Niemcewiczowi do sławie-
nia przewag i rycerskości Zamoyskiego:

„Gdzie pod Byczyną błonie się rozszerza,
Rakuszan wojsko spotyka;
Woła na swoich, zachęca, uderza
I zwycięża przeciwnika;
Wzięty gród, działa, skończona wyprawa,
Maksymilijan przed Zamoyskim stawa.
»Panie – rzekł hetman – umiejąc szanować
Naród nasz przodków zwyczaje,
Kiedy kto gwałtem chce nad nim panować
Moc swoją uczuć mu daje;
Nie trwóż się: Polak, acz straszny zuchwałym,
Dla nieszczęśliwych umie być wspaniałym.
Jesteś mym jeńcem, tak Nieba kazały,
Nie narzekaj na niewolę:
Poznasz, jak umysł Polaków wspaniały
Osłodzi twoją niedolę.
Nie chcemy krajów sąsiadom wydzierać,
Ale umiemy nieszczęśliwych wspierać«” 48.

47 Tamże, s. 178 –180, skąd pochodzą przytoczone powyżej cytaty.
48 Niemcewicz, Śpiewy historyczne, Warszawa 1986, s. 118 –119: Jan Zamoyski.
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Siemieński poszedł o krok dalej i postanowił skontrastować ohydę poplecz-
ników habsburskiego uzurpatora z „pięknym przykładem miłości Ojczyzny”. 
Obraz tak wymowny godzien jest przytoczenia:

„Kiedy Maksymilian uwijał się z wojskiem koło Krakowa, kusił 
się także o zdobycie zamku Olsztyna. W zamku tym zamknął 
się Kaspar Karliński, który w różnych wojnach siedmiu synów 
stracił; został mu tylko najmłodszy, cała jego na starość pociecha. 
Otóż gdy Karliński Niemcom z murów się broni, ci nie wiedząc, 
jakby zamku dostać dowiadują się, że w poblizkiej wiosce jest sy-
nek Karlińskiego wraz z mamką, która go karmiła. Porywają więc 
mamkę z dzieckiem i pędząc przed sobą te niewinne istoty, pchają 
się na mury, myśląc, że Karliński na widok jedynego dziecka, nie 
będzie strzelał. Ale on, że był prawym Polakiem, sam zapalił armatę. 
Niemcy uciekają, dziecko jednakże ginie. Otóż to wspaniała cno-
ta! Powinność względem Ojczyzny i Boga, przewyższa wszystkie 
inne powinności, choćby dla własnych dzieci”49.

Niestety mimo tylu poświęceń ze strony Polaków król Zygmunt III Waza 
zawiódł swych poddanych. Ustawicznie przestawał z jezuitami, z faworytami 
grywał w piłkę… Najgorsze jednak, że gustował w niemczyźnie: „mówił po 
niemiecku, ubierał się po niemiecku, Niemców żywił koło siebie, nawet nie-
mieckich kazań słuchał”. Te predylekcje pchnęły go ku Austrii, w którą „zaczął 
ślepo wierzyć”50. Pojął też, bez koniecznej zgody narodu, dwie kolejno żony 
z domu rakuskiego. 

Za konszachty z Wiedniem „powstała strasznie szlachta przeciw Zygmun-
towi na sejmie; wyrzucając mu, że chce Polskę ustąpić Austryi, a sam wrócić do 
Szwecyi”51. Król musiał się ukorzyć i „jak delikwent jaki” przyrzec na piśmie, 
że te plany porzuci. „Ale i potem zawsze go coś ciągnęło do tych Niemców”52. 

Plejada Rakuszanek

Pewnemu podrzędnemu szlacheckiemu statyście z epoki Zygmunta III Wazy 
wymknęło się ponoć pod adresem jego drugiej żony Konstancji Habsburżanki 
(1588 –1631) powiedzonko: „dobra żona, chociaż Rakuszanka”. Stosunek 

49 Siemieński, Dzieje narodu polskiego dla użytku szkolnej młodzieży, s. 180.
50 Tamże, s. 181.
51 Tamże, s. 181–182. 
52 Tamże, s. 185. Podobne zarzuty o konszachty z Habsburgami i dwa „rakuskie” ożen-

ki wbrew woli narodu, „przez co zyskał sobie dużo nieprzyjaciół”. Patrz: Lenart, Dzieje Polski 
w obrazach, s. 72. 
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Polaków do habsburskich mariaży królów, od Kazimierza IV Jagiellończyka 
(1427 –1490) począwszy, był ambiwalentny. Jego małżonka Elżbieta Ra-
kuszanka (1436/37 –1505), zwana matką królów, cieszyła się już wśród jej 
współczesnych najlepszą sławą. Przypomniał to jej wnukowi Zygmuntowi 
Augustowi w dramacie Alojzego Felińskiego szlachecki orator:

„Elżbieta, babka twoja, matka królów pięciu,
W najważniejszym wspierając męża przedsięwzięciu,
Kiedy poskramiał Zakon [krzyżacki], ziem i krwi łakomy,
Odwróciła grożące Polsce Wiednia gromy”53.

Romantyczną legendą obrosły losy dwóch córek cesarza Ferdynanda I, 
nieszczęśliwych w pożyciu z Zygmuntem Augustem – Elżbiety (1526 –1547) 
i Katarzyny (1533 –1572) Habsburżanek. Zwłaszcza Elżbieta, samotna i jako-
by gnębiona przez teściową, królową Bonę Sforzę, wzruszała i budziła litość. 
W sztuce Felińskiego królewskie krewniaczki ubolewały nad nią:

„Wkrótce smutna wieść doszła i w nasze ustronie,
Że cierpienia skróciły wiek Augusta żonie.
Płakałam czułej, pięknej, łagodnej Elżbiety,
Wielkie z rodu, z cnót większe mającej zalety,
W obcy kraj z łona pieszczot i blasku wyrwanej,
Kochającej Augusta, wzajem nie kochanej,
Dni swoje w samotności ciągnącej żałośnie
I na koniec gasnącej w samej życia wiośnie”54.

Wątek ten podjął również później Józef Ignacy Kraszewski – polski pisarz 
i publicysta, autor z największą liczbą wydanych utworów prozaicznych i wier-
szy w historii literatury polskiej – w swej powieści historycznej Dwie królo-
we: Bona i Elżbieta wydanej w 1884 r., ukazując gehennę lękliwej habsbur-
skiej arcyksiężniczki Elżbiety, prześladowanej intrygami Bony. „Dopuściłam 
Austriaczkę dlatego, że ten wątły kwiatek prędko tu zwiędnąć musi… dlatego, 
że każda inna mogłaby zwycięsko wyjść z tej próby, jaka ją czeka; ona zaś paść 
musi!” tłumaczyła swą bezwzględność powieściowa królowa-matka55.

53 Feliński, Barbara Radziwiłłówna, s. 85.
54 Tamże, s. 49, 114.
55 Powieść ta należała do 29-tomowego cyklu powieściowego zatytułowanego Dzieje Pol-

ski, który powstawał pod piórem Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1876 –1887; korzy-
stałem tutaj z wydania: Józef Ignacy Kraszewski, Dwie królowe (Bona i Elżbieta), Warszawa 
1971, s. 13.
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Siemieński doskonale wiedział, że na scenie Rzeczypospolitej fakcje 
habsburskie odgrywały ważną rolę56. Zygmunt III Waza potwierdził proce-
sarskie sympatie dwoma małżeństwami, najpierw z arcyksiężniczką Anną 
(1573 –1598), a gdy ta przedwcześnie zmarła, z jej młodszą siostrą, Konstan-
cją (1588 –1631). Były to stadła wzorowe, bodaj szczęśliwe. W ślady ojca po-
szedł król Władysław IV (1595 –1648), żeniąc się ze swą bliską krewną – Cecy-
lią Renatą (1611 –1644). Potomstwo tej pary nie dożyło jednak pełnoletniości. 
Z kolei następna Habsburżanka na polskim tronie, arcyksiężniczka Eleono-
ra (1653 –1697), w krótkim, acz burzliwym okresie panowania króla Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego (1640 –1673), budziła w Rzeczypospolitej szacu-
nek nawet wśród opozycjonistów. W XVIII w. kontynuował tradycję maria-
ży królów Polski z przedstawicielkami domu Habsburgów August III Wettin 
(1696 –1763), ożeniony z arcypłodną Marią Józefą (1699 –1757), córką cesa-
rza Józefa I. 

Jak widać, w żyłach królów Polski z dynastii Jagiellonów, Wazów, a tak-
że licznego potomstwa Augusta III krążyła znaczna doza krwi habsburskiej. 
Poza tym wspomnieć wypada, że o habsburską narzeczoną dla Jakuba, najstar-
szego syna króla Jana III Sobieskiego (1629 –1696), zwycięzcy spod Wiednia 
z 1683 r., usilnie zabiegali małżonkowie Sobiescy, by osiągnąć ostatecznie sku-
tek połowiczny – koligację z Pfalz-Neuburgami57.

Autor Wieczorów pod lipą nie każdy z tych motywów rozwijał, wszelako nie 
pominął dynastycznych dążeń Władysława IV, który chciał pozostawić dzie-
dziców, „żeby już Polacy nie potrzebowali sprowadzać sobie Niemieckich, albo 
Francuzkich królów”58. Następcę miała mu dać cnotliwa Cecylia Renata, cór-
ka cesarza Ferdynanda II. „Była to dobra i spokojna pani, niedługo atoli zmar-
ła wraz z trojgiem dzieci, które miał z nią Władysław”59. Króla Michała Kory-
buta Wiśniowieckiego profrancuscy malkontenci zagorzale atakowali za to, że 
się ożenił z habsburską arcyksiężniczką. „Do tego na koniec doszła zawziętość 
przeciw niemu, że go już [opozycjoniści] chcieli z tronu zrzucić.”60 Skądinąd 
ciekawe, czy imię tego władcy, gdyby dane mu było zasiadać na tronie o 20 lat 
dłużej z wybitną małżonką u boku, także utrwaliłoby się jako synonim słabo-
ści, nieudolności i uległości wobec austriackiego sąsiada?

56 Pod kierunkiem Tytusa Działyńskiego L. Siemieński opublikował źródła o Samuelu 
Zborowskim – zob. Janion, Lucjan Siemieński, s. 227.

57 Aleksandra Skrzypietz, Jakub Sobieski, Poznań 2015, s. 130 –167.
58 Siemieński, Dzieje narodu polskiego dla użytku szkolnej młodzieży, s. 205.
59 Tamże, s. 228.
60 Tamże.
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Zwodniczy blask orężnej chwały

Odsiecz Wiednia w 1683 r. zajmuje szczególne miejsce w świadomości Polaków. 
Zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego opisywano w każdym, nawet epizo-
dycznym wykładzie dziejów Rzeczypospolitej. W Sobieskim wiele pokoleń 
Polaków chciało widzieć niekwestionowanego bohatera. Blask chwały obrońcy 
chrześcijaństwa – jak powszechnie w Polsce postrzegano Jana  III – radował 
również w XIX w. dotknięty klęskami naród. Towarzyszyły temu jednak przyk-
re dysonanse, gdyż do miana głównego antemurale christianitatis aspirowała 
również Austria. W dodatku trudno było wybaczyć jej niewdzięczność, okazaną 
zaraz po odsieczy, a tym bardziej w stulecie później, gdy dobijała konającą 
Rzeczpospolitą do spółki z Prusami i Rosją. Kolejne rocznice bitwy uroczyście 
obchodzone w XIX w. pobudzały więc od nowa w polskim społeczeństwie 
dyskusję nad tym wydarzeniem61.

Według Siemieńskiego Jan Sobieski zasługiwał na miano rozumnego wład-
cy62. Za to zachłanna i nieposkromiona w ambicjach jego francuska małżonka, 
Maria Kazimiera d’Arquien (1641 –1716), domagała się od króla Francji przy-
znania splendorów dla swoich krewnych. Skoro ten nie obdarzył ich tytułami 
książęcymi, Marysieńka zasiała waśń między nim a swoim mężem, któremu ka-
zała „zaprzyjaźnić się z Austryakiem”. Tu Siemieński snuł swoisty, niby-chłop-
ski wywód historiozoficzny:

„Takie przyjaźnie z cudzymi narodami w ogóle niewiele bywają 
warte […] bo [sąsiadowi] zwłaszcza jeżeli się lepiej rządzi, łatwiej 
wmieszać się w twoje sprawy. To cię będzie godził z czeladzią, to 
pomagał ci na trzeciego, to ci pożyczał pieniędzy, aż prędzej, nim 
się spodziejesz, wyzuje cię gładko z wszystkiego, nareszcie użyje 
gwałtu, gdyś już zupełnie bezsilny, wyrzuci cię z twego ojczystego 
gniazda za płot i jeszcze za wielkie dobrodziejstwo mieć każe, jeże-
li ci siedzieć komorą przy sobie dozwoli”63.

Nie da się omówieniem zastąpić narracji Siemieńskiego, barwnej, obrazo-
wej i pełnej anegdot, rozpalającej uczucia bogactwem retoryki przesyconej do-
sadnymi epitetami. Dlatego też oddaję głos Autorowi, wyróżniając tylko frazy 
szczególnie wymowne.

61 Martina Thomsen, Sława zwycięstwa, w: Robert Traba / Hans H. Hahn (red.), Polsko-
-niemieckie miejsca pamięci, t. 3: Paralele, Warszawa 2012, s. 176 –195.

62 Siemieński, Dzieje narodu polskiego dla użytku szkolnej młodzieży, s. 233.
63 Tamże, s. 234.
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„Otóż kiedy się król Jan pokumał tak z Leopoldem Cesarzem 
Austryackim; Turcy w strasznej sile, mieli bowiem 300 tys. wojska 
i 300 armat […] oblegli Wiedeń. Cesarz Austriacki  u c i e k ł   […]. 
Hurma Turków waląc z armat przez dwa miesiące, pogruchotała 
mury fortecy, że  t y l k o  c u d e m   jeszcze się trzymała.  W i e -
d z i a ł  d o b r z e  C e s a r z ,  ż e  ż a d e n  z  k r ó l ó w  C h r z e ś  c i -
j a ń s k i c h  n i e  d o p o m o ż e  m u ,  do kogóż tu się udać? Jużci 
do Polaków,  k t ó r z y  g o t o w i  z a w s z e  b r o n i ć  k a ż d e g o , 
c o  c i e r p i  k r z y w d ę  o d  n i e p r z y j a c i ó ł  C h r y s t u s a .  
Owóż kiedy król Jan szedł pewnego dnia  n a  m s z ę  ś w i ę t ą  
zastąpili mu drogę na kurytarzu w zamku Krakowskim (sic!)64 
dwaj posłowie, jeden od Papieża, drugi od Cesarza i  p a d ł s z y 
m u  d o  n ó g ,  wołali: królu, ratuj Wiedeń!65 A papiezki dodał: 
i Chrześcijaństwo!  K r ó l  s i ę  z m i ę k c z y ł   i zebrawszy 30 tys. 
żołnierza,  p o s z e d ł  r a t o w a ć  W i e d e ń .”

Rzecz znamienna, że w opisach wojennych kampanii (które pomijam) nie 
występuje armia cesarska ani posiłki niemieckie, jakby Siemieński cały suk-
ces chciał przypisać orężowi polskiemu, przemilczając koalicyjny skład wojsk 
chrześcijańskich. 

„Zwycięstwo  o c a l i ł o  N i e m c ó w  o d  o s t a t n i e j  z g u b y.  
Wjeżdżał król Jan do Wiednia  z  w i e l k i m  t r y u m f e m;  ucie-
szony  l u d  k l ę k a ł  n a  u l i c a c h  i  w y c i ą g a ł  d o  n i e g o 
r ę c e ,  w o ł a j ą c  z  c a ł e g o  g a r d ł a :  W i t a j  Z b a w i c i e l u!  
Niemeczki zaś nie mogły się wydziwić pięknym wąsom króla Jana 
i powtarzały: „Oto Bohater, co Wiedeń zbawił, Jakże mu pięk-
nie z temi wąsami.”66 Za tak wielką wyrządzoną sobie przysługę  

64 Stroniąc od merytorycznej krytyki Wieczorów… zauważmy rozbieżność tej relacji z fak-
tami. Król w Krakowie znalazł się już w trakcie przemarszu pod Wiedeń i nie zamieszkiwał 
wówczas na zaniedbanym od lat Wawelu.

65 Leszek Podhorodecki, Wiedeń 1683, Warszawa 1980, s. 78 – podaje, iż poseł austriacki, 
hr. Waldstein w Wilanowie na klęczkach prosił króla o spieszne przybycie. Jan Wimmer, Od-
siecz wiedeńska 1683 roku, Warszawa 1983, s. 100 – twierdzi, że Jana III przynaglali Zierovsky 
i Pallavicini, lecz o ich postawie nie wspomina; w zbiorach Muzeum Pałacu w Wilanowie znaj-
dują się dwa zabytki z XIX w. (rycina i płycina srebrna) znane tradycyjnie pod tytułem Hrabia 
Wilczek błagający króla Jana Sobieskiego o pomoc dla Wiednia przeciw Turkom, oba przedstawia-
ją ambasadorów Leopolda I i Innocentego XI klęczących przed monarchą. Identyfikacja cesar-
skiego wysłannika wciąż budzi zatem wątpliwości historyków, http://www.wilanow-palac.pl/
sobiesciana/hrabia_wilczek_blagajacy_jana_iii_o_pomoc_dla_wiednia_sobiesciana.html (do-
stęp 10.01.2017).

66 Zapewne przejęte ze słynnej ody Franciszka D. Kniaźnina Do wąsów, wydanej tuż przed 
Sejmem Wielkim: „Jana Trzeciego gdy Wiedeń sławił, Głos był powszechny między Niemka-
mi: »Oto król polski, co nas wybawił, Jakże mu pięknie z tymi wąsami«”; por.: Anna Brożek, 
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s z k a r a d n i e  s i ę  c e s a r z  L e o p o l d  w y w d z i ę c z y ł  n a -
s z e m u  B o h a t e r o w i,  ledwie trzeciego dnia, namyślił się, aby 
widzieć króla Polskiego i to jeszcze długo się naradzał, czy ma go 
powitać, i jak powitać? Jakoż gdy Cesarz z jenerałami, a Sobieski z 
hetmanami zjechali się konno na polu, ani ten, ani ów nie chciał 
pierwej zdjąć kapelusza przed drugim i tak jakiś czas patrzyli na 
siebie, aż w tem  S o b i e s k i  p o d n i ó s ł  r ę k ę  i  w ą s a  s o -
b i e  p o k r ę c i ł ,  c o  z o b a c z y w s z y  C e s a r z ,  m y ś l ą c ,  ż e 
c h c e  z d j ą ć  p r z e d  n i m  c z a p k ę ,  p o r w a ł  s i ę  p r ę d k o 
z a  k a p e l u s z  i  u k ł o n i ł  s i ę  S o b i e s k i e m u,  który dopie-
ro potem poważnie uchwycił za czapkę. Po takiem zimnem przy-
witaniu, Cesarz bąkał coś pod nosem, mówiąc, że bardzo wdzięcz-
ny. Na co Sobieski odrzekł: mój bracie! Rad jestem, żem wam tę 
małą przysługę uczynił.  Po s t r z e g ł  s i ę  C e s a r z ,  ż e  k r ó l a 
o b r a z i ł  i  p o t e m  g o  p r z e p r a s z a ł  i  j u ż  n i e  b y ł  t a k 
p y s z n y ;  g d y ż  p o t r z e b o w a ł  p o m o c y  p o l s k i e j   […] 
[Sobieski] widząc, że nawet żywności żałowano polskiemu woj-
sku, że je wystawiano na największy ogień, bez korzyści ze zwy-
cięstw; wrócił do domu.  Wy p r a w a  p o d  W i e d e ń  o c a l i ł a 
C h r z e ś c i j a ń s t w o  o d  Tu r k ó w,  a l e  n a m  n i c  d o b r e -
g o  n i e  p r z y n i o s ł a”67.

Doznane od cesarza afronty były bowiem zaledwie przygrywką do poraż-
ki całej polityki Sobieskiego – długich lat wojennych niedoli w jarzmie Ligi 
Świętej. Zdaniem Siemieńskiego winę za to ponosiła przede wszystkim pazer-
na małżonka króla Jana, Maria Kazimiera, bo „przedawała urzędy za pieniądze, 
dawała się Austryakom przekupywać”68.

Podczas gdy męstwo przodków poruszało wyobraźnię, czarna niewdzięcz-
ność, jakiej doznali Polacy od Habsburgów, rozsierdzała i pouczała. Wzajemne 
animozje stały się istotną częścią polskiej pamięci o odsieczy. Austriacka propa-
ganda minimalizowała lub zgoła przemilczała pomoc, jaką w 1683 r. udzieliły 
stolicy Austrii wojska polskie. Gorycz przenikała więc nie tylko do dzieła Sie-
mieńskiego. Również inni piewcy narodowej waleczności i ofiarności szacowa-
li wysokie koszty wojny, która Polskę osłabiła, a wzmocniła podstępnych sąsia-
dów, tchórzliwych i skąpych Austriaków. Sobieskiemu wyrzucano uratowanie 
nielojalnego sojusznika, przyszłego sprawcy rozbiorów69. Do dysputy nad wie-

Wiedeń, w: Zdzisław Najder et al. (red.), Węzły pamięci niepodległej Polski, Kraków – Warsza-
wa 2014, s. 882.

67 Siemieński, Dzieje narodu polskiego dla użytku szkolnej młodzieży, s. 236.
68 Tamże, s. 238.
69 Woźniczka-Paruzel, „Dzieje ojczyste dla ludu”, s. 114 –116; Dariusz Dolański, Trzy ce-

sarstwa. Wiedza i wyobrażenia o Niemczech, Turcji i Rosji w Polsce XVIII wieku, Zielona Góra 
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deńską potrzebą ruszali nie tylko historycy, ale również poeci i prozaicy. W prze-
kazie popularnym apologeci bohatera – triumfatora przeważali nad krytykami 
jego polityki, zdecydowanie liczniejszymi wśród uczonych.

Uwielbienie dla króla Jana III Sobieskiego przed Siemieńskim wyrażały 
w  XIX w. również wcześniejsze generacje poczytnych polskich literatów, jak 
choćby Jan Paweł Woronicz (1757 –1829) – zmarły jako arcybiskup metropo-
lita warszawski i prymas Polski, autor popularnych utworów poetyckich o tre-
ściach religijnych i historycznych. W opublikowanej w 1801 r. Świątyni Sybil-
li Woronicz pisał:

„Sobieski! Bohaterów Królu okazały
[…] gdy Rakuska stara Windobona,
Dokoła milionem pohańców ściśniona,
Już konając, w nadziejach i siłach omdlała,
Polski oręż na pomoc ostatnią przyzwała. […]
Twoja zaś bohaterze cała korzyść, sława!
Która ci do wdzięczności dwa nadała prawa:
Żeś pamiętnym zwycięstwem Europę ocalił,
I dobrym czynem przyjaźń sąsiedzką utrwalił”70.

Natomiast pośrednie stanowisko wobec tego problemu zajął współczesny 
Woroniczowi Julian Ursyn Niemcewicz:

„Kara Mustafa, tłum Turków zawzięty,
Groźnie się zbliżał ku wiedeńskim szańcom.
Uciekł Leopold, bojaźnią przejęty,
Stolicę na łup wydając pogańcom.
Tu poseł jego, widząc króla Jana,
Ratuj! – zawołał – i Wiedeń, i państwo!
To mówiąc z płaczem upadł na kolana,
A legat przydał: Ratuj chrześcijaństwo!
[…]
Niechętnie cesarz dobroczyńcę wita;
W licznym orszaku jadą z nim dworacy,
Szata ich złotem i perłami szyta,
Przy królu zbrojno na koniach Polacy.

2013, s. 109 –112 – podsumowuje opinię ludzi Oświecenia o odsieczy; ocenę Zbigniewa Wój-
cika, iż ostatecznie zawiodły wszystkie rachuby rodu Sobieskich oparte na związkach z Wied-
niem przytacza Roman Kochnowski, Przy Tobie Najjaśniejszy Panie stoimy i stać chcemy… Mo-
narchia habsburska w polskiej myśli politycznej lat 1860 –1914, Kraków 2009, s. 43.

70 Jan Paweł Woronicz, Świątynia Sybilli. Poema historyczne w IV pieśniach, 1828, wers 38 
s. 75 […] dalej wers 64 s. 77 (83 – 85 skanu) www.dbc.wroc.pl (dostęp 17.12.2016); por.: Ju-
lian Maślanka, Literatura a dzieje bajeczne, Warszawa 1984, s. 131.
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Odmienne były monarchów postacie.
Chciał cesarz mówić, lecz gdy słów nie stało,
Rzekł mu król polski: Rad jestem, mój bracie,
Żem ci uczynił tę przysługę małą.
Król, co tak dzielnie postąpił w tej sprawie,
Nie znalazł później wdzięczności zapłaty:
W każdym przymierzu i w każdej wyprawie
Nie widział, tylko zawody i straty”71.

Przez dwa stulecia utrwalał się literacki obraz odsieczy – wiktorii i gory-
czy, wiekopomnej zasługi i jej nieprzewidzianych konsekwencji. Niektóre sceny 
o charakterze anegdotycznym stawały się kanonicznymi toposami, powielany-
mi tak w dziełach znaczących literacko bądź naukowo, jak i w rymowankach. 
Były to: paniczna rejterada cesarza Leopolda I z Wiednia, jego poseł (i nun-
cjusz) klęczący przed Janem III (zazwyczaj w rezydencji polskiego króla w pod-
warszawskim Wilanowie), entuzjastyczna wdzięczność uratowanej ludności 
Wiednia, sprytne wymuszenie podkręcaniem wąsa ukłonu od dumnego Habs-
burga, któremu pycha nie pozwalała oddać sprawiedliwości swemu wybawicie-
lowi72. Podkreślano też kontrasty pomiędzy postaciami rycerskiego, szczerego 
i paternalistycznego Jana III i „tchórzliwego”, zawistnego, lodowato sztywne-
go Leopolda I.

Przykłady można by mnożyć, przywołując masowo czytane utwory lite-
rackie polskich autorów z późniejszej niż Siemieński generacji: poetycki utwór 
Sobieski pod Wiedniem (1908) Jadwigi Łuszczewskiej (1834 –1908), publikują-
cej pod pseudonimem Deotyma czy też wielokrotnie wznawianą powieść przy-
godową dla dzieci Namioty wezyra. Wydarzenia związane z wyprawą Sobieskie-
go pod Wiedeń (1899), pióra Walerego Przyborowskiego (1845 –1913)73. Oceny 
te utrwaliły się zresztą na trwałe w kulturze pamięci dalszych pokoleń Polaków. 
Zacytujmy tylko zakrawające niemal na trawestację strofy piszącej dla dzieci 
poetki z lat 60. XX w., dowodzące trwałości wspomnianych anegdotycznych 
toposów:

„Z nisko zgiętym kolanem
stają goście przed Janem.
Cesarscy to posłowie,

71 Niemcewicz, Śpiewy historyczne, Warszawa 1986, s. 165 –167: Jan III.
72 Skrzypietz utrzymuje, że afront ze strony cesarza spotkał królewicza Jakuba, a nie jego 

ojca. Por. Skrzypietz, Jakub Sobieski, s. 113 –115.
73 Walery Przyborowski, Namioty wezyra. Powieść historyczna z czasów Jana III, Warszawa 

1957. Ostanie wznowienie zob.: tenże, Namioty wezyra, Warszawa, 2015.
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strach i boleść w ich mowie.
Klęka poseł przy pośle,
woła z trwogą i wzniośle:
– O biada, biada,
świat się zapada!
Chrześcijańskim ludom
grozi zagłada!
Ratuj cesarza kraj.
Pomoc, pomoc nam daj!
[…]
– Turek po Wiedeń sięga,
ogromna jego potęga.
W rozsypce wojsko,
bezradni wodze.
Cesarz Leopold
drży w wielkiej trwodze”74.

Powróćmy jednak do innych opinii wyrażonych w książce Lucjana Siemień-
skiego. Również w chwili upadku Polski Habsburgowie zadali jej zdradziecki 
cios. Nie przemilczał tego Siemieński, choć ostrożnie dozował wyrazy potę-
pienia. Myśl o rozbiorze wedle pisarza dojrzała po próbie porwania ostatniego 
króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732 –1798) przez konfede-
ratów barskich, oskarżających go o wspieranie wpływów rosyjskich w Rzeczy-
pospolitej. Zamach ten „okropnie zaszkodził sprawie konfederacyi” barskiej. 
Sąsiedzi, na wieść o tej „zbrodni niesłychanej”, ustalili, jak między siebie po-
dzielić anarchiczny kraj. Pomimo złożenia broni przez konfederację, ich wojska 
wkroczyły w granice Rzeczypospolitej. Interwencja austriacka rozpoczęła się 
już w 1769 r., zaś podczas pierwszego rozbioru w 1772 r. Austria zajęła więk-
szą część południowo-wschodnich terenów Rzeczypospolitej: „Austryacy naj-
pierwej zajęli starostwo Spiskie (okolicę podtatrzańską) i piękny kraj położo-
ny pod górami karpackiemi, zwany Rusią Czerwoną i część Podola”75. Podobną 
skwapliwość wykazała Austria i przy trzecim rozbiorze w 1795 r., gdy na kry-
zys insurekcji kościuszkowskiej zareagowała, posyłając wojska na Lubelszczy-
znę i Wołyń. „Trzej sąsiedzi nasi, za karę, żeśmy się wzięli do broni, postanowili 
rozebrać Polskę zupełnie. Rossya wzięła Litwę, Austryacy Kraków i Lubelskie, 
a Prusacy Warszawę zajęli”76 – konkludował Siemieński.

74 Anna Świrszczyńska, Rogaliki Króla Jana, Warszawa 1978, s. 25 – 28; klęczący ambasado-
rowie i „trwoga cesarza” stanowiąc w tym przypadku antidotum na kompleksy narodowe tra-
fiły między rymy dziecięce.

75 Siemieński, Dzieje narodu polskiego dla użytku szkolnej młodzieży, s. 269 – 270.
76 Tamże, s. 281– 283.



98 Grzegorz Chomicki

W przytoczonych przykładach Habsburgowie występują jako siła podstęp-
na i nieprzyjazna – wprawdzie nacechowana pewnym dostojeństwem, ale osta-
tecznie budząca niechęć, stale gotowa do szkodliwych machinacji, małodusz-
na i niewdzięczna, przepełniona pychą i egoizmem. Postacie, którymi chlubi-
ła się rodowa tradycja dynastii, czytelnikom Siemieńskiego musiały kojarzyć 
się zgoła odmiennie niż starano się to ukazywać w oficjalnej wersji państwowej 
polityki historycznej obowiązującej w Austro-Węgrzech. Jednocześnie w po-
równanych wydaniach Wieczorów pod lipą z 1851 r. – czyli z okresu poprzedza-
jącego autonomię galicyjską – oraz z 1922 r. – a zatem po odzyskaniu niepod-
ległości przez Polskę – nie zachodzą praktycznie żadne różnice w treści książki. 
Można wyciągnąć z tego wniosek, że władze austriackie w okresie przed 1867 r. 
nie ingerowały w jej treść.

Pobieżny przegląd paralelnych toposów oraz stereotypów używanych 
w narracjach o Habsburgach w polskiej literaturze XIX w. i funkcjonujących w 
dziełach rozmaitego formatu, pokazał, że gawędziarska historia Siemieńskiego 
głęboko tkwiła w tradycji literackiej i głównym nurcie polskiej historiografii 
epoki zaborów. Nihil obstat mogliby więc spokojnie sygnować wielcy wcze-
śniejsi, jak i późniejsi polscy historycy. Podobny obraz „historycznych” Habs-
burgów egzystował w przytoczonych tu utworach Juliana Ursyna Niemcewi-
cza i Józefa Ignacego Kraszewskiego, a później popularnych wśród Polaków 
w trzech zaborach pracach pióra lwowskich popularyzatorów historii: Karo-
la Szajnochy i Władysława Łozińskiego czy też dziełach wybitnych historyków 
krakowskich: Józefa Szujskiego, Michała Bobrzyńskiego oraz wielu pomniej-
szych. Z nich przenikał też do świadomości następnych pokoleń Polaków. Po-
zbawiły go najczarniejszych barw dopiero schyłkowe dekady istnienia naddu-
najskiej monarchii, które obrodziły w Galicji sympatią i niemal powszechną 
estymą dla Franciszka Józefa I77.

Wnioski te rozmijają się z ustaleniami Renaty Hołdy czy też raczej potwier-
dzają zasadniczą odmienność analizowanych materiałów, gdyż Siemieński nie 
stworzył podręcznika „pod oczekiwania” władz szkolnych. Nawet jeśli Mario-
la Hoszowska uznała Wieczory pod lipą za quasi-podręcznik (a raczej zaliczyła je 
do szerokiego nurtu literatury dydaktycznej – popularno-moralizatorskiej) oraz 
 
 

77 U schyłku XX wieku w krakowskiej redakcji „Tygodnika Powszechnego” obok portretu 
Jana Pawła II wisiał niewielki konterfekt Franciszka Józefa, co ze zdumieniem odnotowywała 
Ewa Thompson, „Popioły” Stefana Żeromskiego jako narracja postkolonialna, w: Historyka. Stu-
dia metodologiczne 42, 2012, s. 61.
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udokumentowała ich incydentalne wykorzystywanie w tym charakterze, to na-
leży odwołać się do intencji Lucjana Siemieńskiego, który jako autor nie taki 
cel sobie stawiał. Warto byłoby także dokładnie skonfrontować utwór Siemień-
skiego z inspiracjami płynącymi z dorobku i historiozofii „ojca polskiej histo-
riografii” XIX w. Joachima Lelewela78. Poza tym pozostaje do rozważenia kwe-
stia, do kogo przede wszystkim docierał fenomen wydawniczy XIX w., jakim 
były Wieczory pod lipą – a zatem, czy istotnie Siemieński trafił, jak tego najgłę-
biej pragnął, pod „ludu strzechy”.

78 Mariola Hoszowska, Siła tradycji, presja życia. Kobiety w dawnych podręcznikach dzie-
jów Polski (1795 –1918), Rzeszów 2005, s. 12 –13. W pracy tej skrupulatnie omówione zostały 
fragmenty Wieczorów… dotyczące tematyki kobiecej; Tadeusz Słowikowski, Joachim Lelewel, 
krytyk i autor podręczników historii, Warszawa 1974; Maternicki, Historia i życie narodu, s. 124; 
Joachim Lelewel, Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane. Aneksy: Upadek Polski (frag-
ment z recenzji Śpiewy historyczne J.U. Niemcewicza pod względem historii uważane), Pielgrzyma 
w Dobromilu czyli Nauk wiejskich rozbiór, O potrzebie elementarnych dzieł historycznych, Obraz 
dziejów polskich, oprac. Janina Bieniarzówna, Warszawa 1961, s. 299.





Dorota Kudelska
(Lublin)

Kultura plastyczna w galicyjskiej edukacji  
a herbartyzm w prowincjonalnych szkołach średnich  

imperium – zarys problematyki*

Szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe w zaborze austriackim od połowy 
XIX wieku do 1914 r. było związane z decyzjami politycznymi i kierunkiem 
reform państwowych, które obejmowały wszystkie rejony wielonarodowej 
monarchii Habsburgów. Proces reformowania szkolnictwa średniego na jej 
obszarach zaczął się w latach 50. XIX w., a na główny kierunek zmian wpływ 
wywarły poglądy wyłożone w Philosophische Propädeutik für Obergymnasien 
Roberta von Zimmermanna (1824 –1898)1, profesora filozofii na uniwersytecie 
w Ołomuńcu, później zaś Pradze i we Wiedniu. Ten praski uczeń wybitnego 
niemieckiego filozofa i pedagoga pierwszej połowy XIX w., Johanna Friedricha 
Herbarta (1776 –1841), połączywszy metodę swego mistrza z myślą Bernarda 
Bolzano (1781–1848), profesora filozofii na uniwersytecie w Pradze, stworzył 
metodykę nauczania opartą na estetyce, której praktycznym początkiem, 
według wymienionych uczonych, był rysunek i geometria. Założenia Zim-

* Tekst przygotowano w ramach Grantu NCN UMO-2015/17/B/HS2/01683: „Polscy 
artyści w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 1726 –1938 (Akademie der bildenden Kün-
ste, Kunstgewerbeschule, Künstlerhaus, Wiener Secession, Hagenbund, Galerie Miethke i Ga-
lerie Pisko)”.

1 Po pierwszym wiedeńskim wydaniu (1852), książkę tę wznawiano dwukrotnie w latach 
1860 i 1867 w dużych nakładach. O roli Zimmermanna dla austriackiej edukacji i kulturze 
zob.: William M. Johnston, The Austrian Mind: an Intellectual and Social History 1848 –1938, 
Berkeley – Los Angeles – London 1983, szczególnie rozdz. I: Habsburg Bureaucracy: Interia 
ver sus Reform. Trzeba jednak uważać na amerykańską perspektywę, z jakiej widziana jest w tej 
książce Europa – bywa to dyskusyjne, jak w wypadku sądów o myśli naukowej polskiego socjo-
loga i długoletniego wykładowcy na uniwersytecie w Grazu Ludwika Gumplowicza.
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mermanna w ciągu kolejnych lat wspierały opracowania metodyczne i zestawy 
pomocy naukowych używanych w edukacji szkolnej. 

W drugiej połowie XIX w. szkoły średnie na terenie monarchii austro- 
-węgierskiej, a więc i galicyjskie, zarówno ogólnokształcące przygotowujące do 
studiów wyższych (gimnazja klasyczne, wyższe szkoły realne) jak i placówki 
o  charakterze zawodowym (szkoły przemysłowe), znacznie poszerzyły zasięg 
swojego oddziaływania. Mimo, że działo się to zbyt wolno wobec ogromu po-
trzeb, po roku 1867 w zapóźnionej edukacyjnie Galicji systematycznie postę-
pował proces scholaryzacji (z 20% w roku 1859 do 71% dzieci i młodzieży ob-
jętych nauką szkolną w roku 1900)2. Zarazem poszerzał się zakres nauczania 
w językach rodzimych, które wprowadzono też do sprawozdań szkolnych. 

Zainteresowanie badaczy, także polskich, rozwojem dla szkolnictwa galicyj-
skiego jest stosunkowo duże. Brak jednak opracowań dotyczących jakości i po-
ziomu wykształcenia ogólnego z innych przedmiotów niż historia i literatura 
narodowa, z wyjątkiem omówień kultury muzycznej. Brak też szerzej zakrojo-
nych analiz porównawczych tej tematyki między zaborami i z innymi częścia-
mi Austro-Węgier3. Takie szersze spojrzenie pozwoliłoby rozważyć, jaki zakres 
wiedzy o europejskiej literaturze i historii, a także o współczesnych odkryciach 
i wynalazkach, uczniowie wynosili lub mogli wynosić z edukacji szkolnej, bio-
rąc również pod uwagę przedmioty nadobowiązkowe. Charakter i poziom tej 
wiedzy, erudycja i rozwój intelektualny adeptów szkół galicyjskich ukształto-
wał postawy światopoglądowe i świadomość dużej części polskiej inteligencji 

2 Za: Emil Brix, Galicja jako „austriacki” mit, w: Jacek Purchla / Wolfgang Kos / Żanna 
Komar / Monika Rydiger / Werner Schwarz (red.), Mit Galicji, Kraków 2014, s. 103. 

3 Zob. np.: Jerzy Starnawski, Polonica w „Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien” 
(1850 –1918), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3, 2002, s. 191– 218; Alicja 
Puszka, Nauczyciele historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji w okresie autono-
mii (1868 –1914), Lublin 1999. O polskiej i ukraińskiej refleksji pedagogicznej zob.: Andrzej 
Meissner, Wkład Galicji w rozwój nauk pedagogicznych, w: Andrzej Meissner / Jerzy Wyrozum-
ski (red.), Nauka i oświata (=Galicja i jej Dziedzictwo 3), Rzeszów 1995, s. 79 – 98; Władysła-
wa Szulakiewicz, Myśl pedagogiczna w Galicji i Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w. Wy-
brane zagadnienia, w: tamże, s. 99 –108; Julian Dybiec, Nauka w Galicji. Stan i potrzeby badań, 
w: Agnieszka Kawalec / Wacław Wierzbieniec / Leonid Zaszkilniak (red.), Galicja 1772 –1918. 
Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2, Rzeszów 2011, s. 267 – 284; Andrzej Meiss-
ner, Oświata w Galicji. Stan badań i ich perspektywy, w: tamże, t. 3, Rzeszów 2011, s. 9 – 23; 
Christoph Augustynowicz / Natalia Bieńkałowicz / Agnieszka Kawalec / Natalia Kolb / Szcze-
pan Kozak / Iryna Orlevycz / Paweł Sierżęga (red.), Materiały do Bibliografii Galicji za rok 
2011, cz. Nauka i Oświata, w: Galicja. Studia i materiały 2, 2016, s. 393 – 400.
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do roku 1914, a grupa ta miała przecież wielki wpływ na rzeczywistość odro-
dzonego po I wojnie światowej państwa polskiego4. 

Zagadnienia związane z nauką rysunku, estetyki i poziomem kultury pla-
stycznej w galicyjskich szkołach średnich, jako należące do ogólnego, a nie zwią-
zanego z patriotyzmem kanonu przedmiotów, również nie były dotąd omawia- 
ne. Refleksja nad kształceniem w Galicji z dziedziny plastyki i różnych typów 
rysunku nie jest nawet wskazywana w propozycjach nowych badań. Oczywi-
ście nie sposób w krótkim artykule przedstawić wszystkie kwestie związane  
z tą tematyką, dlatego traktuję niniejszy tekst jedynie jako zarys problematyki. 
Ogólnie scharakteryzuję programy nauczana rysunków geometrycznych i od-
ręcznych na różnych poziomach nauczania. Przy tym, w badaniu tej tematyki 
istotne jest uwzględnienie filozoficzno-pedagogicznych podstaw tego typu edu-
kacji oraz konsekwencji w ich wdrażaniu, w czym pomagały specjalnie profilo-
wane szkolne zasoby biblioteczne i pomoce naukowe. Podstawą mojego artyku-
łu będą doroczne Sprawozdania Gimnazjalne w Stanisławowie, Stryju i Lwowie 
oraz Sprawozdania Szkoły Przemysłowej we Lwowie (za lata 1878 –1900)5. 

Celem działań pedagogicznych i edukacyjnych szkolnictwa austriackiego 
w omawianym okresie było ukształtowanie obywatela nowoczesnego państwa. 
Jednym ze źródeł oświeceniowych ideałów społecznych cesarza Franciszka Józe-
fa na początku panowania stała się filozofia Johanna Friedricha Herbarta. Była 
ona także podstawą ówczesnych państwowych działań pedagogiczno-wycho-
wawczych w szkolnictwie habsburskiej monarchii. Około połowy XIX wieku 
Herbart, nie tylko w środowisku wiedeńskim, bywał nazywany „austriackim fi-
lozofem państwowym”6. Jego poglądy były znane i dyskutowane w całej ówcze-

4 Leszek Śliwa, Gimnazja galicyjskie w procesie kształtowania inteligencji polskiej, w: Meiss-
ner / Wyrozumski (red.), Nauka i oświata, s. 163 –170. 

5 Sprawozdania są dostępne w zasobach cyfrowych: Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Rzeszowie, w Karpackiej Bibliotece Cyfrowej (tu w dziale: Galicjana); spis lwow-
skich gimnazjów zob.: Zbysław Popławski, Gimnazja na odłączonych ziemiach Małopolski 
Wschodniej, www.lwow.com.pl/semper/gimnazja.html, [dostęp 02.01.2017]; zob. też: Adam 
Horbowski, Sprawozdania Szkolne gimnazjów galicyjskich, w: Meissner / Wyrozumski (red.), 
Nauka i oświata, s. 211– 220. Przedstawiane dane należy uzupełnić w oparciu o większą ilość 
Sprawozdań w dwu zakresach: 1. informacji o rodzaju, jakości i dostępie do pomocy nauko-
wych, do literatury o sztuce (w tym do wzorników) jakimi mogli dysponować nauczyciele 
i uczniowie na prowincji; 2. badań dotyczących personaliów nauczycieli i ich umiejętności pla-
styczno-praktycznych. Często to wykładowcy politechniki i uniwersytetu opracowywali szcze-
gółowe programy rysunku i geometrii dla szkół średnich, gdzie także uczyli.

6 Karl Siegel, Philosophie, w: Eduard Castle (red.), Geschichte der deutschen Literatur in 
Österreich-Ungarn im Zeitalter Franz Josephs I: Ein Handbuch unter Mitwirkung hervorragender 
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snej Europie. W Galicji do tego myśliciela wprost nawiązywali w teoriach peda-
gogicznych m. in. zasłużony krakowski nauczyciel i dyrektor tamtejszego Gim-
nazjum św. Anny Leon Kulczyński (1847 –1932) – autor polskiego przekładu 
pism czeskiego herbartysty Gustava Adolfa Lindnera, znany lwowski pedagog 
i dydaktyk języków nowożytnych i klasycznych Antoni Danysz (1853 –1925), 
czy Maurycy Straszewski (1848 –1921), filozof i profesor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, zaangażowany w reformę krakowskich szkół średnich, który pisał też 
artykuły o filozoficzno-pedagogicznych dziełach Herbarta7. Znacznie tu rzecz 
upraszczając, filozofia Herbarta i jej recepcja, szczególnie dzięki pracom jego 
czeskich uczniów, stała się podstawą istotnej różnicy między austriacką i nie-
miecką myślą społeczną przed pierwszą wojną światową. Jego progresywny ra-
cjonalizm był i nadal jest przeciwstawiany niemieckiemu idealizmowi w duchu 
filozofii Kanta i Hegla8. Założenia herbartiańskie dotyczące kształtowania my-
śli i struktur poznania człowieka, tylko z pozoru są odległe od kształtowania 
kultury plastycznej uczniów austriackiej szkoły przed pierwszą wojną światową.

Oprócz Roberta von Zimmermanna wśród wspomnianych czesko-austriac-
kich herbartianistów, którzy wywarli wpływ na przekształcenia w systemie edu-
kacji monarchii habsburskiej, należy wymienić także Bernarda Bolzano. Krze-
wił on istotne dla wielonarodowego państwa austro-węgierskiego przekonanie, 
że narodowość, jest pojęciem, które dzieli w przeciwieństwie do pojęcia ojczy-
zny, które łączy. Był też zwolennikiem teorii, że każda analiza naukowa prowa-
dzi do poznania reguł estetyki rozumianej matematycznie – do odkrycia pięk-
na reguł oraz piękna moralnego9. Z kolei Robert von Zimmermann, członek 

Fachgenossen, Bd. 1: 1848 –1890, Vienna 1935, s. 28, za: Johannes Feichtinger, Science, Philoso-
phy, and Art: Intellectual Constellations and Traditions in the Late Habsburg Monarchy, w: Agnes 
Husslein-Arco / Alexander Klee (red.), Cubism, Constructivism, Form Art [katalog wystawy], 
Munich – Wien 2016, s. 9.

7 Meissner, Wkład Galicji, s. 83 – 93. We współczesnej polskiej literaturze historycznej i fi-
lozoficzno-pedagogicznej z większą atencją niż poglądy Herbarta omawia się inne nurty ówcze-
snej pedagogiki (szczególnie angielskiej). Jednak w literaturze europejskiej coraz częściej pod-
noszone są inne aspekty wpływów myśli filozofa o sposobie uporządkowania świata i ukształ-
towana silnego charakteru uczniów niż tylko dążenie do przekazania wiedzy. Służy temu także 
omawianie dorobku jego wybitnych uczniów, którzy podjęli tę myśl, twórczo ją rozwijając.

8 Zagadnienie to podejmowane było wielokrotnie, zob. m. in.: Ari Kivelä, From Immanuel 
Kant to Johan Gottlieb Fichte – Concept of Education and German Idealism, w: Pauli Siljander / 
Ari Kivelä / Ari Sutinen (red.), Theories of ‘Bildung’ and Growth. Conception and Controversies 
Between Continental Educational Thinking and American Pragmatism, Rotterdam – Boston – 
Taipei, 2012, s. 59 – 86; Feichtinger, Science, Philosophy, and Art, s. 9 –15.

9 Feichtinger, Science, Philosophy, and Art, s. 10 i przypis 11.
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Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, był spiritus movens austriackich re-
form szkolnictwa w teorii i praktyce. Przy wszystkich różnicach i dokonanych 
przez Zimmermanna modyfikacjach poglądów Herbarta10, zasadnicze było 
dlań utrzymanie twierdzenia, że estetyka jest nauką wynikająca z praktyki arty-
stycznej wielu pokoleń, zaś jej badanie opiera się na indukcji i pozwala na po-
kazywanie schematu przemian stałych elementów11. Dokładna analiza siatki 
zajęć w omawianych galicyjskich szkołach pokazuje, że zmiany liczby lekcji ry-
sunku w badanym okresie były związane z kolejnymi fazami rozważań o estety-
ce, mających charakter indukcyjny i kształtujących sposoby myślenia wykorzy-
stywane także w innych dziedzinach nauki. 

Takie rozumienie i dowartościowanie estetyki umożliwiło Zimmermano-
wi uczynić z niej podstawę filozofii wiedzy w praktyce edukacyjnej, a co za 
tym idzie podstawę objaśniania zależności nie tylko w świecie artystycznym. 
Wykorzystanie naturalnego upodobania dzieci do rysunku12 pozwalało stwo-
rzyć metodę nauki budowania proporcji i reguł porządkujących świat, obec-
nych w różnych dziedzinach wiedzy, które w przekazie powinny być dostoso-
wane do umysłowości młodzieży. Odzwierciedlają to konsekwentnie tematy 
i chronologia rozpraw Zimmermanna. Poza wspomnianą wyżej książką o pro-
pedeutyce nauki w gimnazjach był on też autorem Geschichte der Ästhetik als 
philosophische Wissenschaft (Wien 1858); Philosophische Propädeutik: Prolegome-
na – Logik – Empirische Psychologie (Wien 1860); Allgemeine Ästhetik als Form-
wissenschaft (Wien 1865). Ostatnia praca von Zimmermanna Anthroposophie 
im Umriss. Entwurf eines Systems idealer Weltansicht auf realistischer Grundlage 
(Wien 1882) podsumowuje jego poszukiwania filozoficzno-edukacyjne w du-
chu idei Rudolfa Steinera (1861–1925), szwajcarskiego myśliciela i twórcy an-
tropozofii, którego poglądy wywarły duży wpływ na koncepcje pedagogiczne 
(tzw. pedagogika waldorfowska) rozwinięte już na początku XX stulecia. 

Silnym wsparciem dla herbartianistów były też znane rozważania Ernsta 
Macha (1838 –1916) leżące u podstaw jego Gestaltpsychologie. Ten austriacki fi-

10 Kwestii estetycznych w szczególny sposób dotyczy: Psychologie als Wissenschaft, neu ge-
gründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik [1825]: https://books.google.de/books 
[dostęp 01.01.2017]. 

11 Przeciwieństwem jest przekonanie, że to abstrakcyjne teorie i reguły estetyczne kształ-
tują praktykę artystyczną – jak chciał np. niemiecki oświeceniowy filozof Alexander Gottlieb 
Baumgarten, piszący w duchu koncepcji Leibniza i Wolffa.

12 Zob.: Albert Kull, Das Zeichen für Kinder, Die Zeichenkunst: methodische Darstellung, 
w: Karl Kimmich (red.), Die Zeichenkunst: methodische Darstellung des gesamten Zeichenwesens, 
Leipzig 1900, s. 25 – 34. 
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zyk i filozof nauki, wykładający w drugiej połowie XIX w. na uniwersytetach 
w Grazu, Pradze, a następnie we Wiedniu, rozwinął niektóre aspekty filozofii 
Herbarta, nadając znaczenie poznaniu zmysłowemu (mimo że był antynewto-
nistą). Opis typów spostrzeżeń i ich relacji z budową komunikatu (jakby powie-
dzieli strukturaliści) był podstawą rozważań zawartych w jego pracy Die Analyse 
der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen (1886)13. 
Takie właśnie podejście było charakterystyczne dla programu pedagogiczne-
go Zimmermanna, w którym estetyka stanowiła podstawę opisów i doświad-
czeń innych nauk. Zarazem akcentowanie wagi psychologii w rozważaniach 
estetycznych znajdowało odzwierciedlenie w programach szkolnych – wpraw-
dzie już po utworzeniu przez Wilhelma Wundta (1832 –1920), twórcę nowo-
czesnej psychologii jako samodzielnej dziedziny nauki, laboratorium psycho-
logii eksperymentalnej w Lipsku w 1879 r. jednak jeszcze przed ogłoszeniem  
w  1899 r. przez Zygmunta Freuda jego koncepcji psychoanalizy. Programy 
szkolne zaś przekładały się na zawartość galicyjskich bibliotek dla nauczycieli 
oraz na treści podręczników. Szczególnie wiele pozycji dotyczyło psychologicz-
nych właściwości i oddziaływania kolorów.

Zimmermann analizował pod kątem pedagogiki szkolnej możliwości 
poznawcze człowieka jako refleksję nad subiektywnymi doznaniami i intro-
spekcją, pozwalającą po steinerowsku odkrywać nieuświadomione możliwości 
intelektualne i emocjonalne człowieka. Uzyskanie takiej właśnie samoświado-
mości uczniów dzięki ewolucyjnie prowadzonym ćwiczeniom z rysunku – od 
podstaw geometrii (jak źródeł estetyki), aż do rysunku z wolnej ręki – miało 
służyć edukacyjno-psychologicznemu rozwojowi ucznia (il. 1 i 2). W tym po-
rządku rozwój intelektualny miał zapewniać zdolność samodzielnej analizy zja-
wisk i teorii, zaś rozwój osobowy – stwarzać zdolność autorefleksji i samodo-
skonalenia, umożliwiając jednostce samodzielne działania według jej własnych 
możliwości. 

13 O naukowej popularności myśli Ernsta Macha (doceniającego doświadczenie empirycz-
ne jak i intuicję) w skali europejskiej świadczą szybkie przekłady jego dzieł na język angielski, 
np. Populär-wissenschaftliche Vorlesungen (t. 1– 4, 1867 –1895) – jako Popular Scientific Lectures, 
t. 1– 2, London,1895; Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum 
Psychischen, Wien 1886 – jako The Analysis of Sensations, London 1897. Zob. też: Rüdiger 
Schiferer / Alfred Schmidt (red.), Ernst Mach. Naturforscher und „Philosophischer Sonntagsjä-
ger“. Ausstellung zur Erinnerung an seinen 150. Geburtstag [Österreichische Nationalbibliothek, 
13. April – 14. Mai 1988], Wien 1988. O wpływach filozofii Ernsta Macha świadczą m. in. 
przytoczone tu wypowiedzi autorytetów z różnych dziedzin, którzy podkreślają istotną rolę 
Macha w ich drodze naukowej (Ludwika Boltzmanna, Alberta Einsteina, Helmuta Rechen-
berga i in.). 
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Il. 2. Anton Stelzl, Das erste Zeichnen nach der Natur, s. 105 –132, 
w: Karl Kimmich (red.), Die Zeichenkunst: Methodische Darstellung des gesamten 

Zeichenwesens, Bd. 1, Leipzig 1900, tu s. 110 –111

Il. 1. Adalbert Micholitsch, Das erste Zeichnen nach Flachornamenten, s. 39 – 88, 
w: Karl Kimmich (red.), Die Zeichenkunst: Methodische Darstellung des gesamten 

Zeichenwesens, Bd. 1, Leipzig 1900, tu s. 54 – 55



108 Dorota Kudelska

Proces kształcenia, według Zimmermanna, miał też ukazywać zasady roz-
woju i trwałości kultury. Służyły temu podstawy estetyki wyprowadzane z ma-
tematyki oraz z nauki języków klasycznych, które, co istotne, nie były związane 
ze wspólnotą narodową, natomiast uświadamiały wspólnotowe wartości po-
wszechnego europejskiego dziedzictwa. Przy tym w ten proces kształcenia mia-
ły zostać włączone także dziewczęta, choć Zimmermann nie postulował jeszcze 
modelu szkolnictwa opartego na koedukacji. Autor Anthroposophie im Umriss. 
Entwurf eines Systems idealer Weltansicht auf realistischer Grundlage szukał, jak 
mówi podtytuł jego dzieła, empirycznych sposobów „stworzenia realistycznych 
podstaw dla idealnego systemu”. Były one osadzone w tradycji aktywnej posta-
wy wobec siebie i świata nazywanej w języku niemieckim Bildung. Ten idiom 
można przetłumaczyć jako – pol. formacja / ang. formation. Jednak w żadnym 
z europejskich języków to słowo nie oddaje podmiotowo autoaktywnych moż-
liwości ukrytych w znaczeniu Bildung. Formacja w większym stopniu niż Bil-
dung kieruje uwagę ku biernemu aspektowi („być formowanym przez kogoś/ 
przez coś/ według czegoś”)14. Rozwój intelektualny osoby i edukacja przepla-
tają się tu z procesem wychowawczym w sposób starannie zaplanowany. Przy 
czym należy pamiętać, że praktyczny system szkolny, inaczej niż dziś, kiedy czy-
nią to głównie humaniści, a szczególnie filolodzy, kształtowali w omawianym 
przeze mnie okresie głównie filozofowie, zajmujący się ludzką psychiką i po-
czątkami empiryzmu w psychologii, a także matematycy i nauczyciele rysun-
ku geometrycznego. 

Mając w pamięci niewielkie obecnie znacznie plastyki w programach szkol-
nych, trudno pojąć, jak ważny był to element na kolejnych stopniach kształce-
nia w austriackiej edukacji poniżej poziomu uniwersyteckiego. O randze nauki 
rysunku świadczy po pierwsze to, że programy nauczania w tym zakresie ukła-
dali profesorowie wiedeńskiej Kunstgewerbeschule des Österreichisches Mu-
seum für Kunst und Industrie (m. in. Eduard Lisching, Gustav T. Fechner). Po 
drugie, liczba godzin lekcyjnych różnego rodzaju rysunku, na wszystkich po-
ziomach w kolejnych semestrach przez wszystkie lata nauczania, zawsze była 
większa niż matematyki, czy zajęć z poszczególnych języków. Z takiej pozycji 
nauki rysunku wynikała też pozycja nauczyciela, który go uczył15. 

14 O trudnościach określenia tego pojęcia w jego dziewiętnastowiecznym sensie zob.: Diet-
rich Hoffmann, The Search for the Term ‘Bildung’ in the German Classic, w: Siljander / Kivelä / 
Sutinen (red.), Theories of ‘Bildung’ and Growth, s. 47 – 58. 

15 Nota bene dążono do tego by każdy nauczyciel mógł w omawianym systemie uczyć dwu 
przedmiotów, co dziś wróciło do dyrektyw szkolnych.
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Brane pod uwagę kolejne roczniki sprawozdań szkół państwowych ze Lwo-
wa, Stryja, Stanisławowa i Przemyśla pozwalają na zarysowanie programu i spo-
sobu funkcjonowania nauki różnych typów rysunku w programach wszystkich 
rodzajów szkół ponadpodstawowych. Przy tym należy podkreślić, że program 
szkół przemysłowych, mimo węższego zakresu przedmiotów ogólnych, dawał 
uczniom możliwość dalszego kształcenia się na poziomie akademickim16. 

Podstawą pracy pedagogicznej w różnych dziedzinach wiedzy były odpo-
wiednio wyposażone gabinety, także rysunków, oraz powiązane z nimi od-
powiednie części bibliotek – profesorskiej i uczniowskiej. Sprawozdania rela-
cjonują tylko coroczne nabytki książek i pomocy naukowych, dlatego też nie 
można zrekapitulować pełnych zasobów placówek. Zawarte w sprawozdaniach 
zapisy bibliograficzne także pozostawiają wiele do życzenia (czasem podawane 
są tylko nazwiska autorów lub tylko tytuły, do tego skrócone lub zapisane z błę-
dami ortograficznymi). Tymczasem rozszyfrowanie tych zagadkowych lub nie-
pełnych informacji pozwala również odkryć interesujący zestaw przedmiotów, 
kupowanych według ministerialnych zaleceń do szkolnych zasobów pomocy 
naukowych. Były to: 1) modele druciane i drewniane brył prostych i nieregu-
larnych, które umożliwiały demonstrację zmian proporcji i skutki wzajemnego 
przenikania (stereometria); 2) modele odlewów gipsowych starożytnych rzeźb  
(czasem kosztowne, naśladujące właściwości faktury oryginałów) oraz póź-
niejszych bohaterów historycznych (bynajmniej nie tylko władców austriac-
kich); kupowano je w specjalistycznych pracowniach wiedeńskich, także przy 
Kunsthistorisches Museum (od 1893 r.); 3) niektóre placówki zaopatrzono też 
w nowoczesne episkopy i diaskopy, co pozwalało wyświetlać ilustracje na ścia-
nie (podobnie jak przy wykładach muzealnych towarzyszących ważnym wy-
stawom); 4) poza tym zasób bibliotek szkolnych dla pedagogów i uczniów był 
stale uzupełniany o naukowe i popularno-naukowe książki, czasopisma arty-
styczne oraz serie tek graficznych na temat sztuki w różnych formatach (zawie-
rające m. in. obowiązkowo historię ornamentów od geometrycznych po roślin-
ne we wzrastającym stopniu skomplikowania rysunku i kolorystyki17); zarazem 

16 Przy czym program Szkół Przemysłowych (od 1840 r.) także dawał ambitniejszym 
i zdolnym uczniom możliwość podjęcia dalszej nauki na poziomie akademickim, politechnicz-
nym lub artystycznym. Zob.: Bohdan Dobrianski, Z historii szkolnictwa zawodowego w Galicji 
Wschodniej (druga połowa XIX w. do 1914), w: Meissner / Wyrozumski (red.), Nauka i oświa-
ta, s. 221– 228. 

17 Podstawą była książka: Anton Anděl, Das polychrome Flachornament. Ein Lehrmittel für 
den elementaren Zeichen-Unterricht an Real- und Gewerbeschulen (t. 1– 4, Wien, 7 wydań w la-
tach 1878 –1880).
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biblioteki profesorskie, powiązane z gabinetami plastycznymi, zawierały rów-
nież książki traktujące o sztuce pod kątem psychologii i antropologii.

Nauka o płaskim i przestrzennym ornamencie wprowadzała wiedzę o kolo-
rach i barwnikach, refleksję o percepcji ludzkiego oka, o innych niż europejska 
kulturach, wreszcie o antropologii w związku z symboliką ornamentów włącz-
nie z formami właściwymi dla tzw. ludów pierwotnych18. Oczywiście księgo-
zbiory nie były identyczne w poszczególnych szkołach, ale wskazane kierunki 
gromadzenia zasobów pozostawały podobne w całym austriackim szkolnictwie, 
także w niewielkich miastach Galicji. We wszystkich placówkach mniej zamoż-
ni uczniowie mogli wypożyczać podręczniki. Szkicowe przedstawienie progra-
mu nauczania rysunku na podstawie Sprawozdań pozwala docenić rangę tego 
przedmiotu w kształtowaniu osobowości i postawy intelektualnej uczniów.

W klasie I gimnazjum zaczynano od nauki rysunków regularnych i pro-
stych figur płaskich (4 godziny tygodniowo), były to ornamenty geometrycz-
ne rysowane prosto i krzywolinijne rysowane na podstawie wzorników. Lekcje 
poglądowe miały ukazywać uczniom, jak powtarzalne elementy (wycinki koła, 
trójkąty, kwadraty) w innym układzie i proporcji tworzą nowe wzory (w tym 
celu wykorzystywano najprostsze przyrządy geometryczne). 

W klasie II ćwiczenia w rysowaniu ornamentów nadal oparte były na tabli-
cowych wzorach wczesnorenesansowych dekoracji włoskich (4 godziny tygo-
dniowo). Jednak rysowano już przede wszystkim odręcznie, według matema-
tycznie prowadzonej perspektywy na podstawie drucianych modeli prostych 
brył „w różnych układach”, co zapewne pokazywało rozmaite efekty skrótów 
optycznych. Uczono też zasad perspektywy i zasad rysowania z pamięci po-
przez rysunki stereometryczne z wolnej ręki, zestawiając bryły w różnych pro-
porcjach. 

W klasie III przechodzono do „nauki rysunku drugiego stopnia, podług 
zarysu nauczyciela na tablicy” z ornamentów płaskich, w powiększeniu, także 
kolorowych (4 godziny tygodniowo). Wprowadzano też anatomiczne motywy 
ludzkie i zwierzęce – w całości i w studiach fragmentów, pokazywano też sposo-

18 Nauczyciele mieli tu wsparcie w wydawnictwach naukowych przygotowanych z myślą 
o szkolnictwie, zob. np.: Anton Anděl, Ornamentale Formlehre. Ein aus Text und Tafeln Beste-
hendes Vorlagenwerk für den Unterricht im Ornamentalen Zeichnen an Real-Gewerbenschulen, 
Gymnasien und Verwandten Anstalten verfasst und mit Unterstützung des K. K. Ministeriums für 
Cultus und Unterricht herausgegeben, Wien [o. d.]; Anton Anděl, Die spirale in der Dekorative 
Kunst von prof. Anton Anděl, Privat-Docent an der technische Schule in Gratz. Separat-Ausdruck 
aus dem XX. Jahrhes-Berichte der k.k. Staats-Unterrealschule in Gratz, Gratz, 1892; Kimmich 
(red.), Die Zeichenkunst.



111Kultura plastyczna w galicyjskiej edukacji a herbartyzm…

by uproszczonej stylizacji. Na ornamentach i widokach perspektywy ćwiczono 
pamięć, podobnie jak na licznych odlewach naczyń greckich kolorowanych we-
dług „tablic Paula Jacobsthala”, (spisy kilku analizowanych bibliotek szkolnych 
zawierają takie sformułowanie)19. Prowadzono też dalszy ciąg nauki perspekty-
wy na bryłach z drewna. Zdolniejsi uczniowie „rysowali z modeli gipsowych,  
a ukończywszy rysunek wyciągali i cieniowali piórem”. Omawiano możliwe 
sposoby charakterystyki przedmiotów i portretów, uczniów „ćwiczono w cie-
niowaniu ołówkiem, jedną lub dwoma kredkami”. Przy czym na podstawie ko-
lorów uczono głównie zasad proporcji i harmonizowania elementów składo-
wych kształtów. W przejrzanych Sprawozdaniach wśród pomocy naukowych 
wymieniane są również gipsowe popiersia starożytnych postaci, które służy-
ły tak zajęciom z rysunku jak i lekcjom historii i literatury. Są wśród nich fi-
gury anonimowe i historyczne (Platon, Cicero) oraz bohaterowie mitologicz-
ni (Merkury, Latona, Ariadne i in.) Natomiast niewiele było figur z ikonografii 
chrześcijańskiej (Mojżesz i jednorazowo Matka Boska – nie wiadomo w jakim 
typie). W zasobie modeli wymieniono też kilkakrotnie gipsowy odlew „posta-
ci Mickiewicza” dłuta lwowskiego rzeźbiarza Tomasza Dykasa (być może był  
to projekt któregoś z kilku pomników wieszcza jego dłuta, które na przełomie 
XIX i XX w. odsłonięto w Przemyślu, Tarnopolu i Złoczowie). 

W klasie IV zakres przedmiotów rysunkowych stawał się trudniejszy. Osob-
no prowadzono „Geometryę i rysunki geometryczne” oraz „Rysunki odręcz-
ne” (odpowiednio po 3. i 4. godziny, czyli razem aż 7 lekcji tygodniowo!). Na 
geometrii powtarzano wiedzę o figurach płaskich (na podstawie ornamentu) 
oraz bryłach, obliczano ich powierzchnię i objętość. Uczono też „praktyczne-
go miernictwa” (przy użyciu przyrządów geodezyjnych w terenie) oraz rzuto-
wania brył na dwie rzutnie. Był to już zdecydowanie wyższy stopień trudności 
w kształtowaniu wyobraźni plastycznej20. Na rysunku odręcznym w czwar-
tej klasie gimnazjum nadal prowadzono ćwiczenia z ornamentu bezbarwne-
go (w tym reliefowego) i kolorowanego. W trudniejszych zajęciach korzystano, 
obok wspomnianego już Paula Jacobsthala, z książek Antona Anděla oraz Jo-

19 Paul Jacobsthal (1880 –1957) – wielki znawca sztuki greckiej, od obrony doktoratu 
w 1906 r. publikował wiele artykułów na temat waz greckich (naturalnie opatrzonych ilustra-
cjami) i szybko stał się niekwestionowanym autorytetem w tym dziale archeologii. Prawdo-
podobnie na tej podstawie sporządzono jakiś szkolny zestaw tablic, jednak autorce nie udało 
się tego ustalić. Jego opus magnum w tej dziedzinie to Ornamente griechischer Vasen: Aufnah-
men, Beschreibungen und Untersuchungen, Bd. 1: Text, Bd. 2: Tafeln, Berlin 1927. Zob. Hans 
Möbius, Jacobsthal Paul, w: Neue Deutsche Biographie, Bd. 10, Berlin 1974, s. 250 – 251. 

20 W programach Akademii Sztuk Pięknych ćwiczono rzuty na cztery kłady.
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sefa von Storcka21. Uczniowie poznawali tu kolejne rodzaje harmonii kolorów 
i „obznajmiano [ich] z rodzajami ornamentalnego stylu” odnoszonego do sta-
rożytności, ale też gotyku, renesansu, baroku i rokoka. Ćwiczono rysunek z pa-
mięci (ornament i architektura), szczególnie zaś pracowano nad opanowaniem 
pracy z pędzlem i farbami. 

W klasie IV obowiązkowy był też skomplikowany rysunek z pamięci ćwi-
czony na „stosowanych przedmiotach technicznych w perspektywie”. Znaczy 
to, że przedstawiano skomplikowane bryły o wielu załamaniach powierzchni 
w różnych typach perspektywy linearnej, zapewne z różnych punktów widze-
nia. Takie ćwiczenia były bardzo użyteczne w szkicowych rysunkach dokumen-
tacyjno-technicznych. 

W klasie V działy rysunku i ilość przydzielonych im godzin, jak rok wcze-
śniej, wynosiła 7. Podobnie kształtował się tez zakres programu geometrii wy-
kreślnej z zaznaczeniem większej roli przenikania się brył. Natomiast w ry-
sunku odręcznym (wskazanym jako już trzeci etap nauki), oprócz trudniej-
szych ornamentów z modeli gipsowych, od podstaw ćwiczono rysunek głowy. 
„Z równoczesnym rysunkiem na tablicy szkolnej objaśniano po kolei budowę 
czaszki, głowy, stosunki twarzy i części oblicza z uwzględnieniem różnych stop-
ni wiekowych człowieka (za pomocą szyi)”. Głowy ludzkie rysowano w kontu-
rze, zdolniejsi uczniowie zaś cieniowali bryłę ołówkiem lub kredką.

W klasie VI geometria wykreślna obejmowała bryły stożkowate i walcowa-
te, a także ich właściwości obrotowe wraz z pomiarami, oznaczaniem ich cie-
nia załamującego się na powierzchniach innych brył i rzucanego na płaszczy-
zny współrzędne. Konstrukcie rysowano też z użyciem pędzli i farb22. W ry-
sunkach odręcznych (nadal określonych jako trzeci etap nauki) niezmiennie 
ćwiczono rysunek ornamentów w różnych stylach i różnymi technikami, na-
dal też szkicowano głowy ludzkie z medalionów w konturze, zdolniejsi ucznio-
wie pracowali z gipsowymi odlewami, które rysowano cieniując ołówkiem lub 

21 Josef von Storck był profesorem architektury i rektorem w wiedeńskiej Kunstgewerbe-
schule, a także dyrektorem Österreichisches Museum für Kunst und Industrie. M. in. był auto-
rem Kunstgewerbliche Vorlage-Blätter (Wien, o. J.) oraz redagował i ilustrował (w dużym forma-
cie) kwartalnik „Blätter für Kunstgewerbe” (Wien, 1872 –1881). O roli podręczników Antona 
Anděla zob.: Alexander Klee, Form Art – A Phenomenon of a Cultural Region, w: Husslein-Arco 
/ Klee (red.), Cubism, Constructivism, Form Art, s. 17 – 32; tabela pierwodruków i reedycji ksią-
żek Anděla: http://www.worldcat.org/identities/viaf-83656118/ [dostęp: 01.12.2016].

22 Np. z wzornika Auguste’a Racinet, Das polychrome Ornament. Hundert Tafeln in Gold-, 
Silber- und Farben-Druck. […] Eine historisch-praktische Sammlung mit erklärenden Beschrei-
bungen, Stuttgart 1880.
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kredką. Na tym etapie wprowadzano także pejzażowe widoki i rysunek opisany 
jako „wolne oddanie przedmiotów rysunkowych z pamięci, stosownie do cza-
su i zdolności ucznia”.

W klasie VII poprzeczkę wymagań co do rysunku geometrii wykreślnej 
znowu podniesiono, o czym świadczy używanie niedokładnie opisanego bi-
bliograficznie podręcznika Perspektywa wolna Łazarskiego i Rembacza, co od-
nosiło się do wydanej nakładem własnym tych autorów Perspektywy linijnej 
(Lwów 1880). Mieczysław Łazarski (1852 –1930) był profesorem matematyki 
i geometrii wykreślnej Politechniki Lwowskiej (także rektorem i dziekanem wy-
działu architektury, należał do ważnych postaci lwowskiej szkoły geometrii wy-
kreślnej). Inżynier Michał Rembacz (1854 –1931) był wybitnym pedagogiem 
także w dziedzinie matematyki i geometrii wykreślnej. Obaj pracowali jako na-
uczyciele w gimnazjach23. 

W klasie VII rysunki odręczne prowadzono nadal, już „z objaśnieniami 
i według wzorów” teki autorstwa Charlesa Bargue’a i Jean-Léona Gérôme’a, 
Cours de dessin (Paryż 1866 –1871, edycja „Goupil & Cie”, w znanej wówczas 
firmie specjalizującej się w litografiach artystycznych, która miała filię także 
w Wiedniu). Na tych litografiach uczono we wszystkich państwowych i pry-
watnych szkołach artystycznych w Europie (korzystali z nich m. in. tacy ko-
ryfeusze nowoczesności jak Van Gogh i Picasso). Akademickim wzornikiem 
zalecanym w Sprawozdaniach były też plansze Leopolda Taubingera, Figuren-
-Schule (Wien 1856). Określono je, obok strojów starożytnych Greków i Rzy-
mian, jako „trudniejsze popiersia z antyków” (rysując motywy antyczne korzy-
stała z nich m. in. Olga Boznańska w Monachium). Program nauki rysunków 
w galicyjskich gimnazjach lokował się zatem na wysokim poziomie.

Należy jeszcze wspomnieć o szkołach ponadpodstawowych innego typu niż 
gimnazja, jakimi były szkoły przemysłowe mające uczyć wielu zawodów. Tak 
jak inaczej dziś pojmujemy rangę zawodu nauczyciela rysunku, w powszech-
nym odczuciu odbieraną raczej jako poślednią, tak inny niż dziś był zakres za-
dań szkoły o charakterze rzemieślniczym. Na podstawie przeglądu programów, 
listy pomocy naukowych i zasobu bibliotek szkolnych w tych placówkach moż-
na powiedzieć, że, jeśli tylko uczeń chciał z nich skorzystać, mógł uzyskać so-
lidne wykształcenie zawodowe, nie pozostając daleko w tyle za gimnazjalistą na 
poziomie ogólnym. Wykazane w Sprawozdaniach listy lektur oraz zasoby bi-

23 Mieczysław Łazarski napisał też podręcznik do dziś funkcjonujący w portalu Allegro: Za-
sady geometrii wykreślnej dla użytku wyższych szkół realnych, t. 1– 2 (Lwów 1889, siedem wy-
dań do 1923). 
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blioteczne szkół tego typu są doprawdy imponujące. Oprócz wymienionych 
dla gimnazjów pozycji Anděla i Storcka znajdujemy tu więcej książek z histo-
rii sztuki (dotyczą one starożytnej Grecji i Rzymu, ale też renesansu, średnio-
wiecza, baroku i rokoka), a także więcej tytułów czasopism i wzorników, w tym  
sztuki nowoczesnej we wszystkich dziedzinach (metaloplastyki, tkanin, me-
blarstwa, architektury, grafiki, witrażownictwa, kowalstwa artystycznego, de-
koracji teatralnych itd.). Zdarzały się nawet pozycje przedstawiające dzieła 
japońskie, jak Japanische Vogelstudien (12 tablic). Nie o gatunki ptaków tu cho-
dziło, ale o związany z tym motywem przedmiot refleksji sztuki modernizmu 
nad przestrzenią w sztuce japońskiej, rozumianą i opisaną inaczej niż w per-
spektywie zbieżnej. O potencjale edukacyjnym szkół przemysłowych świad-
czą artystyczne osiągnięcia ich absolwentów, jak np. polskiego malarza, grafika 
i projektanta Henryka Uziębły (Uziembły), później wyróżniającego się ucznia 
wiedeńskiej Kunstgewerbeschule. W praktyce szkolnej rysunek, dziś przed-
miot marginalizowany, był punktem wyjścia do całościowej nauki o epokach 
w historii, literaturze i  sztuce. Ćwiczenie różnych metod cieniowania, „pod-
ciągania” brył postaci, widzenie figur w wielu skrótach uwrażliwiały na różne 
metody i możliwości charakterystyki tej samej figury ludzkiej czy przedmio-
tu. Kształcono w ten sposób także umiejętności retoryczno-perswazyjne przez 
uwrażliwienie na możliwie różne sposoby charakterystyki bohaterów klasycz-
nych lektur i ich autorów. Rysunek pośredniczył też w nauce matematyki teore-
tycznej i praktycznej, oraz w geometrii (z pomiarem technicznym i terenowym 
włącznie). Służył także jako repetytorium z geografii (np. przez naśladowanie 
właściwości naturalnych materiałów używanych w odwzorowywanych dziełach 
sztuki z różnych krain). Przedmiotem refleksji na lekcjach rysunku były też 
chemiczne i plastyczne własności używanych farb, co prowadziło do chemii 
i fizyki. Całokształt tych zajęć pozwalał wielokrotnie wracać do tych samych, 
istotnych w programie nauczania, wątków. 

Podkreślana wielokrotnie w Sprawozdaniach potrzeba zróżnicowania zadań 
według naturalnych zdolności uczniów leżała u podstaw filozoficznych her-
bartiańskich założeń estetyczno-pedagogicznych realizowanych w omawianym 
typie szkół. Nie forowano ani słabych ani najzdolniejszych uczniów, ale nie lek-
ceważono talentu wybitnych, dbając o ich rozwój przez opiekę i pracę. Taka 
postawa pozostawała w opozycji wobec idealistycznie myślących estetyków 
przekonanych o prymacie geniusza, który dysponował niezwykłym darem i nie 
potrzebował ani mentora, ani mistrza. W omawianym sposobie nauki pozo-
stawiano margines dla niezwykle uzdolnionych, którym trudniejsze ćwiczenia 
miały dać znajomość europejskiej tradycji oraz warsztat, bez narzucania kierun-
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ku twórczości. I choć na horyzoncie niewielu nauczycieli gimnazjalnych, na-
wet w Wiedniu, mogła się pojawić nowoczesna stylistyka, to jednak sztuka bie-
gła swoim torem. Marianne Teuber wskazała, że właśnie z tak ukształtowanej 
wyobraźni i psychologicznej analizy percepcji obrazów, których mechanizmy 
działania na nowo wówczas opisywano24, wywodzi się dążenie artystów około 
roku 1900 do geometryzacji opisu rzeczywistości. Przejawiało się to w formie 
powierzchni przepełnionej znaczącymi cząstkami ornamentalnymi w twórczo-
ści Gustava Klimta, albo jak u Bohumila Kubišty, w kształtach wziętych wprost 
z porządkujących opis świata rysunków Ernsta Macha z jego wspomnianej już 
wyżej Analizy wrażeń i relacji między zmysłowością a psychiką25. 

Dzisiejsza wiedza psychologiczna potwierdza wagę ewolucyjno-intelektual-
nych relacji między ćwiczeniem woli / precyzji ręki / pamięci oka, a zespalają-
cą te elementy starą zasadą, że ćwiczenie czyni mistrza, co świetnie sprawdzało 
się w omówionym wyżej modelu edukacyjnym. Modelu, który dawał począ-
tek nowoczesnego myślenia plastycznego poprzez swoje upodobanie w geome-
trii i obserwacji proporcji w oparciu o wielowiekową tradycję. Nie jest przy-
padkiem, że właśnie na zachowanie elementu ciągłości jako dystynktywnej 
cechy sztuki austriackiej (czy też raczej sztuki w Austrii) wskazał Hermann 

24 Marianne L. Teuber, Formvorstellungen und Kubismus oder Pablo Picasso und William 
James, w: Siegfried Gohr (red.), Kubismus: Künstler – Themen – Werke 1907 –1920 [katalog 
wystawy], Köln 1982, s. 9 – 57, szczególnie: Der Aufstieg der „neuen Psychologie“ in 19. Jahr-
hundert, s. 12 –14. Ten kontekst warto podjąć także dla lepszego zrozumienia polskiej sztuki, 
np. w analizie rozpadu krakowsko-poznańskiego sojuszu i zmianie nazwy grupy z „Ekspresjo-
niści Polscy” na „Formiści” tuż po I wojnie światowej.

25 Teuber podkreśla, że ta estetyczno-pedagogiczna metoda służyła budowaniu wspólnoty 
wyobraźni ponadnarodowej i że jej idee przeszły przez granice państwowe właśnie dzięki po-
pularności Ernsta Macha. Uczniowie autora Die Analyse der Empfindungen spopularyzowali ją 
nie tylko w Europie. Jednym z nich był William James, który na tej podstawie rozwinął naukę 
o percepcji przestrzeni w USA. Ten wybitny amerykański filozof był prywatnym nauczycielem 
Gertrudy Stein i zalecał jej lekturę Macha. Kolekcjonerka miała wydania Macha w swojej pa-
ryskiej bibliotece. Teuber wskazuje też na Gertrudę Stein jako ogniwo pośrednie między Picas-
sem a Machem. W 1909 r. Stein opiekowała się załamanym niemocą twórczą malarzem, pod-
suwając mu jako lekturę prace Macha (opatrzone wieloma charakterystycznymi ilustracjami) 
i Jamesa (Teuber, Formvorstellungen und Kubismus, s. 23 – 31). Badaczka uzasadnia intelektual-
ne zależności kubizmu z Machem zestawiając ilustracje z Die Analyse der Empfindungen i wcze-
sne obrazy Picassa. Zob. też: Klee, Form Art – A Phenomenon of a Cultural Regions, s. 21– 23 
i przyp. 54. Rekapitulacja krytyki poglądów Teuber: Bernd Schäfer, Geometrische Strukturen 
in kubistischen Bildkompositionen Pablo Picassos: Gestalt, Funktion, Herkunft, Dissertation zur 
Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie im Fachbereich 9, Sprach- und Kulturwissen-
schaften der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main 2001, s. 15 – 22. Za wska-
zanie tej pozycji dziękuję panu doktorowi Aleksandrowi Klee. 
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Bahr, jeden z ideowych przewodników, organizator i pierwszy krytyk powsta-
łego u schyłku XIX stulecia kręgu artystów Wiener Secession. Ewolucja form, 
zamiast rewolucji i odcięcia się od poprzedników, odróżniała w tym ujęciu my-
ślenie i twórczość nowoczesnych artystów austriackich od skłonnych do gwał-
townych zmian najnowszych wówczas nurtów sztuki niemieckiej26. 

U podstaw takiego sposobu myślenia leżał właśnie starannie przemyślany 
program nauczania i formacja wychowania austriackiej szkoły drugiej połowy  
XIX w. Nauczyciel rysunku wówczas miał poruszać wyobraźnię plastyczną, ma-
tematyczną, techniczną i retoryczno-literacką swych uczniów. Program kształ-
cenia uczulał na teoretyczne i praktyczne relacje między częścią a całością, rów-
nież w wielu aspektach życiowego doświadczenia. W tym kontekście praca nad 
sobą, jako element Bildung / formacji, sprzyjała świadomości historycznej ewo-
lucji form różnego rodzaju ludzkich wspólnot, wielorakich związków i przyna-
leżności, nie tylko w obrębie tradycji rodzinnych, czy narodowych, które osta-
tecznie rozsadziły system polityczny habsburskiej monarchii. 

Post scriptum

Wobec powyższych ustaleń trzeba w nowej perspektywie przyjrzeć się syste-
mowi kształcenia artystycznego w zreformowanej w 1876 r. (nowy statut) kra-
kowskiej Szkole Sztuk Pięknych (dalej: SSP). W pracach poświęconych historii 
tej zasłużonej dla polskiej kultury instytucji w najlepszym razie pomija się fakt, 
że jednym z celów Szkoły, równoprawnym z przygotowaniem do „zawodu arty-
sty”, było również przygotowanie do „zawodu nauczyciela” rysunków w ciągu 
trzyletniego kursu. To ukierunkowanie pedagogiczne bywało i bywa powodem 
ubolewania, jednym z dowodów na deprecjonowanie przez zaborcę polskiego 
szkolnictwa artystycznego, spychanie go na niższy poziom. Wspomniane 
opinie były oczywiście wyrazem dążeń do utworzenia w Krakowie Akademii 

26 Rozróżniając nowoczesną sztukę austriacką i niemiecką, tej pierwszej Bahr przypisał 
szanowanie i kreatywne przetwarzanie motywów i form z przeszłości. Natomiast jako cechę 
współczesnej sztuki kręgu niemieckiego wskazał gwałtowne odrzucanie przeszłości („z zasady i 
w całości”), co skutkowało dużym napięciem emocjonalnym i agresywną gwałtownością form 
niemieckiego ekspresjonizmu. Hermann Bahr, Das junge Oesterreich, w: tegoż, Studien zur 
Kritik der Moderne, Frankfurt am Main 1894, za: Feichtinger, Science, Philosophy, and Art, s. 9 
i przypis 1. Interesująco na temat rozróżnień między sztuką austriacką i niemiecką tego okre-
su wielokrotnie pisał też Alexander Klee, zob. np.: tegoż, Distinctive Features of Art in Vienna 
and Berlin, w: Agnes Husslein-Arco / Thomas Köhler / Aleksander Klee / Anneline Lütgens 
(red.), Vienna – Berlin. The Art of Two Cities [katalog wystawy], Munchen – London – New 
York 2013, s. 81– 85.
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Sztuk Pięknych odpowiadającej europejskim standardom: z pełnym zakresem 
przedmiotów (zatem z wydziałem rzeźby), uczelni kształcącej w cyklu przy-
najmniej pięcioletnim (a nie przez trzy lata jak początkowo proponowano) oraz 
ze stałym finansowaniem jej działalności z zasobów państwowych na poziomie 
podobnym do innych akademii w monarchii. Odpowiadało to aspiracjom 
kulturalnym narodu. 

Jednak na przedstawioną problematykę szkolnictwa należałoby spojrzeć 
także z odmiennej perspektywy. Trudno wszakże nie skonstatować niezasłużo-
nej deprecjacji wskazywanego przez władze państwowe celu: kształcenia w SSP 
nauczycieli rysunku dla ówczesnych szkół podstawowych (ludowych) i  śred-
nich (gimnazjów). W latach 70. XIX w., gdy Jan Matejko walczył o uniezależ-
nienie SSP od krakowskiego Instytutu Technicznego i przygotowywał pierw-
szy jej statut, waga zawodu nauczyciela rysunków nie była może jeszcze tak 
oczywista, a dążenie do podniesienia poziomu polskiego malarstwa było ce-
lem najważniejszym. Matejko, w nieznanej dziś pierwszej propozycji statutu 
SSP wysłanej do Namiestnictwa we Lwowie, najprawdopodobniej pominął ten 
aspekt kształcenia, co wynika z zachowanej odpowiedzi z tego urzędu27. W ko-
respondencji tej urząd upominał się bowiem o uzupełnienie danych o progra-
mie nauczania przeznaczonym dla nauczycieli rysunku. Niewątpliwie świad-
czy to o tym, że Austriacy przywiązywali do tego zagadnienia większą wagę niż 
polskie środowisko28. Nie wchodząc tu w szczegóły rozwiązania tego problemu, 
zaznaczę tylko, że w regulaminie SSP z roku 1879 (druk w 1880) zarówno dla 
ogólnych klas rysunku jaki i dla ogólnych klas malarstwa napisano: „Główny-
mi przedmiotami nauki w szkole są: a) rysunki ornamentów tudzież szczegó-
łów postaci ludzkiej, b) rysunki głów i figur z antyków, c) rysunki głów o figur 
z natury, d) rysunki aktu akademickiego, e) próby kompozycji”29. 

Związek z omówionymi wyżej zaleceniami szkolnymi jest czytelny. Jednak 
dla artystów pod koniec wieku XIX zachowanie tych metod w szkołach wyż-
szych stopniowo stawało się powodem do protestów. Dotyczyło to zarówno re-
formującego wiedeńską Kunstgewerbeschule profesora Felicjana Myrbacha, jak 

27 C. k. Namiestnictwo do dyrekcji SSP w Krakowie [14 IX 1875], w: Jadwiga Jeleniew-
ska-Ślesińska, Organizacja, urządzenie, wyposażenie, w: Józef Dutkiewicz (red.), Materiały do 
dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1816 –1895, Wrocław 1959, s. 63 – 65.

28 Statut c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie [1877], w: Jeleniewska-Ślesińska, Organi-
zacja, urządzenie, wyposażenie, s. 66 – 69.

29 §§ 10 i 14 Regulaminu nauk i wykładów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie [1879], 
w: Dutkiewicz (red.), Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1816 –1895, 
s. 72 – 73.
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studentów krakowskiej SSP przekształconej w 1900 roku na Akademię Sztuk 
Pięknych (tu jednak niektórzy profesorowie protestowali przeciw zmianom)30. 
Wątki te są zupełnie pominięte w badaniach, co przejawia się nie tylko w bra-
ku analiz, ale też w skracaniu publikowanych współcześnie tekstów źródłowych 
akurat w partiach poświęconych opisowi warunków kształcenia nauczycieli ry-
sunku, jak w Statucie c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie opublikowanym 
w przywołanym wyżej wydaniu Materiałów do dziejów Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie 1816 –1895 31. Niewątpliwie te nieporozumienia wiążą się też 
w dalszej konsekwencji z polską tradycją separowania tzw. sztuki stosowanej 
(rzemiosło artystyczne, wzornictwo przemysłowe, dekoracja wnętrz) od aka-
demickiej sztuki wysokiej. Można przypuszczać, że przy ustalaniu ówczesnego 
znaczenia pojęć opisujących aspiracje polskich artystów wielokrotnie zderzyłby 
się tu racjonalno-formalny duch Herbarta z idealistycznym, heglowskim poj-
mowaniem źródeł i celów sztuki. Nie przypadkiem dążenia Matejki, także jako 
dyrektora SSP, Józef Dutkiewicz określa mianem „programu wielkiego epigo-
na romantyzmu”32. 

Kwestie szerzenia i pożądanego kształtu kultury plastycznej w Galicji w po-
łączeniu z innymi dziedzinami edukacji społecznej wymagają wielu jeszcze 
opracowań szczegółowych. Należą one do szerszego kompleksu zagadnień po-
wiązanych z ówczesnymi zmianami w epistemologii, szczególnie z neurologią, 
badaniami mózgu i rodzajów pamięci, także wzrokowej, w czym od ostatniej 
ćwierci XIX w. przodowało właśnie środowisko wiedeńskie33.

30 Gottfried Fliedl, Kunst und Lehre am Beginn der Moderne: Die Wiener Kunstgewerbeschu-
le 1867 –1918, Salzburg 1986, s. 58; Dorota Kudelska, Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektu-
alna Jacka Malczewskiego, Lublin 2008, tu rozdział: Akademia Sztuk Pięknych.

31 Statut c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie [1877], w: Jeleniewska-Ślesińska, Organi-
zacja, urządzenie, wyposażenie, s. 66.

32 Józef Dutkiewicz, Wstęp, w: tegoż (red.), Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie 1816 –1895, s. 25.

33 Eric R. Kandel, The Age of Insight: the Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, 
and Brain, from Vienna 1900 to the Present, New York 2012; Christiane Druml / Moritz Stip-
sicz, Medicine and Art: Josephinum Collection, in: Delfina Jałowik / Monika Kozioł / Maria 
Anna Potocka (red.), Medycyna w sztuce / Medicine in Art, katalog wystawy, Kraków 2016, 
s. 11–19; Wojciech Sady, Wprowadzenie do empiryzmu logicznego, w: tegoż, Spór o racjonalność 
naukową. Od Poincarego do Laudana, Wrocław 2000, części a, c: online: http://sady.up.krakow.
pl/sady.racjnauk2emplog.htm [dostęp: 10. 10. 2016]; Dorota Kudelska, Doctors and their por-
traits (ca 1860 –1918), przyjęto do druku w materiałach konferencji: „International Conferen-
ce on Medical Humanities” (Warszawa, 10 –11 marca 2017), organizator: Interdisciplinary Re-
search Foundation London – Warszawa, s. 12. 
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jako przedmiot badań przekładoznawczych

1. Wprowadzenie 

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę 
w  tworzeniu i późniejszym rozpowszechnianiu podręczników do szkół śred-
nich w monarchii habsburskiej odgrywał proces przekładu. W następstwie re-
wolucji lat 1848 –1849 łącznie dziewięć języków używanych w poszczególnych 
krajach monarchii (landesübliche Sprachen) ustanowiono językami wykłado-
wymi w szkołach. Wskutek tego nagle powstało ogromne zapotrzebowanie 
na materiały dydaktyczne, do których zaliczały się nie tylko klasyczne elemen-
tarze czy czytanki, lecz także katechizmy, tablice ścienne, atlasy, krótkie tomy 
o obowiązkach poddanych wobec ich monarchy, które w formie pytań i odpo-
wiedzi przekazywały podstawową wiedzę o monarchii i stosunkach władzy, za-
sady kaligrafii, alfabety fonetyczne, książki pomocnicze do liczenia w pamięci 
oraz regulaminy szkolne. Ponadto w całości zreformowano system szkolnictwa, 
a także wprowadzono nowe przedmioty szkolne, w związku z czym znaczącym 
zmianom uległ cały program oraz przekazywane treści nauczania1. Poza dys-
kusyjną na tle tworzących się ruchów narodowych kwestią języka wykłado-
wego, kluczową rolę w kontekście materiałów dydaktycznych odgrywało rów-
nież przekazywanie krajom koronnym kompetencji w zakresie oświaty. Należy 

1 O rozwoju szkolnictwa w latach 1848 –1849 oraz w późniejszym okresie zob. Helmut 
Engelbrecht, Geschichte des österreichischen Bildungswesens. Erziehung und Unterricht auf dem 
Boden Österreichs, Bd. 4: Von 1848 bis zum Ende der Monarchie, Wien 1986; Jarosław Moklak, 
W walce o tożsamość Ukraińców: zagadnienie języka wykładowego w szkołach ludowych i średnich 
w pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego 1866 –1892, Kraków 2004.
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przy tym zwrócić uwagę na różnice w traktowaniu poszczególnych grup języ-
kowych oraz w ich uprawnieniach dotyczących zatwierdzania podręczników. 
Podczas gdy w przypadku określonych krajów koronnych zdarzało się, że istot-
ne kompetencje przekazywano poszczególnym sejmom krajowym, a co za tym 
idzie, nie podlegały one już bezpośredniej kontroli wiedeńskiego Ministerstwa 
Oświaty, w innych przypadkach sprawy te były w dalszym ciągu rozstrzygane 
przez imperialne centrum.

Podręczniki uznawane są za godny uwagi przedmiot badań ze względu na 
ich stosunkowo duże nakłady oraz obowiązkową lekturę, a co za tym idzie, 
gwarancję rozpowszechniania ich w społeczeństwie2. Autorami podręczników, 
wśród których znajdowali się wyłącznie mężczyźni, byli często znani uczestnicy 
życia społecznego. Ponadto podręczniki obejmowały szereg tekstów powstałych 
nie tylko na użytek szkolnictwa państwowego, lecz opublikowanych już wcze-
śniej w innych miejscach. Można zatem w pewnym sensie postrzegać je jako 
odzwierciedlenie zmian zachodzących w społeczeństwie.

Prace badawcze dotyczące podręczników koncentrują się z reguły na jed-
nym języku, a ich przedmiotem jest często analiza pozycji wykorzystywanych 
w monarchii habsburskiej na tle tworzących się ruchów narodowych. W niniej-
szym artykule przyjmuje się natomiast podejście przekładoznawcze bądź histo-
rycznonaukowe, w ramach którego podręczniki świadomie bada się z perspek-
tywy wielojęzycznej, a jednocześnie ogólnoimperialnej3. Pozwala to na wyraź-

2 Zob. przykłady tego rodzaju badań, m. in. Czesław Majorek, Polskie czytanki historyczne 
dla ludu i ich rola w kształtowaniu świadomości narodowej chłopów w Galicji doby autonomicznej, 
w: Jerzy Maternicki (red.), Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w. Zbiór studiów, 
Warszawa 1981, s. 235 – 271; Stefan Michael Newerkla, Intendierte und tatsächliche Sprach-
wirklichkeit in Böhmen: Diglossie im Schulwesen der böhmischen Kronländer 1740 –1918, Wien 
1999; Renata Hołda, „Dobry władca”. Studium antropologiczne o Franciszku Józefie I, Katowice 
2008; Petra Lindenbauer, Discursive practice in Bukovina textbooks: Aspects of hegemony and sub-
ordination, w: Rosita Rindler Schjerve (red.), Diglossia and Power. Language Policies and Practice 
in the 19th Century Habsburg Empire, Berlin – New York 2003, s. 233 – 269; Roman Piw-
ko, „Das Thema der Teilungen Polens in russischen und polnischen Schulgeschichtsbüchern 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts”, praca doktorska, Freie Universität Berlin, Berlin 
2002; Philipp Hofeneder, „Galizisch-ruthenische Schulbücher in der Zeit von 1848 bis 1918. 
Sprachliche Konzeption und thematische Ausrichtung”, praca doktorska, Universität Wien, 
Wien 2009; Karin Almasy, Kanon und nationale Konsolidierung: Übersetzungen und ideologische 
Steuerung in slowenischen Schullesebüchern (1848 –1918), Wien – Köln – Weimar 2018.

3 Na temat tłumaczenia i imperium zob. m. in. Richard Jacquemond, Translation and cul-
tural hegemony: the case of French-Arabic translation, w: Lawrence Venuti (red.), Rethinking 
translation: discourse, subjectivity, ideology, London – New York 1992, s. 139 –158; Michaela 
Wolf, Die vielsprachige Seele Kakaniens. Übersetzen und Dolmetschen in der Habsburgermonar-
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ne umiejscowienie konkretnych wydarzeń, często o charakterze narodowym, 
na poziomie ponadregionalnym. Perspektywa ta ma pokazać, jakie znaczenie 
miał w tym kontekście proces przekładu oraz jakie strategie i środki stosowano. 
Na pierwszy plan wysuwa się przy tym sposób, w jaki przenoszono i przekazy-
wano wiedzę w wielojęzycznym i jednocześnie imperialnym środowisku4. Jeśli 
proces tłumaczenia uzna się za akt komunikacji, jego analiza pozwala na zbada-
nie imperialnych struktur (także w odniesieniu do możliwych różnic regional-
nych)5. Kwestię znaczenia przekładu oraz konieczności jego istnienia w proce-
sie przekazywania wiedzy rozważa się natomiast z perspektywy historii nauki6.

2. Przekazywanie wiedzy, wielojęzyczność  
i tożsamości imperialne

Wydarzenia lat 1848 –1849 pod wieloma względami doprowadziły do wzrostu 
liczby tłumaczeń powstających na potrzeby szkolnictwa. Po pierwsze, w na-
stępstwie rewolucji wyznaczono łącznie dziewięć języków używanych w Mo-
narchii (w tym język niemiecki), które odpowiednio do struktury zaludnienia 
miały być wykorzystywane jako języki wykładowe7. Jeszcze przed wybuchem 
rewolucji marcowej poza językiem niemieckim lekcje prowadzono w zaledwie 
kilku dopuszczonych językach narodowych, które zajmowały uprzywilejowa-
ną pozycję względem języków mniej istotnych pod względem politycznym 
i kulturowym. Przy tym przypadki te dotyczyły z reguły jedynie zajęć w szko-
łach ludowych. W odniesieniu do Galicji oznaczało to, że lekcje prowadzo-
no przeważnie w języku polskim, natomiast wraz ze wzrostem poziomu kla-

chie 1848 bis 1918, Wien – Köln – Weimar 2012 lub tejże, ÜbersetzerInnen als ‚gatekeepers‘? 
(Selbst)Zensur als Voraussetzung für die Aufnahme in das literarische Feld der späten Habsburger-
monarchie, w: Michaela Wolf / Denise Merkle / Carol O’Sullivan / Luc van Doorslaer (red.), 
The Power of the Pen. Translation & Censorship in Nineteenth-century Europe, Wien – Münster 
2009, s. 29 – 54.

4 Scott L. Montgomery, Science in Translation: Movements of Knowledge Through Cultures 
and Time, Chicago 2000.

5 Stefan Simonek, Möglichkeiten und Grenzen postkolonialistischer Literaturtheorie aus sla-
wistischer Sicht, w: Johannes Feichtinger / Ursula Prutsch / Moritz Csáky (red.), Habsburg post-
co lonial: Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis, Innsbruck 2003, s. 111–128.

6 Zob. także Michael Gordin, Translating Textbooks: Russian, German, and the Language of 
Chemistry, w: Isis 103, 2012, s. 88 – 98 oraz inne prace tego autora.

7 W pierwszych latach po 1848 r. sytuacja prawna oraz polityczna była stosunkowo nie-
jednolita i z czasem uległa zmianie. Zob. Alfred Fischel, Das österreichische Sprachenrecht. Eine 
Quellensammlung, Brünn 1910, tutaj s. 84f. oraz Ann Sirka, The Nationality Question in Aus-
trian Education. The Case of Ukrainians in Galicia 1867 –1914, Frankfurt am Main 1980.
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sy używano w coraz większym zakresie języka niemieckiego. Zajęcia w języku 
ruskim ograniczały się natomiast do przedmiotów takich jak religia oraz lekcje 
języka ruskiego, w związku z czym tłumaczenia na języki inne niż niemiecki 
wykonywano tylko w przypadku materiałów do tych przedmiotów. Zasadni-
czo jednak wraz ze wzrostem poziomu klasy oraz wielkości ośrodka miejskie-
go pozycja języka niemieckiego stawała się coraz bardziej centralna. Rewolucja 
lat 1848/49 umożliwiła stopniowe przechodzenie do prowadzenia lekcji w po-
szczególnych językach narodowych, przy czym z uwagi na deficyt materia-
łów dydaktycznych, nieodpowiednio wykształconą kadrę pedagogiczną, a po-
niekąd także stan rozwoju niektórych języków pisanych proces ten ciągnął się 
przez kilka lat. Dotyczyło to szczególnie terminologii naukowej w poszczegól-
nych językach, używanej częściowo także na lekcjach w szkołach średnich. Ter-
minologia ta nie wykształciła się jeszcze wówczas we wszystkich uznanych ję-
zykach, w tym w języku polskim i ruskim8.

Zakładając, że wyznaczenie dziewięciu języków używanych w monarchii 
wynikało bezpośrednio z wydarzeń politycznych lat 1848 –1849, należy w tym 
kontekście zwrócić uwagę na jeszcze jedną przyczynę. Przed rozpoczęciem re-
wolucji marcowej szkolnictwo służyło głównie moralnemu doskonaleniu 
i kształceniu lojalnych obywateli, przy czym centralną rolę w przekazywaniu 
wiedzy odgrywał nauczyciel9. Znaczne zwiększenie liczby przedmiotów szkol-
nych oraz profesjonalizacja procesu nauczania przyczyniły się m. in. do tego, że 
szkolnictwo zaczęło w coraz większym stopniu służyć przekazywaniu informa-
cji. Język niemiecki w dalszym ciągu funkcjonował jako lingua franca, jednak 
tworzenie materiałów dydaktycznych w językach narodowych miało zagwaran-

8 W ramach działalności komisji przyrodniczej opublikowano jedynie czeskojęzyczny 
słownik Německo-český slovník vědeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy, Prag 1853. 
Także w przypadku terminologii prawniczej nie we wszystkich językach ukazywały się odpo-
wiednie publikacje – przykładowo w języku polskim dostępne były już porównywalne pra-
ce z czasów sprzed rewolucji marcowej. Szerzej zob. István Nyomárkay, Spracherneuerungen in 
Mittel europa im 19. Jahrhundert. Versuch der Herausbildung muttersprachlicher Terminologien in 
den mitteleuropäischen Sprachen, w: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 53/2, 
2008, s. 425 – 440; w przypadku języka ruskiego Ministerstwo przewidywało podręcznik o ru-
sofilskim charakterze autorstwa Wasyla Wolana, zob. Michael Moser, Some Viennese contribu-
tions to the development of Ukrainian terminologies, w: Giovanna Brogi-Bercoff / Giulia Lami 
(red.), Ukraine’s re-integration into Europe: A historical, historiographical and politically urgent 
issue, Alessandria 2005, s. 139 –180.

9 Joseph Alexander von Helfert, Die österreichische Volksschule. Geschichte. System. Statistik, 
Bd. 3: System der österreichischen Volksschule. Vollständige Sammlung und geordnete Zusammen-
stellung aller über das österreichische Volksschulwesen in Kraft bestehende Gesetze und Verordnun-
gen, Wien 1861, s. 294.
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tować sprawne rozpowszechnianie wiedzy. Ponadto to nie nauczyciel miał być 
już najważniejszym ogniwem tego procesu – dzięki opracowywaniu materiałów 
dydaktycznych w poszczególnych językach narodowych powstał system, który 
można było odtworzyć właściwie w każdym miejscu i czasie.

Ogromne zapotrzebowanie na materiały dydaktyczne, które pojawiło się 
nagle w latach 1848 –1849, odnosiło się jednak również do tekstów w języ-
ku niemieckim, które nie istniały lub były dostępne jedynie częściowo. Z tego 
względu również ze strony oficjalnej w pierwszej kolejności zalecano stosowa-
nie istniejących już podręczników, wydawanych szczególnie przez niemieckie 
wydawnictwa i nierzadko przedrukowywanych ze względu na nierozstrzygnię-
tą kwestię praw autorskich10. Należy przy tym zaznaczyć, że w kontekście wy-
boru odpowiednich autorów kluczowe znaczenie z przyczyn pragmatycznych 
miały nie tylko względy oświatowe, co nie zawsze było zgodne z obowiązującą 
polityką uniwersytecką (herbartyzmem)11.

Przede wszystkim chodziło o odnowienie systemu szkolnictwa zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i moralnym. Wykwalifikowanych osób, które 
mogłyby się podjąć tego zadania, było jednak w monarchii niewiele12. Tłu-
maczenia wymagały tymczasem znacznie mniejszego nakładu pracy niż two-
rzenie nowych podręczników. Ponieważ już w przypadku prac oryginalnych 
zwracano uwagę na poglądy polityczne ich autorów, proces przekładu gwa-
rantował, że także publikacje wydawane w poszczególnych językach narodo-
wych będą zgodne z wymogami imperialnego centrum. Ponadto w wyniku re-
formy szkolnictwa przeprowadzonej w latach 1848 –1849 wprowadzono kilka 
nowych przedmiotów szkolnych oraz znacząco zmieniono program nauczania. 
Starsze podręczniki, o ile w ogóle istniały, często nie odpowiadały więc nowym 
wymaganiom, w związku z czym sięgano po tłumaczenia.

Jeśli na habsburskie podręczniki szkolne spojrzy się z perspektywy po-
nadnarodowej i poszuka związków między publikacjami w poszczególnych ję-
zykach, natychmiast rzuca się w oczy kilka prawidłowości. System podręczni-
ków szkolnych między 1848 a 1918 r. można podzielić na dwa większe etapy. 

10 Engelbrecht, Geschichte, s. 149.
11 Jan Surman, „Habsburg Universities 1848 –1918. Biography of a Space”, praca doktor-

ska, Universität Wien, Wien 2012, szczególnie s. 168 – 213.
12 O polityce reformy zob. Peter Wozniak, Count Leo Thun: A Conservative Savior of 

Educational Reform in the Decade of Neoabsolutism, w: Austrian History Yearbook 26, 1995, 
s. 61– 81. Dotyczyło to nie tylko szkół średnich, lecz także całego szkolnictwa. O sytuacji na 
uniwersytetach zob. Jan Surman, Universities in Imperial Austria, 1848 –1918. A Social History 
of an Academic Space, West Lafayette 2018, s. 49 – 90.



124 Philipp Hofeneder / Jan Surman

Do czasu ugody zawartej w 1867 r. po początkowej fazie liberalizacji w monar-
chii dominowały tendencje konserwatywne i centralistyczne. Uprzywilejowa-
ną pozycję w kwestiach związanych z edukacją miał język niemiecki, natomiast 
systemem przygotowywania podręczników szkolnych, swego rodzaju pars pro 
toto całego systemu szkolnego, kierowały władze centralne z Wiednia. Nale-
ży przy tym rozdzielić kwestię wydawania książek od nadzoru nad ich treścią. 
Podczas gdy Wydawnictwo Szkolne (Schulbuchverlag) zajmowało się wydawa-
niem i dystrybucją książek, nadzór nad treścią oraz aspektami językowymi po-
zostawał w zakresie kompetencji wiedeńskiego Ministerstwa Oświaty13. Aż do 
lat 50. XIX w. istotną rolę odgrywała także cenzura kościelna.

Po zawarciu ugody w 1867 r. można było natomiast zaobserwować, że nie-
które kompetencje, w tym przygotowywanie oraz dystrybucja podręczników, 
były przekazywane krajom koronnym, przy czym, jak już wspomniano, po-
szczególne narodowości oraz języki były traktowane w niejednakowy sposób. 
O ile w Galicji system podręczników wchodził w zakres uprawnień zdomi-
nowanego przez Polaków galicyjskiego parlamentu krajowego, o tyle decyzje 
dotyczące podręczników w języku słoweńskim aż do końca istnienia monar-
chii podejmowało wiedeńskie Ministerstwo Oświaty14. Mimo że w obu tych 
przypadkach o dopuszczaniu podręczników do użytku ostatecznie decydowano 
w Wiedniu, widoczne były pewne różnice w postępowaniu. Jeśli chodzi o kwe-
stie odnoszące się wyłącznie do kraju koronnego, jak np. konflikt polsko-ruski, 
Ministerstwo Oświaty ingerowało w nie jedynie w stopniu marginalnym bądź 
nie angażowało się w nie wcale.

Podręczniki do ważnych przedmiotów, takich jak historia i geografia (na-
uczanych w  ramach jednego przedmiotu), matematyka, łacina i greka, tłu-
maczono w pierwszych dekadach po wydarzeniach lat 1848 –1849 z języka 
niemieckiego na poszczególne języki narodowe. Nie odbywało się to jednak 
w  sposób skoordynowany. Tłumaczono raczej zgodnie z bieżącym zapotrze-
bowaniem, w związku z czym przekłady w poszczególnych językach ukazywa-
ły się niekiedy w znacznych odstępach czasu. Jeśli chodzi o autorów, wybiera-
no uznanych specjalistów należących przeważnie do kręgów konserwatywnych, 
przy czym pochodzili oni nie tylko z terenów monarchii.

W ten sposób niektóre podręczniki pozostawały w użyciu przez kilkadzie-
siąt lat – po ich pierwszym opublikowaniu i późniejszym przetłumaczeniu wie-

13 Engelbrecht, Geschichte, s. 343. O historii Wydawnictwa Szkolnego zob. Ingeborg Jak-
lin, Das österreichische Schulbuch im 18. Jahrhundert: aus dem Wiener Verlag Trattner und dem 
Schulbuchverlag, Wien 2003.

14 Almasy, Kanon und nationale Konsolidierung, s. 92 – 94.
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lokrotnie ukazywały się ich kolejne wydania. Warto wymienić tutaj na przykład 
nazwisko pochodzącego z Kolonii historyka Wilhelma Pütza (1806 –1877) oraz 
jego książkę Grundriss der Geographie und Geschichte der alten, mittlern und 
neuern Zeit für die obern Klassen eines Gymnasiums (1838), która została prze-
tłumaczona m. in. na język węgierski (1850), polski (1853)15, włoski (1857), 
chorwacki (1869) i ruski (1869). Popularność autora potwierdzają także tłu-
maczenia na język rosyjski (1860) i fiński (1861). Dwa osobne wydania zosta-
ły opracowane również dla języka angielskiego – wersja brytyjska oraz amery-
kańska16.

Na podobną skalę rozpowszechnił się podręcznik historii naturalnej Aloisa 
Pokorný’ego (1826 –1888), który po raz pierwszy został wydany po niemiecku, 
jednak z terminologią czeską w 1853 r. Podręcznik przetłumaczono na język 
węgierski (1856), chorwacki (1856), polski (1858), czeski (1868) oraz wło-
ski (1872), przy czym także w przypadku tej pozycji ukazało się kilka nowych 
wydań17.

O tym, że wśród autorów znajdowały się również osoby, których nie moż-
na jednoznacznie przyporządkować do obszaru niemieckojęzycznego, świadczy 
przykład znanego czeskiego pedagoga Gustava Adolfa Lindnera (1828 –1887). 
Jego podręczniki były wielokrotnie tłumaczone – Lehrbuch der formalen Logik 
nach genetischer Methode (1861) przełożono m. in. na język włoski (1882) i wę-
gierski (1891), natomiast Allgemeine Unterrichtslehre. Lehrtext zum Gebrauche 
an den Bildungs-Anstalten für Lehrer und Lehrerinnen (1878) przetłumaczono 
na język czeski (1878), włoski (1878), polski (1882) i rosyjski (1886). Podob-
na sytuacja miała miejsce w przypadku podręczników czeskiego historyka An-
tona/Antonína Gindely’ego, który samego siebie określał mianem „Altösterrei-
cher”, w związku z czym zajmował szczególną pozycję wśród autorów czeskiego 
pochodzenia. Na przykład jego Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für Ober-
-Gymnasien (1861) ukazał się po czesku (1872), polsku (1877 –1879) i wło-

15 Opracowanie to było jednak przeznaczone pierwotnie do użytku w szkołach pruskich.
16 Zob. także Surman, „Habsburg Universities”, s. 503 – 508 oraz Hofeneder, „Galizisch-

-ruthenische”. Wydania cyfrowe Dziennika Rozporządzeń Ministerstwa Oświaty znajdują 
się na stronie internetowej Austriackiej Biblioteki Narodowej, zob. http://alex.onb.ac.at/cgi 
-content/alex?aid=vcu&size=45 [dostęp: 7 listopada 2017 r.]. Innym istotnym punktem od-
niesienia dotyczącym zestawienia podręczników wykorzystywanych na lekcjach są publikowa-
ne obowiązkowo najpóźniej od lat 50. XIX w. raporty z roku szkolnego.

17 Częściowo jedynie bezpośrednie porównanie tekstów umożliwia odnalezienie poszcze-
gólnych tłumaczeń. Oznaczenia podręczników oraz informacje na stronach tytułowych nie za-
wsze wskazują na ich istnienie.



126 Philipp Hofeneder / Jan Surman

sku (1889)18. To samo dotyczy pochodzącego z dalmatyńskiego Pobrzeża Fran-
za Močnika (1814 –1892) i jego podręczników do arytmetyki, które przez długi 
czas pozostawały w użyciu w szkołach Monarchii Habsburskiej – jego praca 
Anleitung zum Rechnen (1851) została przełożona m. in. na język czeski (1852), 
chorwacki (1853), węgierski (1864), serbski (1870) i słoweński (1881–1882). 
Także Blasius Kozenn (1821–1871) (Blaž Kocen, Blažej Kozenn) z Hotun-
je pod Celje (Dolna Styria, obecnie Słowenia) oraz morawski botanik Alois 
Pokorný (1826 –1886) nie pochodzili bezpośrednio z imperialnego centrum 
i  posiadali niejednolitą tożsamość narodową. Ich podręczniki ukazywały się 
w wysokich nakładach i były wykorzystywane na zajęciach szkolnych w całej 
monarchii.

To krótkie zestawienie unaocznia szereg podstawowych kwestii. Po pierw-
sze, większość publikacji nie była tłumaczona równocześnie na różne języki, 
a decyzje o przekładzie podejmowano na bieżąco, w związku z czym poszcze-
gólne tłumaczenia ukazywały się niekiedy w odstępie kilku lat. Należy rów-
nież zaznaczyć, że pomimo istniejącego zapotrzebowania przy tłumaczeniu 
nie zawsze uwzględniano wszystkie języki używane w Monarchii. Świadczy to 
o  scentralizowanym nadzorze, a jednoznacznie zdecentralizowanym systemie 
wydawania podręczników. Często dochodziło do tego, że w określonym języ-
ku nie ukazywało się wystarczająco wiele przetłumaczonych podręczników lub 
nie powstawały one wcale. Same tłumaczenia do 1867 roku wydawano często 
w Wiedniu, a nie w krajach koronnych.

Jeśli na podręczniki szkolne spojrzy się z perspektywy przekazywania wie-
dzy, na  płaszczyźnie szkolnictwa publicznego natychmiast rzuca się w oczy 
ich monopolizacja. Stan ten równoważyło jednak kilka czynników. Po pierw-
sze dozwolone było – przynajmniej w niewielkim zakresie – dalsze korzysta-
nie z materiałów dydaktycznych, które nie zostały bezpośrednio dopuszczone 
do użytku. Na lekcjach korzystano zatem w ograniczonym stopniu z czaso-
pism, książek i innych źródeł, przy czym ich stosowanie było ściśle uzależnio-
ne od politycznych poglądów nauczyciela i w związku z tym trudno ocenić 
je jako czynnik przekazywania wiedzy. Ponadto wiadomo o licznych skargach 
związanych z korzystaniem z niedopuszczonych lub przestarzałych materiałów 
dydaktycznych19. Dalece istotniejszy wydaje się natomiast fakt, że wiedza szkol-

18 Przykładowo o jego życiu zob. Jan Havránek, Anton Gindely, ein Historiker, der zwi-
schen zwei Nationen stand, w: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 3, 1993, 
s. 101–109.

19 „Faktem potwierdzonym przez obserwacje samego Ministerstwa oraz napływające z wie-
lu stron skargi jest, że w szkołach ludowych oraz wydziałowych często nie przestrzega się prze-
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na przekazywana była również za pośrednictwem innych kanałów niż insty-
tucje oświatowe. Należały do nich czytelnie oraz połączone z nimi biblioteki. 
Zwłaszcza w regionach wiejskich w znacznym stopniu przyczyniały się one do 
przekazywania informacji, a poprzez głośne odczytywanie tekstów umożliwia-
ły udział w dyskursach (wiedzy) także osobom, które nie potrafiły czytać ani 
pisać. W drugiej połowie XIX w. powstały także liczne stowarzyszenia oświa-
towe mające na celu przekazywanie wiedzy. Te w przeważającej części prywat-
ne organizacje publikowały także książki z opowiadaniami, które konkurowały 
z oficjalnie zatwierdzonymi pozycjami. Należy zatem zauważyć, że podręczniki, 
mimo ich gwarantowanej prawnie monopolizacji w dziedzinie edukacji szkol-
nej, stanowiły jedynie jeden z szeregu kanałów, za pomocą których przekazy-
wano wiedzę.

3. Przepisy prawne

Zarówno w powszechnym odbiorze, jak i w dotyczącej tych zagadnień lite-
raturze naukowej, nie tylko w odniesieniu do polityki oświatowej na terenie 
Galicji, na pierwszym miejscu była i jest stawiana najczęściej kwestia języka  
wykładowego (Unterrichtssprache, викладова мова czy też według dawnej no-
menklatury язык викладовий). I rzeczywiście wprowadzeniu w tej funkcji 
języka krajowego przyznawano zasadnicze znaczenie. Podczas gdy języki wy- 
kładowe były szczególnie istotne zwłaszcza na terenach wielojęzycznych, a ze 
względu na nie zawsze jednoznaczne przepisy prawne często musiały być one 
poniekąd wynegocjowane, właściwe treści nauczania, a więc programy szkolne, 
a zwłaszcza dokumentacja dydaktyczna, były często z góry szczegółowo okre-
ślone bądź podlegały wieloetapowej i drobiazgowej cenzurze.

Nie wchodząc w szczegóły burzliwych wydarzeń, w zwłaszcza tych ma-
jących miejsce bezpośrednio po roku 1848, w analizowanym okresie można 
wyróżnić zasadniczo następujące etapy. Po dość turbulentnym i początkowo 
relatywnie liberalnym momencie krótko po 1848 r. wprowadzony został cen- 
 

pisów prawnych regulujących wybór podręczników i innych materiałów dydaktycznych, że 
w użytku pozostają materiały dydaktyczne, które nie uzyskały oświadczenia o dopuszczeniu 
przez Ministerstwo, oraz że uczniom nierzadko nakazuje się nawet, aby poza wprowadzonymi 
podręcznikami kupowali inne książki, które nauczyciele bez upoważnienia przedstawiają im 
jako książki pomocnicze”. Max-Eugen Burckhard, Volksschulgesetze. Die Reichs- und Landesge-
setze mit den einschlägigen Ministerial-Verordnungen und Erlässen erläutert durch die Entschei-
dungen des k. k. Verwaltungsgerichtshofes und des k. k. Reichsgerichtes, zusammengestellt von […], 
wydział I – IV, Wien 1888, s. 15.
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tralistyczny neoabsolutyzm, po którym nastąpiła decentralizacja i stopniowa 
liberalizacja. Tuż po roku 1848 faktycznie próbowano wdrażać nową polity-
kę językową. Zgodnie z jej założeniami, w szkolnictwie należało korzystać ze 
wszystkich języków używanych w monarchii. W przypadku Galicji zaowoco-
wało to wprowadzeniem w szkołach ludowych i średnich, poza językiem nie-
mieckim i polskim, również języka ruskiego, a także zainicjowaniem pierw-
szych projektów podręczników. W szczególności ze względu na wprowadzenie 
ośmioletniego gimnazjum humanistycznego utworzono także wiele nowych 
przedmiotów, do których należało opracować odpowiednie materiały dydak-
tyczne. Już po krótkim czasie nastąpił nawrót tendencji neoabsolutystycznych, 
a język niemiecki ponownie zajął w oświacie bezkonkurencyjnie uprzywilejo-
waną pozycję. Należy przy tym jeszcze pamiętać, że w gimnazjum nauczaniu 
greki i łaciny poświęcano znacznie więcej czasu niż wszystkim językom współ-
czesnym razem wziętym.

Dopiero ugoda w 1867 r. oraz przeniesienie licznych kompetencji w zakre-
sie oświaty do poszczególnych krajów koronnych położyły kres polityce germa-
nizacyjnej. Poszczególne kraje koronne dysponowały przy tym jednak różnymi 
uprawnieniami. W Galicji liczne zadania w zakresie edukacji przekazano już od 
początku w przeważającej części polskiej Radzie Szkolnej Krajowej założonej 
w 1867 r., dzięki czemu mogła ona wywierać znaczący wpływ na kształt szkol-
nictwa. W zakres jej kompetencji wchodziło dopuszczanie podręczników do 
użytku w szkołach średnich (musiały one jednak uprzednio uzyskać pozwole-
nie Ministerstwa Oświaty), mianowanie nauczycieli i dyrektorów, proponowa-
nie kandydatów na stanowisko inspektora szkolnego, a także przygotowywanie 
materiałów dydaktycznych. Znaczenie tej instytucji wynikało jednak nie tyle 
z rzeczywistego wpływu na szkolnictwo – ostateczna decyzja należała bowiem 
często do wiedeńskiego Ministerstwa Oświaty – co bardziej ze względów zwią-
zanych z polsko-rusińskim sporem prowadzonym w Galicji. Nie można tak-
że zapominać, że merytoryczna struktura zajęć oraz materiałów dydaktycznych 
podlegała ścisłej kontroli zarówno czynników lokalnych, jak i narodowych. Jest 
to widoczne szczególnie w wyborze tłumaczonych książek oraz formach ich tłu-
maczenia. Niemniej jednak okres w szkolnictwie po roku 1867 można określić 
jako wyraźnie polskojęzyczny.

Decentralizacja oraz przekazywanie spraw związanych z oświatą poszczegól-
nym krajom koronnym do pewnego stopnia miały wpływ także na wydawnic-
twa publikujące podręczniki. W okresie przed 1848 r. podręczniki drukowano 
w szkołach normalnych, jak na przykład u Świętej Anny w Wiedniu. W Gali-
cji odpowiedzialna za to od 1777 r. była Komisja Szkolna (Schulkommission). 
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Pierwsza koncentracja nastąpiła dopiero w roku 1850 wraz z założeniem Wy-
dawnictwa Szkolnego, które od tego czasu, z wyjątkiem podręczników przezna-
czonych dla Czech, miało praktycznie monopol. Dopiero w następstwie ugody 
w 1867 r. doszło do ponownej decentralizacji – zwłaszcza podręczniki do szkół 
średnich mogły być od tej pory publikowane także przez wydawnictwa prywat-
ne. Ministerstwo Oświaty w Wiedniu zachowało jednak nadzór nad ich treścią 
oraz aspektami językowymi. Jeśli chodzi o tłumaczenia, należy zauważyć, że 
były one na terenie Galicji coraz częściej publikowane przez mniejsze wydaw-
nictwa, takie jak np. Jana Andrzeja Pelara w Rzeszowie lub Wawrzyńca Pisza 
w Bochni, przy czym przekłady wydawano tam znacznie rzadziej niż podręcz-
niki oryginalne. W dziedzinie tłumaczeń dominowały wciąż większe, renomo-
wane wydawnictwa20. Co ciekawe, znane lwowskie Wydawnictwo Ossolineum 
otrzymało pozwolenie na druk podręczników stosunkowo późno, bo dopiero 
w 1878 r. Ossolineum koncentrowało się jednak głównie na pracach polskich  
autorów i nie publikowało w zasadzie prawie żadnych tłumaczeń21. Tłuma-
czenia na język ruski ukazywały się początkowo w wiedeńskim wydawnictwie 
mechitarystów, a w kolejnych latach przede wszystkim w wydawnictwie To-
warzystwa Szewczenki oraz Stauropegianum, najważniejszej ruskiej instytucji 
oświatowej Narodników. Prosvita, kolejna ważna ruska instytucja edukacyjna, 
kładła natomiast nacisk głównie na autorów, których językiem ojczystym był 
język ruski.

Charakterystyczne było to, że tylko nieliczne wydawnictwa publikowały 
w więcej niż jednym języku. Poza Wydawnictwem Szkolnym, które było zorien-
towane na szeroki wachlarz języków, publikacje takie ukazywały się w wydaw-
nictwach Hölzel (Ołomuniec, Wiedeń) oraz Tempsky (Praga). W przypadku 
pierwszego z nich na główny plan wysuwały się pozycje takie jak atlas szkolny 
autorstwa Kozenna oraz prace z dziedziny geografii i historii naturalnej, nato-
miast jeśli chodzi o wydawnictwo Tempsky, w centrum zainteresowania znaj-
dowały się przede wszystkim książki Aloisa Pokorný’ego do historii naturalnej, 
botaniki oraz mineralogii.

20 Do najważniejszych z nich, w odniesieniu do wszystkich publikacji, a także samych pod-
ręczników, należało wydawnictwo Karola Wilda. O jego pozycji w latach 60. XIX w. zob. Maria 
Konopka, Lwowski rynek wydawniczy w pierwszych latach autonomii galicyjskiej (1861–1870), 
w: Halina Kosętka / Barbara Góra / Ewa Wójcik (red.), Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, 
biblioteki XIX i XX wieku, t. 9, cz. 1, Kraków 2009, s. 7 –19, tutaj s. 11–12.

21 Józef Wojtal, Wydawnictwo książek szkolnych w Zakładzie Narodowym imienia Ossoliń-
skich 1878 –1918, Wrocław 1976 (przede wszystkim bibliografia, s. 169 –185).
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4. Podręcznik jako rodzaj tekstu

Tłumaczenia podręczników szkolnych występowały w różnych formach. Za-
zwyczaj przekładane były całe książki. Książki z czytankami, które z braku 
odpowiednich fachowych podręczników były równolegle stosowane dla kil-
ku przedmiotów szkolnych, zawierały wiele tekstów, z których znowu niektó-
re były tłumaczeniami. W przypadku braku odpowiednich podręczników do 
poszczególnych przedmiotów, teksty te były wykorzystywane równocześnie na 
zajęciach z różnych dziedzin. W pojedynczych przypadkach przekładano jedy-
nie terminy specjalistyczne i umieszczano je w nawiasach. Metodę tę stosowa-
no szczególnie często tuż po rewolucji 1848 –1849, aby w jak najszybszym tem-
pie udostępnić potrzebne materiały dydaktyczne. W wyjątkowych sytuacjach 
wyrażenia niespecjalistyczne oraz pojedyncze frazy tłumaczono również w for-
mie przypisów.

Podręczniki pozostawały z reguły jednojęzyczne. Czasem jednak ukazywały 
się wydania wielojęzyczne, w formie równoległych kolumn bądź z obcojęzycz-
nymi glosariuszami lub przypisami. Na początku XX w. zaczęły pojawiać się 
głosy apelujące o wprowadzanie dwujęzycznych podręczników przede wszyst-
kim w instytucjach kształcących nauczycieli tak, aby ich absolwenci przynaj-
mniej w bierny sposób mogli zdobywać wiedzę w innych językach narodo-
wych22. Tłumaczenia sporządzano w głównej mierze z języka niemieckiego na 
jeden lub kilka języków używanych w monarchii. W rzadkich przypadkach po-
jawiały się tłumaczenia w odwrotnym kierunku23. Częściej można było zaobser-
wować przekłady między językami innymi niż niemiecki, przy czym niektóre 
z nich stanowiły tłumaczenia z drugiej ręki. Na tego rodzaju przekłady pośred-
nie, w przypadku których oficjalnie tłumaczono z języka niemieckiego, jednak 
w rzeczywistości korzystano z innego tłumaczenia, decydowano się z różnych 
przyczyn. W przypadku podręcznika do logiki autorstwa Jacoba Sigismunda  
Becka, przełożonego w 1880 r. przez Wasyla Ilnyckiego na język ruski na pod-
stawie polskiego opracowania, były to szczególnie względy językowe, gdyż waż-

22 Doprowadziło to do powstania kilku publikacji w Galicji: Edward Madeyski, Somatolo-
gia i hygiena: podręcznik dla użytku uczniów i uczennic c.k. seminaryów nauczycielskich, z obja-
śniającymi figurami w tekście, Lwów 1903; Mieczysław Jamrógiewicz, Arytmetyka dla seminary-
ów nauczycielskich, Lwów 1904.

23 Zob. także m. in. Antonín Skočdopole, Biblische Katechesen. Ein Handbuch für den 
Religionsunterricht auf der Unterstufe der Volksschule. Z języka czeskiego przetłumaczył Ignaz 
Al. Matouš, Budweis 1888; Ausgearbeitete Katechesen zum Unterrichte auf der mittleren Stufe der 
Volksschule. 2. tom. Spisał Anton Skočdopole, z języka czeskiego przetłumaczył Ignaz Al. Ma-
touš, Budweis 1890.
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ne były tutaj kwestie rozbudowy literackiego języka ruskiego. Na tle podstawy 
tłumaczeniowej w języku polskim, można było łatwiej kontrolować podstawy 
języka ruskiego. 

Zasadniczo należy wyjść z założenia, że do roku 1867 dopuszczone do użyt-
ku materiały dydaktyczne, jeśli chodzi o prace monograficzne, w przeważającej 
części były tłumaczone z języka niemieckiego na jeden z uznanych języków sto-
sowanych na terenie Austro-Węgier. Dopiero po zawarciu ugody można było 
zaobserwować wyraźny wzrost liczby prac oryginalnych powstałych także w ję-
zykach innych niż niemiecki, a tym samym spadek liczby tłumaczeń. Należy 
przy tym pamiętać, że nie dla wszystkich autorów język niemiecki był językiem 
ojczystym. Znanych jest wiele przypadków, w których autorzy podręczników 
tworzyli prace w różnych językach bądź w pierwszej kolejności pisali po nie-
miecku, a następnie w innym języku. 

Należy również zwrócić uwagę na wyraźne różnice między przekładami 
prac do poszczególnych przedmiotów. W przypadku historii i geografii do roku 
1867 nie powstawały niemal żadne prace oryginalne, w związku z czym sięgano 
prawie wyłącznie po tłumaczenia. Nie zawsze jednak tego rodzaju sposób po-
stępowania był związany z refleksjami o charakterze politycznym. Często tłu-
maczone były także podręczniki do matematyki, podczas gdy książki do gra-
matyki języka niemieckiego stanowiły wydania oryginalne. Z drugiej strony 
tłumaczenia wykorzystywano w różny sposób w zależności od przedmiotu i ję-
zyka – przykładowo podręczniki szkolne w języku ruskim do przedmiotów 
przyrodniczych, takich jak mineraologia, zoologia i fizyka, do końca XIX w. 
stanowiły w przeważającej części tłumaczenia, rzadko ukazywały się prace ory-
ginalne24.

Przy tak wysokiej liczbie przekładów bezpośrednich i pośrednich także sami 
tłumacze – wbrew obiegowej opinii – cieszyli się szczególną renomą. Świad-
czy o tym fakt, że na stronie tytułowej przetłumaczonego dzieła obok nazwi-
ska autora widniało często także nazwisko tłumacza. W ten sposób został on 
w pewnym sensie podniesiony do rangi drugiego autora25. W związku z tym 
tłumaczenia stanowiły często punkt wyjścia do późniejszego opracowania wła-
snych podręczników. Stało się tak na przykład w przypadku Iwana Werchrac-

24 Svjatoslav Pacholkiv, Emanzipation durch Bildung. Entwicklung und gesellschaftliche Rolle 
der ukrainischen Intelligenz im habsburgischen Galizien (1890 –1914) (=Schriftenreihe des Ös-
terreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts 27), München 2002, s. 114.

25 W raportach gimnazjalnych informację o tłumaczu podawano często w następujący spo-
sób: autor – tłumacz – tytuł – miejsce publikacji – rok publikacji, np. Močnik – Krawczykie-
wicz. „Arytmetyka”. Lwów, 1870.
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kiego, który przyczynił się do rozbudowy ruskiej terminologii przyrodniczej. 
Po 1873 r. przetłumaczył kilka podręczników (m. in. był autorem dwóch tłu-
maczeń z języka polskiego: mineralogii Alojzego Łomnickiego i botaniki Józe-
fa Rostafińskiego)26, natomiast w latach 90. XIX w. zaczął coraz częściej opra-
cowywać własne podręczniki, m. in. do zoologii (1895) i somatologii (1897)27. 
Podobna zależność między wykonywaniem tłumaczeń a działalnością autorską 
widoczna jest w przypadku urodzonego w Wadowicach nauczyciela gimnazjal-
nego Tomasza Staneckiego (1826 –1891), który od 1873 r. zajmował stanowi-
sko profesora fizyki na Uniwersytecie Lwowskim i tłumaczył książki do fizyki 
i matematyki, a w późniejszym czasie opublikował własny podręcznik28.

Zmiana roli z tłumacza na autora świadczy nie tylko o przenoszeniu au-
torstwa na osobę, która opracowała przekład, lecz także o występującej także 
w innych kontekstach korelacji między zawodem nauczyciela akademickiego 
a tworzeniem podręczników. Wśród tłumaczy znajdowało się co prawda wielu 
nauczycieli, szczególnie pracujących w gimnazjach i szkołach realnych, którzy 
często w późniejszym czasie sami tworzyli własne teksty dydaktyczne, jednak 
autorami podręczników byli najczęściej profesorowie uniwersyteccy. Należy 
przy tym zauważyć, że sytuacja ta ulegała zmianie na przestrzeni stulecia i gra-
nica między wykształceniem gimnazjalnym a uniwersyteckim stawała się coraz 
bardziej otwarta. Podczas gdy za czasów Leo Thun-Hohensteina (1811–1888) 
to w większości nauczyciele akademiccy byli autorami podręczników, w póź-
niejszym czasie rolę tę przejmowali coraz częściej nauczyciele pracujący w szko-
łach średnich.

26 Верхратский І., Мінеральогія на низші кляси шкіл середних. Учебник А. М. Ломницкого 
переложив і подекуди доповнив Іван Верхратскнй. Львів 1894; Верхратський І., Ботаніка на 
висші кляси шкіл середних. Після учебника О. Ростафінського. Львів 1896 (W. opublikował 
najpierw słownik terminologii stosowanej przez Rostafińskiego, zob. Marina Höffinghof, En-
twicklung naturwissenschaftlicher Terminologie in der ukrainischen (ruthenischen) (zweite Hälfte 
des XIX. – Anfang des XX. Jh.), w: Ewa Cwanek-Florek / Irmgard Nöbauer (red.), Deutsch 
und die Umgangssprachen der Habsburgermonarchie (=Symposien und Seminare am Wissen-
schaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien 11), Wien 2014, 
s.  207 – 228, tutaj s. 220). O terminologii zob. В. М. Гамалія, Термінологічні праці І. Верх-
ратського у справі розробки науково-природничої номенклатури, w: Маґістеріум. Мовознавчі 
студії 50, 2013, s. 18 – 22.

27 Zob. Jan Surman, Science and Terminology in-between Empires: Ukrainian Science in 
a Search for its Language in the 19th Century, w: History of Science, w druku.

28 Stanecki przetłumaczył podręcznik Kunzeka (fizyka, 1869) oraz prace Močnika (geome-
tria 1869, arytmetyka 1872); P. Benesch, Stanecki, Tomasz (1826 –1891), Physiker, Meteorologe 
und Phänologe, w: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815 –1950, t. 13, z. 59, 2007, s. 89 
(URL: http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_S/Stanecki_Tomasz_1826_1891.xml).
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4. 1. Tłumaczenia całych podręczników na kilka języków

Przeważająca część tłumaczeń dotyczyła podręczników, które zostały przeło-
żone w całości z języka niemieckiego na jeden z uznanych języków krajowych. 
W takich przypadkach informację o tym, że dana publikacja stanowi tłuma-
czenie, umieszczano zwykle na stronie tytułowej. Ponadto należy zauważyć, 
że autorzy podręczników, wykorzystywanych często w całej monarchii, byli 
w  dużej mierze znanymi specjalistami, w związku z czym z góry wiadomo 
było, że tłumaczenie, a przynajmniej sam podręcznik, jest publikacją zgod-
ną z wymogami imperialnego centrum. Zarówno oryginały, jak i tłumaczenia 
były z reguły jednojęzyczne29. Nie są jednak znane tłumaczenia podręczników 
z jednego języka (poza językiem niemieckim) na kilka języków używanych 
w monarchii. Po roku 1867 coraz częściej stosowano co prawda podręczniki 
tworzone przez osoby, które niekoniecznie można było wiązać z imperialnym 
centrum, jednak zasięg tych pozycji pozostawał w znacznym stopniu ograni-
czony do poziomu lokalnego. Na uwagę zasługuje również fakt, że przekłady 
zatwierdzonych podręczników nie ograniczały się bynajmniej jedynie do ję-
zyków używanych na terenie monarchii – przykładem są tłumaczenia na ję-
zyk rosyjski, angielski lub choćby fiński. To, w jakim stopniu były one jednak 
wykorzystywane na zajęciach szkolnych, należy rozstrzygać w każdym z tych 
przypadków z osobna.

4. 2. Tłumaczenia całych podręczników na jeden język

Znacznie rzadziej spotykane były tłumaczenia podręczników do jednego 
z głównych przedmiotów na tylko jeden język używany w monarchii. Konste-
lacja ta występowała sporadycznie, zwłaszcza w przypadku tłumaczeń z języka 
niemieckiego. Ze względu na zdecentralizowany system szkolnictwa, zwłasz-
cza po roku 1867, decyzje o dopuszczaniu podręczników do użytku podejmo-
wano często w samych krajach koronnych. W związku z tym niemieckojęzycz-
ne publikacje mogły być przekładane także tylko na jeden język. Dokładne 
przyczyny zależały od konkretnego przypadku.

Tłumaczenia wykonywane na tylko jeden język występowały natomiast 
częściej między językami innymi niż niemiecki. Ogólnie rzecz biorąc, stano-
wiły one co prawda niewielką część wszystkich przekładów, dowodzą jednak, 
że system wydawania podręczników bynajmniej nie był scentralizowany, lecz 

29 W katalogu Wydawnictwa Szkolnego w roku 1855 pojawiły się chorwacko-ilyryjskie 
podręczniki z tzw. włoskimi tekstami pobocznymi, m. in. książka Duxnosti podloxnikah, znana 
jako „Obowiązki poddanych”.
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funkcjonował równolegle w poszczególnych językach. Kierunek tłumaczenia 
miał przy tym wpływ na lokalny zasięg podręcznika. Podczas gdy pozycje tłu-
maczone z języka niemieckiego były rozpowszechniane na szerszą skalę, zasięg 
przekładów książek z jednego z pozostałych języków używanych w monarchii 
ograniczał się z reguły do jednego kraju koronnego.

4. 3. Adaptacje

Omówione wyżej tłumaczenia były wykonywane w pierwszym rzędzie z języ-
ka niemieckiego i obejmowały cały tekst oryginału. Przekład odzwierciedlał za-
zwyczaj całość treści podręcznika, wprowadzano jedynie drobne modyfikacje. 
Obszerniejsze adaptacje stanowiły natomiast przypadki sporadyczne. Przykła-
dem był opublikowany w 1884 r. polskojęzyczny podręcznik do historii Zarys 
historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych autorstwa Anatola Lewickiego 
(1841–1899). Książkę tę, którą aż do okresu międzywojennego wykorzystywa-
no w szkołach jako klasyczne przedstawienie historii Polski, w 1895 r. przełożo-
no na język ruski. Tłumaczenie stanowiło pierwszy podręcznik do historii w ję-
zyku ruskim, który nie został przetłumaczony z języka niemieckiego. W trakcie 
procesu tłumaczenia dokonano obszernych uzupełnień części treści, a ponad-
to przegrupowano zawartość poszczególnych rozdziałów oraz  zmieniono ich 
rozkład, co doprowadziło do jeszcze większej modyfikacji dzieła wyjściowego. 
Było to możliwe prawdopodobnie dlatego, że był to przekład o zasięgu ograni-
czonym do jednego kraju koronnego, a co za tym idzie nie podlegał on cenzu-
rze imperialnego centrum30.

4. 4. Tłumaczenia częściowe

Wymienione do tej pory przykłady odnoszą się do tłumaczeń kompletnych, 
które stanowią większość przekładów podręczników szkolnych. Zdarza-
ły się jednak także tłumaczenia, które obejmowały jedynie pojedyncze teksty. 
W praktyce nauczania wykorzystywano na przykład antologie dotyczące histo-
rii języka i kultury. W ich skład wchodziły teksty pochodzące z najróżniejszych 
epok, występujące zarówno w (zaadaptowanej) wersji oryginalnej, jak i częścio-
wo w formie tłumaczenia na standardowy język nowożytny. Ponadto używa-

30 Szerzej zob. Philipp Hofeneder, Translating the border(s) from a Galician perspective. Some 
remarks on the antemurale myth in Polish and Ukrainian schoolbooks, w: Liliya Berezhnaya  / 
Heidi Hein-Kircher (red.), Rampart Nations. Bulwark Myths of East European Multiconfessional 
Societies in the Age of Nationalism, New York (w druku).
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no także własnych zbiorów tekstów łacińskich i greckich autorów tworzących 
w starożytności, które również były dostępne w oryginale lub w tłumaczeniu.

Poza zbiorami tekstów liczne przekłady można było znaleźć szczególnie 
w czytankach. Służyły one w pierwszym rzędzie jako podstawa zajęć języko-
wych i w przeciwieństwie do antologii obejmowały teksty współczesne o roz-
maitej tematyce. Po te nierzadko niezwykle obszerne publikacje sięgano często 
również w przypadku braku oryginalnych bądź przetłumaczonych podręczni-
ków do określonych przedmiotów. Znajdowały się w nich teksty odnoszące się 
do historii kultury, ale także dotyczące tematów przyrodniczych i religijnych. 
Często pochodziły one z opublikowanych już podręczników obcojęzycznych 
(w takich przypadkach w tekście umieszczano odnośnik do oryginalnej publi-
kacji).

4. 5. Tłumaczenia terminów umieszczane w nawiasach

Osobliwość w przypadku tłumaczeń podręczników stanowią teksty, w któ-
rych tłumaczono jedynie terminy specjalistyczne bądź inne pojedyncze wyra-
żenia, umieszczając je w nawiasach. Taka forma przekładu była szczególnie czę-
sta w okresie bezpośrednio po rewolucji lat 1848 –1849, kiedy ze względu na 
reformę edukacji tłumaczenia trzeba było sporządzać w szybkim tempie. Przy-
kładem był ruski podręcznik do geometrii, opracowany w języku niemieckim 
i uzupełniony jedynie o wyrażenia specjalistyczne w języku ruskim. Ze wzglę-
du na to, że język ten nie miał wówczas jeszcze ugruntowanej pozycji jako język 
standardowy, w nawiasach znajdowały się często dwa lub trzy ekwiwalenty31.

W niektórych przypadkach przyczyną umieszczania tłumaczeń w nawia-
sach oraz występowania kilku paralelnych wersji terminów był zatem stan stan-
dardowej odmiany danego języka. W przypadku języka ruskiego/ukraińskiego 
należy równocześnie zwrócić uwagę na to, że obszary zamieszkałe przez ludność 
ruską bądź ukraińską rozciągały się na terenie kilku państw. Jeśli w danym pod-
ręczniku umieszczano teksty pochodzące ze zdominowanej przez język rosyjski  
Ukrainy, opatrywano je komentarzami językowymi. Przykładem był podręcz-
nik przeznaczony dla uczniów posługujących się językiem polskim i ruskim – 
wyrażenia, które nie były znane w języku polskim, tłumaczono lub komento-
wano w formie przypisów32.

31 Zob. także m. in. Lehrbuch der Geometrie. Zum Gebrauche der Unter-Realschulen. Mit 
265 in den Text eingedruckten Holzschnitten und eingeschaltener Terminologie in ruthenischer 
Sprache, Wien 1856.

32 Chodzi tutaj o podręcznik Руска читанка для шкіл видїлових (Lwów 1904).
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5. Podsumowanie

Podręczniki, ze względu na ich nakład, obowiązkową lekturę oraz autorów, bę-
dących często cenionymi specjalistami i znanymi przedstawicielami ruchów 
narodowych, stanowią interesujące źródło informacji także dla badaczy. Do 
tej pory zajmowano się ich analizą na tle poszczególnych kultur językowych. 
O tym, że kluczową rolę w kontekście podręczników szkolnych odgrywał pro-
ces przekładu, wspominano natomiast w najlepszym razie jedynie na margi-
nesie. Tymczasem system podręczników wykorzystywanych w wielojęzycznej 
i wieloetnicznej monarchii habsburskiej charakteryzował się różnego rodzaju 
przeniesieniami, dostarczającymi ciekawych i nieznanych dotąd spostrzeżeń za-
równo w odniesieniu do struktur, jak i mieszkańców Austro-Węgier. Uzyska-
ne w ten sposób informacje ukazują monarchię jako spleciony z wielu różnych 
części obszar, na którego kształt bynajmniej nie wpływało jedynie imperialne 
centrum, lecz także w znacznym stopniu zależności pomiędzy poszczególnymi 
regionami.

Jeśli chodzi o wydawnictwa oraz tłumaczy, po roku 1848 można było za-
obserwować rosnącą profesjonalizację, której często, choć nie we wszystkich 
regionach, towarzyszył proces decentralizacji, obejmujący zarówno przekład, 
jak i publikację oraz dopuszczenie materiałów dydaktycznych. Mimo to aż do 
końca istnienia monarchii habsburskiej pojedyncze podręczniki w dalszym cią-
gu były wydawane w Wiedniu, a następnie wykorzystywane na lekcjach w ca-
łych Austro-Węgrzech. Przenoszenie działalności tłumaczeniowej na prowin-
cje, idące w parze z rosnącą liczbą podręczników szkolnych opracowywanych 
w poszczególnych krajach koronnych, wiązało się również z powiększaniem się 
grupy autorów podręczników szkolnych, wśród których znajdowało się wielu 
tłumaczy. Szczególnie w przypadku języków, w których terminologia nauko-
wa dopiero zaczynała się kształtować, co na terenie Galicji dotyczyło zarówno 
języka polskiego, jak i ruskiego, zależność ta w znacznym stopniu przyczynia-
ła się do formowania się języków naukowych. Przy tym istotną rolę odgrywały 
w tym kontekście tłumaczenia wychodzące poza ramy szkolnictwa właściwego.

Gruntowna analiza procesów tłumaczeniowych pozwala stwierdzić, że 
w  żadnym razie nie odnosiły się one wyłącznie do przenoszenia treści po-
chodzących z niemieckojęzycznego centrum do poszczególnych kultur języ-
kowych, mimo że kierunek ten dominował zwłaszcza w okresie do  1867 r. 
Ukazuje ona zróżnicowany proces przekładu, obejmujący tłumaczenie całych 
podręczników, pojedynczych tekstów, a także terminów specjalistycznych oraz 
innych pojedynczych wyrażeń. Wraz z ogromnym wzrostem liczby podręczni-
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ków szkolnych po 1848 r. – co dotyczyło bez wyjątku wszystkich języków uży-
wanych w monarchii – wzrosła także liczba oraz rola przekładów. Zestawienie 
poszczególnych faktów pokazuje ponadto, że tłumaczenia stanowiły nie tylko 
wypróbowany środek działania imperialnego centrum. Po przeniesieniu licz-
nych kompetencji w zakresie szkolnictwa do poszczególnych krajów koron-
nych proces przekładu odnosił się również do języków i kultur spoza obszaru 
niemieckojęzycznego.





Mariusz Menz
(Poznań)

Recepcja galicyjskich podręczników szkolnych  
do nauczania historii  

w okresie II Rzeczypospolitej

Pierwsza wojna światowa, a w jej konsekwencji upadek monarchii habsbur-
skiej, odbiły się w sposób istotny na galicyjskim systemie szkolnictwa. Powsta-
jące po ponad wiekowej niewoli państwo polskie stanęło przed wieloma zada-
niami unifikacyjnymi, spośród których do najistotniejszych należało stworzenie 
spójnego i jednolitego systemu szkolnego. Decyzje kluczowe dla przyszłości 
Polski zapadały w Warszawie, gdzie od momentu ogłoszenia w 1916 r. przez 
cesarzy Wilhelma II i Franciszka Józefa I aktu 5 listopada rozpoczęto tworzenie 
zalążków nowego państwa.

W zakresie interesujących nas spraw oświatowych powołano 23 stycznia 
1917 r. Departament Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, który 
w grudniu tego samego roku przekształcił się w Ministerstwo Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego (dalej: MWRiOP). Zakres działania tego mi-
nisterstwa określił dekret Rady Regencyjnej z 7 grudnia 1917 r. O tymczaso-
wej organizacji władz szkolnych w Królestwie Polskim1. Z chwilą oddania przez 
Radę Regencyjną władzy Józefowi Piłsudskiemu w listopadzie 1918 r., powoła-
ny przez niego rząd Jędrzeja Moraczewskiego przejął także ministerstwo oświa-
ty. W dniu 7 lutego 1919 r. Piłsudski wydał Dekret o obowiązku szkolnym2, 
w którym ustanowił obowiązek nauki szkolnej dla wszystkich dzieci w wieku 
od 7 do 14 roku życia. Dekret ten, początkowo obowiązujący tylko na terenach 

1 Zob.: Jolanta Szablicka-Żak, Szkolnictwo i oświata w pracach Sejmu Ustawodawczego 
II Rzeczypospolitej, Warszawa 1997, s. 17.

2 Zob.: Dziennik Urzędowy MWRiOP Rzeczypospolitej Polskiej 2, 1919, s. 27 – 31. 
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byłego Królestwa Polskiego, z biegiem czasu obejmował swoim zasięgiem tak-
że inne byłe dzielnice zaborcze, w tym i Galicję. 

Galicyjska spuścizna podręcznikowa 

Galicja ze względu na istniejącą od lat 60. XIX w. autonomię była jedyną dziel-
nicą zaborową, w której szkolnictwo polskie mogło rozwijać się w miarę swo-
bodnie. Jego koordynacją zajmowała się powołana w 1867 r. Rada Szkolna 
Krajowa (dalej: RSK), która 12 stycznia 1872 r. wydała okólnik regulujący za-
sady nauczania historii kraju rodzinnego jako przedmiotu nadobowiązkowego 
w gimnazjach3. Przedmiot ten pomyślany był jako historia Polski i Rusi, gdyż 
obawiano się, aby nie stał się polem konfliktu polsko-ukraińskiego. Jego fa-
kultatywny charakter wzbudzał jednak opór polskich środowisk politycznych, 
które domagały się uczynienia z historii kraju rodzinnego przedmiotu obowiąz-
kowego. Stało się to ostatecznie w gimnazjach w roku 19094.

Problemem, przed którym stanęli nauczyciele gimnazjalni prowadzą-
cy historię kraju rodzinnego był brak odpowiednich podręczników. Dopiero 
w 1884 r. ukazała się w Krakowie książka Anatola Lewickiego pt. Zarys historyi 
Polski i krajów ruskich z nią połączonych, która uzyskała stosowną rekomenda-
cję RSK dla poziomu gimnazjum wyższego5. Podręcznik ten początkowo po-
mijał historię porozbiorową, którą autor dopisał dopiero w wydaniu trzecim 
z 1897 r.6 Po śmierci Lewickiego drobnych zmian dokonał jeszcze w 1907 r. 
Henryk Mościcki7 i w takiej postaci podręcznik był użytkowany aż do końca 
istnienia monarchii habsburskiej. 

3 Rada Szkolna Krajowa działała na podstawie rozporządzenia wiedeńskiego Ministerstwa 
Wyznań i Oświaty w sprawie programów nauczania historii i geografii w gimnazjach z 12 sierp-
nia 1871 r. Zob.: Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 12 August 1871…, 
betreffend die Behandlung der Geschichte und Geographie an den Gymnasien, [w:] Verordnungs-
blatt für Cultus und Unterricht 45, 1871, s. 160 –161.

4 W szkołach realnych nauka historii kraju rodzinnego stała się obowiązkowa już w 1900 r., 
gdyż szkoły te podlegały jurysdykcji krajowej a nie państwowej. Zob.: Czesław Majorek, Hi-
storia utylitarna i erudycyjna. Szkolna edukacja historyczna w Galicji (1772 –1918), Warsza-
wa 1990, s. 276. Zob. także: Plan nauki dla gimnazyów galicyjskich. Rozporządzenie c. k. Rady 
Szkolnej Krajowej z dn. 2 sierpnia 1909, Lwów 1909, s. 18 –19.

5 Anatol Lewicki, Zarys historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych, Kraków 1884. 
6 Anatol Lewicki, Zarys historyi polskiej aż do najnowszych czasów, wyd. większe 3 uzup. hi-

storyą porozbiorową, Kraków 1897.
7 Zob.: Anatol Lewicki, Zarys historyi polskiej aż do najnowszych czasów, wyd. 4 przejrza-

ne i uzup. przez Henryka Mościckiego, Kraków 1907. Kolejne wydania ukazywały się do 1917 r. 
(wyd. 7).
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W momencie odradzania się państwa polskiego wydawało się, że podręcz-
nik Lewickiego nie ma szans na przetrwanie w nowej rzeczywistości politycz-
nej. Książka ta była bowiem krytykowana niemal od pierwszego jej wydania. 
Przykładowo, w 1890 r. Ludwik Finkel podczas II Zjazdu Historyków Pol-
skich we Lwowie na pytanie: „z jakiej książki najdokładniej i najłatwiej można 
dowiedzieć się o dziejach Polski?”, odpowiedział, że na pewno nie z podręcz-
nika Lewickiego, który „ograniczony ramami instrukcji szkolnej i względami 
pedagogicznymi”, nie może wchodzić w rachubę8. A z kolei Władysław Smo-
leński – jeden z czołowych luminarzy warszawskiej szkoły historycznej – stwier-
dził kilka lat później, że podręcznik Lewickiego „jako zastosowany do wyma-
gań miejscowych służyć może tylko ku nauce młodzieży galicyjskiej i … pożyt-
kowi Austrii”9. 

Rzeczywistość okazała się jednak inna. W 1919 r. ukazało się nowe, uzu-
pełnione przez Jana Friedberga i nieco zmienione wydanie podręcznika Le-
wickiego, który funkcjonował w szkolnictwie średnim aż do końca istnienia 
II Rzeczypospolitej10. Także w trakcie II wojny światowej ukazało się w Londy-
nie nowe dwutomowe wydanie, do którego uzupełnień dokonali Józef Jasnow-
ski i Franciszek Lenczowski11. Ostatnie reprintowe wydanie książki Lewickiego 
pojawiło się w 2006 r. i zostało zaopatrzone w adnotację: „Doskonała pomoc 
dla maturzystów i studentów”12. Wydawca rekomendował zatem dziewiętna-

 8 Ludwik Finkel, Jakiego podręcznika historii polskiej koniecznie nam potrzeba i jaką dro-
gą dojść do niego?, w: Pamiętnik Drugiego Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie, t. 1: Refera-
ty, Lwów 1890, s. 1– 2.

 9 Władysław Smoleński, Historia polska, w: Piotr Chmielowski / Ludwik Krzywicki / 
Adam Mahrburg (red.), Poradnik dla samouków, Cz. 2: Nauki filologiczne, nauki historyczne, 
Warszawa 1899. Cyt. za: tegoż, Nauczanie historii polskiej, w: Pamiętnik Drugiego Zjazdu Hi-
storyków Polskich we Lwowie; Jerzy Maternicki, Dydaktyka historii w Polsce 1773 –1918, War-
szawa 1974, s. 362.

10 Anatol Lewicki, Zarys historji polskiej, oprac. i uzup. Jan Friedberg, wyd. 8 skr., Warsza-
wa 1919. Ostatnie przedwojenne wydanie szkolne (wyd. 13) ukazało się w latach 1928 –1929. 
W latach 30. w wyniku reformy systemu szkolnictwa przeprowadzonej przez ministra Janu-
sza Jędrzejewicza ukazały się nowe podręczniki do gimnazjów, natomiast Zarys historii Polski 
Lewickiego (w wersji Mościckiego i Friedberga) znalazł się na liście podręczników do liceów. 
Zob.: Dziennik Urzędowy MWRiOP nr 9, 2 sierpnia 1937 r., poz. 308. 

11 Anatol Lewicki, Zarys historii Polski, t. 1: (Do r. 1795), wyd. nowe, popr. i uzup. przez 
Józefa Jasnowskiego i Franciszka Lenczowskiego, Londyn 1943; Jan Friedberg, Zarys historii 
Polski, t. 2: (1795 –1914), wyd. nowe, popr. i uzup. przez Józefa Jasnowskiego i Franciszka Len-
czowskiego, Londyn 1944.

12 Zob.: Anatol Lewicki / Jan Friedberg, Zarys historii Polski od zarania do roku 1925, War-
szawa – Komorów 2006.
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stowieczny podręcznik galicyjski jako pomoc dla współczesnego ucznia i stu-
denta (sic!). Można więc stwierdzić, że niezależnie od tego, ile osób realnie 
skorzystało z tej książki w XXI wieku, stanowi ona swoisty fenomen. Był to 
najdłużej funkcjonujący podręcznik historii Polski i już z tego względu zasłu-
guje na szczególną uwagę. Przyjdzie nam jeszcze do niego wrócić w dalszej czę-
ści tekstu.

Drugim podręcznikiem, który powstał w okresie autonomii galicyjskiej, 
i po uzupełnieniach dokonanych przez Ludwika Boratyńskiego, został adop-
towany do szkolnictwa II Rzeczypospolitej, była Historia powszechna na kla-
sy wyższe szkół średnich autorstwa Wincentego Zakrzewskiego13. Pierwsze wy-
dania tego podręcznika, który w kolejnych tomach ukazywał się w latach 
90. XIX w. – podobnie jak to miało miejsce w przypadku Lewickiego – wywo-
ływały różne opinie. Debatowano nawet o nim podczas sesji galicyjskiego Sej-
mu Krajowego we Lwowie w 1897 r. Dyskusję zainicjował Stanisław Szczepa-
nowski, polski ekonomista, chemik, inżynier i twórca galicyjskiego przemysłu 
naftowego, współzałożyciel Towarzystwa Szkoły Ludowej, od 1886 r. poseł do 
parlamentu austriackiego, od 1889 r. zaś do Sejmu Krajowego galicyjskiego. 
Podnosząc merytoryczne zalety podręcznika, Szczepanowski uznał, że ze wzglę-
du na analityczny charakter i naukową ścisłość nie tłumaczy on jednak narodo-
wego ducha i przypomina „wiadomości jakich się nabywa przy sekcjach szpi-
talnych na trupie”14. Wypowiedź Szczepanowskiego odnosiła się do zawartej 
w podręczniku wskazówki autora, że historyk powinien swoją wiedzę opierać 
na źródłach pewnych, a do takich trudno zaliczyć legendy, anegdoty, podania 
czy pieśni ludowe. Szczepanowski nie zgodził się z tym i argumentował, że taka 
wydestylowana wiedza nie może dać młodemu człowiekowi wskazówek co do 
zadań „z życia narodowego, społecznego lub politycznego”. Takie wskazówki – 
jak twierdził Szczepanowski – znajdują się bowiem „w poezji narodowej i w le-
gendach” i to one dają „poczucie ducha, który przenika historię każdego naro-

13 Podręcznik Zakrzewskiego obejmował swoim zasięgiem wszystkie epoki i wydany był 
w trzech tomach po raz pierwszy w latach 90. XIX w. Zob.: Wincenty Zakrzewski, Historia po-
wszechna na klasy wyższe szkół średnich, t. 1: Historia starożytna, t. 2: Historia wieków średnich 
w zarysie, t. 3: Historia nowożytna w zarysie, Lwów – Kraków 1891–1899. Ludwik Boratyń-
ski dokonał przeróbki i uzupełnień tylko tomu trzeciego. Zob.: Wincenty Zakrzewski, Historia 
powszechna na klasy wyższe szkół średnich, t. 3: Historia nowożytna, uzupełnił: Ludwik Boratyń-
ski, Kraków 1920 (i późn. wydania).

14 Sprawozdanie stenograficzne z rozpraw galicyjskiego Sejmu krajowego 16. posiedzenia, II se-
sji, VII periodu Sejmu galicyjskiego z dnia 15 lutego 1897, w: Sprawozdania z drugiej sesji siódme-
go periodu Sejmu krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim 
z roku 1896/97 od 28 grudnia 1896 do 15 lutego 1897, Lwów 1897, s. 755.
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du i który zachowuje każdy naród od zepsucia”15. Zasadniczy zarzut Szczepa-
nowskiego, któremu podręcznik Zakrzewskiego posłużył tylko jako przykład, 
dotyczył przeintelektualizowania systemu szkolnictwa galicyjskiego. Jak to ujął 
autor: „system, który uprawia inteligencję zamiast kształcić wolę i uczucia”, 
skazuje tę pierwszą na bezpłodność, gdyż „wywołuje krytykę, ale nie wywołu-
je pracy twórczej”16.

Ze Szczepanowskim polemizował w Sejmie Stanisław Tarnowski, jeden z li-
derów krakowskiego konserwatywnego stronnictwa stańczyków, zarazem zna-
ny historyk literatury, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Broniąc 
podręcznika Zakrzewskiego stwierdził on, że historia „musi się opierać na rze-
czywistości i na prawdzie; że podania, legendy, poezje mają swoje osobne miej-
sce i pole, ale historii nie wolno wchodzić w kompromis z jakąkolwiek, choćby 
nawet bardzo miłą, ale nie zupełnie dowiedzioną prawdą”17. Tarnowski bronił 
zatem podstawowego założenia zorientowanej pozytywistycznie historiografii, 
w tym i krakowskiej szkoły historycznej. W konkluzji stwierdził: „Nie bójmy 
się o skutki takiej historii, jakiej dziś w szkołach uczymy. Wolę, charakter, po-
czucie obowiązku […] wykształci historia tak nauczana w młodych ludziach le-
piej niż inna, najbardziej panegiryczna, a fantastyczna, niezgodna z historycz-
ną prawdą”18.

Wypowiedź Szczepanowskiego posłużyła Stefanii Sempołowskiej, nauczy-
cielce i działaczce oświatowej z Królestwa Polskiego, znanej zresztą ze swoich 
postępowych poglądów w dziedzinie praw dziecka, a także krytyki postaw an-
tysemickich, w 1906 r. do postawienia zarzutu galicyjskiemu systemowi szkol-
nemu, że pozbawiony jest narodowego ducha. Jej zdaniem opierał się on bo-
wiem na wzorcach pedagogiki niemieckiej i służył interesom Austrii19. Chcąc 
pokazać różnicę mentalną pomiędzy Niemcami a Polakami, którą powinna 
uwzględniać pedagogika narodowa, Sempołowska stwierdzała:

„Myśl przeciętnego dziecka niemieckiego pracuje wolniej; przy 
spokojniejszym temperamencie, większej wytrwałości, wrodzonej 
systematyczności, młody Niemiec może zająć swój umysł szczegó-
łami, aby z czasem zbudować sobie wielką całość. Nas szczegóły 
nudzą i nużą, nas trzeba zainteresować całością, zagrzać, a wtedy 

15 Tamże, s. 755 – 756.
16 Tamże, s. 756.
17 Tamże, s. 761. 
18 Tamże, s. 762.
19 Stefania Sempołowska, Niedola młodzieży w szkole galicyjskiej. (Kilka słów o narodowej 

szkole w Galicji), Kraków 1906.
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własną pracą potrafimy pokonać trudności, zdobyć konieczne dla 
zrozumienia całości szczegóły. Już Mickiewicz w wykładach swo-
ich zaznaczał tę charakterystyczną cechę umysłowości polskiej, 
mówiąc: »duch niespokojny, wybujały unosi zawsze umysły pol-
skie ku pojęciom ogólnym«. Z tą właściwością polskiego umysłu 
szkoła powinna się liczyć, zapomnienie o niej w metodyce szkół 
galicyjskich jest jedną z przyczyn, dla których nauka szkolna wy-
daje się młodzieży nudną, nie wnika w jej ducha, zostawia tylko 
płytki ślad w umyśle i obciąża pamięć”20.

W szkolnictwie II Rzeczypospolitej obok wymienionych funkcjonowały 
jeszcze podręczniki Bronisława i Gizeli Gebertów, które również zostały ad-
optowane po I wojnie światowej przez szkolnictwo II Rzeczypospolitej21. Były 
przeznaczone dla poziomu gimnazjum niższego i pomimo krytyki, z jaką spo-
tkały się w momencie ukazywania się ich pierwszych egzemplarzy, odznaczyły 
się także zadziwiającą długowiecznością22. Ich ostatnie wydanie w postaci au-
diobooka miało miejsce w 2006 r.23 

Ostatnim podręcznikiem galicyjskim24, który trafił do szkolnictwa II Rze-
czypospolitej była książka Mariana Janellego i Julii Kisielewskiej25. Podob-

20 Tamże, s. 4. 
21 Bronisław Gebert / Gizela Gebert, Opowiadania z dziejów ojczystych dla klasy pierwszej 

szkół średnich, Lwów 1910; tychże, Opowiadania z dziejów Monarchii Austriacko-Węgierskiej: 
dla klasy 3-ej szkół średnich, Lwów 1912. Podręczniki te po wojnie zostały oczywiście przero-
bione i poprawione. Zob.: tychże, Opowiadania z dziejów ojczystych: dla niższych klas szkół śred-
nich, Lwów 1920 (i nast. wyd.). Gebertowie już po wojnie napisali też nowe podręczniki: do 
szkół powszechnych, gimnazjum wyższego oraz dla seminariów nauczycielskich. Zob.: tych-
że, Opowiadania z dziejów powszechnych ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Polski, cz. 1– 2, 
Lwów – Warszawa 1922 (i nast. wyd.); Historia starożytna, cz. 1– 2, Lwów – Warszawa 1922 
(i  nast. wyd.); Dzieje powszechne (dla seminariów nauczycielskich), cz. 1, Lwów – Warszawa 
1922 (i nast. wyd.).

22 Podręcznikom Gebertów zarzucano błędy merytoryczne oraz pochopne uogólnienia 
i wnioski. Ich mocną stroną była natomiast plastyczność języka. Zob.: Hanna Pohoska, Dydak-
tyka historii, Warszawa 1937 (wyd. 2), s. 297. Krótkiej charakterystyki tych podręczników do-
konał Czesław Majorek. Zob.: tegoż, Historia utylitarna, s. 310 – 311; 324 – 325.

23 Bronisław Gebert / Gizela Gebert, Opowiadania z dziejów ojczystych, t. 1– 5, Warsza-
wa 2006.

24 Nie uwzględniam podręczników, które powstały w trakcie I wojny światowej i później 
były stosowane w II Rzeczypospolitej. Przykładem mogą być książki Adama Szelągowskie-
go powstałe w 1916 r. Zob.: Adam Szelągowski, Historja nowożytna: do użytku szkół średnich, 
z. 1– 4, Wilno 1916. O historii powstania tego podręcznika zob.: Adam Szelągowski, Z zagad-
nień dydaktyki historji: nauka historji w programach gimnazjalnych, Warszawa 1925.

25 Marian Janelli / Julia Kisielewska, Z dziejów ojczystych. Zbiór opowiadań dla młodzieży 
klasy pierwszej szkół średnich, Lwów 1913.
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nie jak publikacja Gebertów była ona przeznaczona dla gimnazjum niższego, 
a w szkolnictwie II Rzeczypospolitej używano jej także w szkołach powszech-
nych26. Nie odznaczyła się ona jednak aż taką długowiecznością, jak to miało 
miejsce w przypadku omówionych wyżej podręczników. Ostatnie zmienione 
wydanie tej książki ukazało się w 1926 r.27

Recepcja galicyjskich podręczników szkolnych  
przez ich unarodowienie

Postępujący od aktu 5 listopada 1916 r. rozwój sprawy polskiej w kierunku peł-
nej niepodległości powodował reorientację polskiej myśli politycznej w Galicji. 
O ile na początku wojny za optymalne wydawało się trwanie przy koncepcji 
rozwiązania sprawy polskiej w oparciu o Austro-Węgry, o tyle w drugiej jej fazie 
coraz częściej zdawano sobie sprawę, że monarchia habsburska może tej woj-
ny nie przetrwać. Ostateczny kres orientacji austriackiej w Galicji przyniosło 
podpisanie przez państwa centralne w dniu 9 lutego 1918 r. w Brześciu trakta-
tu z Ukraińską Republiką Ludową, na mocy którego przekazano stronie ukra-
ińskiej Chełmszczyznę. Wywołało to falę potężnych protestów w Galicji, a zda-
rzały się także przypadki zawieszania austriackich orderów na szyjach psów28. 
Oburzyli się nawet starzy krakowscy stańczycy, którzy przez pół wieku opiewali 
dobrodziejstwa lojalistycznej wobec Wiednia polityki polskiej i wiernie stali na 
gruncie austrofilizmu. Przykładowo, 82-letni wtedy Stanisław Koźmian, były 
poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego i deputowany do wiedeńskiej Rady 
Państwa, konserwatywny polityk i publicysta, odnotował w swoim dzienniku 
gorzkie słowa: „Pożałowania godnym jest i wielkim błędem, że Austro-Węgry 
pierwsze dały przykład okrojenia Królestwa Polskiego”29.

Proces rozstawania się Galicji z Austrią znajdował swoje reperkusje także 
w  szkolnictwie. Doskonałym źródłem pokazującym zmieniające się nastroje 
i nastawienie do Austrii jest Kronika Rady Szkolnej Krajowej za lata 1916 –191930. 
Przyjrzyjmy się jej bliżej.

26 Marian Janelli / Julia Kisielewska, Z dziejów ojczystych: zbiór opowiadań dla młodzieży 
szkół powszechnych i średnich, Lwów – Warszawa 1920.

27 Marian Janelli / Julia Kisielewska, Z dziejów ojczystych: dla klasy gimnazjalnej, cz. 1, 
Lwów 1926.

28 Zob.: Leon Biliński, Wspomnienia i dokumenty, t. 2, Warszawa 1925, s. 166.
29 Stanisław Koźmian, „Podczas czteroletniej wojny. 30 lipca 1914 r. – 16 listopada 

1918 r.”, t. 8, s. 207, w: Biblioteka Jagiellońska, rps 8534 I.
30 Kronika Rady Szkolnej Krajowej za lata 1916/17, 1917/18, 1918/19, Lwów 1919. 
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Już w Przedmowie czytamy, że zasadniczym celem działalności Rady Szkol-
nej Krajowej w okresie I wojny światowej było ratowanie i ochrona tych trady-
cji oświatowych Galicji, które związać się winny – jak stwierdzono – „z najja-
śniejszą da Bóg przyszłością szkolnictwa Rzeczypospolitej”31. RSK kierował od 
lipca 1917 r. Fryderyk Zoll, prawnik profesor i rektor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, członek i wiceprezes Akademii Umiejętności w Krakowie, a także po-
seł na Sejm Krajowy w Galicji. Zoll na plenarnym zebraniu członków RSK 
wygłosił w sierpniu 1917 r. programowe przemówienie, w którym stwierdził, 
że „szkoła nie tylko ma dawać wiedzę, ale także kształcić charaktery, budzić 
w młodzieży hart i silną wolę”32. A cechy te – dodawał – powinny kształtować 
w nich poczucie obowiązku. 

Zoll w swojej wypowiedzi nawiązał wprost do cytowanego już wystąpienia 
Szczepanowskiego, nie wymieniając go jednak z nazwiska. Widoczne jest to 
chociażby w następującym stwierdzeniu: „Jeżeli ze szkoły polskiej i ruskiej wy-
chodzić będą młodzieńcy, którzy swe obowiązki sumiennie spełniać chcą i po-
trafią […], to szkoła z triumfem spoglądać będzie na owoce swej pracy; będzie 
miała zasługi narodowe, społeczne i polityczne”33. Słowa te pokazują, jak głębo-
ko od końca XIX wieku zachodził w Galicji proces zmierzający z jednej strony 
do nasycenia edukacji szkolnej pierwiastkiem narodowym, a z drugiej do zrzu-
cenia z niej balastu nadmiernego intelektualizmu. Przed wybuchem wojny kry-
tyka galicyjskiej szkoły stała się bowiem powszechna. 

Fryderyk Zoll jako wiceprezydent RSK wychodził z założenia, że non mul-
ta, sed multum. Lepiej mniej, lecz dokładniej. Dotyczyło to zwłaszcza szkol-
nictwa średniego, które było nadmiernie przeciążone wymaganiami szkolny-
mi. Co ciekawe, w swoich wywodach, które uzasadniały podejmowane przez 
niego działania reformujące szkolnictwo galicyjskie, powoływał się na te same 
argumenty, którymi dekadę wcześniej posługiwała się Stefania Sempołowska. 
Wskazywał bowiem na słowiańską specyfikę polskiej i ukraińskiej mentalności, 
inną niż posiadali Niemcy. Widoczne to jest w następującym wywodzie: 

„Kładąc nacisk na znaczne ograniczenie materiału i ścisłe egze-
kwowanie pewnego minimum, bynajmniej nie chcę lekceważyć, 
a  tym mniej porzucać nowszych sposobów nauczania w szko-
le, dążących do budzenia w uczniach samodzielności, zmysłu 
do obserwacji, zachęty do badań, roztrząsań itd. Et haec facien-

31 Tamże, s. 4.
32 Plenarne posiedzenie Rady Szkolnej Krajowej w dn. 23 sierpnia 1916 r. w Białej, Zob.: 

Kronika Rady Szkolnej Krajowej, s. 9.
33 Kronika Rady Szkolnej Krajowej, s. 47.
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da et illa non omittenda. I owszem, trzeba i o tym pomyśleć, licząc 
się zwłaszcza z psychiką słowiańską, polską i ruską. Metoda in-
dukcyjna powinna być silniej zaakcentowana, aby ożywić naukę, 
wzbudzić zainteresowanie zwłaszcza w naukach przyrodniczych 
i matematycznych. […] Nauka powinna być żywą. Znając – jak 
sądzę  – psychikę słowiańską, jestem stanowczym zwolennikiem 
tak zwanej metody heurystycznej”34. 

Zoll starał się nie tylko werbalizować zdiagnozowane problemy galicyjskiej 
oświaty, ale także podejmował konkretne decyzje. I tak w listopadzie 1916 r. 
doprowadził do podjęcia przez RSK uchwały nakazującej redukcję materia-
łu naukowego w galicyjskich szkołach średnich35. Z kolei na posiedzeniu RSK 
w maju 1917 r. zgłosił wniosek dotyczący powołania komisji podręcznikowej, 
która miała zająć się oceną książek szkolnych pod kątem ich dostosowania do 
wymogów rozwojowych uczniów. Inaczej mówiąc, komisja miała m. in. spraw-
dzać, czy podręczniki nie są przeładowane treścią36. 

W chwili rozpadania się monarchii habsburskiej Zoll wydał 5 listopada 
1918 r. reskrypt, w którym m. in. wprowadzał następujące zmiany w progra-
mach nauczania:

1) w miejsce historii, geografii i statystyki monarchii austro-węgierskiej mia-
ły pojawić się odpowiednie przedmioty dotyczące Polski i Ukrainy (Rusi);

2) miano położyć nacisk na naukę języka polskiego i literatury ojczystej;
3) w podręcznikach należało pomijać te ustępy, których celem było budzenie 

w młodzieży poczucia przynależności do państwa austriackiego;
4) powinno się kształcić w młodzieży uczucie miłości ojczyzny oraz poczucie 

tolerancji religijnej i narodowościowej;
5) należało budzić i utrwalać w młodzieży siłę woli, hart duszy i poczucie 

obowiązku oraz rozwijać karność;
6) zalecano, aby nie męczyć uczniów „oderwanymi od życia definicjami i po-

jęciami oraz suchymi formułkami, które zbyt często spotyka się w pod-
ręcznikach opartych na dawnych wzorach niemieckich”; podstawą na-
uczania powinny być indukcja oraz heureza37.

U progu niepodległości toczyła się w środowiskach oświatowych debata do-
tycząca kształtu szkolnictwa II Rzeczypospolitej, której zasadniczym elemen-

34 Tamże, s. 53.
35 Była to uchwała podjęta 16 XI 1916 r. Zob.: tamże, s. 54 – 57.
36 Posiedzenie RSK w sprawie podręczników miało miejsce 15 V 1917 r. Zob.: tamże, 

s. 58 – 59.
37 Tamże, s. 83.
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tem był spór o charakter szkolnictwa średniego38. MWRiOP opublikowało 
w  1919 r. Program naukowy szkoły średniej 39, nad którym RSK dyskutowała 
w czerwcu i sierpniu 1919 r. Zwrócono wówczas uwagę, że unifikowanie sys-
temu szkolnictwa powinno uwzględniać dotychczasowe doświadczenia, w tym 
także i galicyjskie. RSK zastrzegła sobie możliwość przedstawienia własnych 
projektów i w ten sposób oddziaływania na reformę szkół średnich w byłej Ga-
licji40. Broniła dorobku gimnazjów klasycznych i realnych, którym zarzuca-
no, że nie spełniły one stawianych przed nimi zadań. W Kronice Rady Szkolnej 
Krajowej w związku z tym czytamy: „Twierdzeniom tym przeczy rzeczywistość, 
przeczy ogólny, ciągły rozwój i udoskonalenia we wszystkich dziedzinach pra-
cy i urządzeń publicznych”41. 

O zadaniach szkoły średniej dyskutowano także na łamach galicyjskich cza-
sopism pedagogicznych. Przykładowo w „Muzeum”, które było organem To-
warzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, w lutym 1919 r. opublikowano wy-
głoszony trzy miesiące wcześniej w krakowskim Kole tego towarzystwa odczyt, 
zatytułowany Najbliższe zadania szkoły średniej w t. zw. Galicji 42. Jego autorem 
był Bolesław Kielski, który ulegając powszechnej wówczas niechęci do Austrii 
stwierdził, że szkoła galicyjska tylko pozorną znalazła opiekę ze strony monar-
chii rakuskiej, która „podcinała skrzydła rwącego się do lotu ducha narodowe-
go”43. Postulował zatem unarodowienie szkoły galicyjskiej i określał najbardziej 
aktualne zadania, które miały zetrzeć z niej „austriacki pokost”44. Do takich za-
dań należały także zmiany w nauczaniu historii i wprowadzenie przedmiotu 
nauki o Polsce współczesnej45. 

Kielski postulując określenie narodowego ideału wychowawczego, podkre-
ślał, że powinien stać się on naczelnym drogowskazem w procesie budowania 
polskiego szkolnictwa średniego. Podobnie jak Sempołowska, Zoll czy inni ak-
centował, że dotychczasowy system oświatowy w Galicji był „przeszczepem” 

38 Zob.: Stefania Walasek, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące na ziemiach polskich w latach 
1914 –1923, Wrocław 1996.

39 Program naukowy szkoły średniej. Projekt wypracowany przez Sekcję szkolnictwa średniego, 
MWRiOP, Warszawa 1919.

40 Kronika Rady Szkolnej Krajowej, s. 85.
41 Tamże, s. 86.
42 Bolesław Kielski, Najbliższe zadania szkoły średniej w t. zw. Galicji, w: Muzeum. Czaso-

pismo wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych 34/2, 1919, s. 3 – 32.
43 Tamże, s. 3.
44 Tamże, s. 27.
45 Tamże.
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niemieckiej metodyki, która nie odpowiadała polskiej „psychice narodowej”46. 
„Psychikę” tę bowiem miała cechować uczuciowość oraz brak równowagi we-
wnętrznej i oksymoroniczna sprzeczność. Autor tak to przedstawiał: 

„Z nadmiaru uczuciowości – przy braku dostatecznej refleksji, 
jako też przewadze wyobrażeń – wynika nadto pewien brak rów-
nowagi wewnętrznej, objawiający się w zjawisku bardzo charak-
terystycznym, że oscylujemy wciąż między dwiema ostateczno-
ściami: dobrem i złem […]. Bohaterstwo i brak cywilnej odwagi, 
zapał i apatia, patriotyzm i lekceważenie tego co nasze, buta i brak 
poczucia osobistej godności, hochsztaplerstwo i poniżanie siebie, 
niekarność aż do warcholstwa, serwilizm, optymizm i pesymizm – 
oto co spotyka się u nas na każdym kroku, niejednokrotnie w jed-
nej i tej samej jednostce, zależnie od chwilowego nastroju uczu-
cia lub wyobraźni”47.

W związku z tą diagnozą autor postulował stosowanie w nauczaniu szkol-
nym metody poglądowej, gdyż jak stwierdzał: „To pewna, że metoda operują-
ca abstrakcjami nie odpowiada naszemu umysłowi, zwłaszcza młodocianemu, 
i dlatego metoda poglądu staje się dla nas postulatem o wiele ważniejszym niż 
np. dla Niemców”48.

U progu niepodległości galicyjskie środowiska oświatowe były atakowane 
za swój lojalizm i proaustriackość. Ataki powtarzały się zresztą i w późniejszych 
latach. Zoll tłumaczył polski lojalizm w Austrii tym, że był on warunkiem 
wpływu Polaków w habsburskiej monarchii, a to przekładało się na realne ko-
rzyści dla Galicji49. Argumentował to następująco: 

„Tą polityką zyskano wiele. I dzisiaj jej skutki okazują się choćby 
w tym, że b. Galicja dostarcza teraz całej Polsce urzędników i na-
uczycieli. Oczywiście kryła ona niebezpieczeństwa narodowe, ale 
wobec tego, iż walki orężne lat 1831 i 1863 o niepodległość Pol-
ski do zamierzonego celu nie doprowadziły, uważano, że w naszej 
sytuacji inna polityka nie była możliwą, a liczono […], że społe-
czeństwo polskie uniknie złych skutków narodowych dzięki po-
tędze swego patriotyzmu – i nie przeliczono się. […] Młodzież 
nasza nie tylko umiała śpiewać »Boże coś Polskę« i »Z dymem po-
żarów«, ale czuła i myślała po polsku i czynami stwierdziła swe 

46 Tamże, s. 24 – 27.
47 Tamże, s. 25.
48 Tamże, s. 26.
49 Kronika Rady Szkolnej Krajowej, s. 97.



150 Mariusz Menz

uczucia patriotyczne, jak to wykazały najnowsze wypadki wojen-
ne, w których nasza młodzież szkolna tłumny wzięła udział”50. 

Nie wszystkich jednak taka argumentacja przekonywała. Przykładowo 
„Przegląd Pedagogiczny” donosił, że rektor Wyższej Szkoły Handlowej (dzi-
siejsza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Julian Sujkowski podczas 
posiedzenia Koła Warszawskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 
w grudniu 1929 r. zarzucił szkole galicyjskiej, że wolna była ona tylko z pozo-
ru, a w istocie „przeniknięta duchem austriackim”51. Z kolei Andrzej Wondaś, 
recenzent pierwszego powojennego wydania podręcznika Lewickiego (w wer-
sji Friedberga) na łamach „Muzeum” postulował, aby dokonać w nim zmiany 
obrazu Galicji autonomicznej, gdyż może negatywnie wpływać on na ocenę 
Polaków z tej dzielnicy. Twierdził np., że nie powinno się pisać w podręczni-
ku o ugodzie polsko-austriackiej, gdyż formalnie takiej nie było. Oto jak to uj-
mował:

„Ugodę tę można by raczej upatrywać w programie warstw kon-
serwatywnych […] niż w stosunku narodu do sfer rządowych 
wiedeńskich; w żadnym jednak razie o ugodzie nie powinno być 
mowy w podręczniku szkolnym, aby młodzież nie piętnowała Po-
laków z Galicji jako zaprzańców, którzy dla kariery czy wygodne-
go życia wyrzekli się wielkich ideałów narodowych, wiążąc na za-
wsze swój los z losem Austrii”52.

W podręcznikach szkolnych, które ukazywały się w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, a zwłaszcza po reformie przeprowadzonej przez ministra Janu-
sza Jędrzejewicza na początku lat 30., widoczne jest echo tych dyskusji i próba 
zrzucenia z Galicji „grzechu” lojalizmu. Było to wynikiem nowej polityki histo-
rycznej II Rzeczypospolitej, która chciała budować swoją tożsamość na podsta-
wie tradycji walk narodowo-wyzwoleńczych, a nie na współpracy z zaborcą, na-
wet jeżeli ta ostatnia przynosiła wymierne korzyści. Tego typu spory nie są, jak 
wiemy, niczym szczególnym i toczą się do dzisiaj. Narrację szkolnej edukacji 
historycznej wyznaczały bowiem w przeszłości (i wyznaczają obecnie) założenia 
aktualnej polityki historycznej rządzących. Pojęcie to należy rozumieć jako sfe-
rę oddziaływań perswazyjnych państwa i jej zinstytucjonalizowanych podmio-

50 Tamże, s. 98. 
51 Upiory przeszłości, w: Przegląd Pedagogiczny 2, 1930, s. 35. 
52 Andrzej Wondaś, Oceny i sprawozdania, w: [Rec.:], Lewicki Anatol, Zarys historii Polski, 

w: Muzeum. Czasopismo wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych 35/3 – 4, 
1920, s. 223.
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tów na społeczeństwo (i jego poszczególne grupy) w celu kształtowania okre-
ślonej (politycznie pożądanej) wizji przeszłości. Jej cechą są zabiegi rekompozy-
cji zastanego układu pamięci oraz tradycji, które zachodzą w momencie zmiany 
historycznej lub politycznej53. Na politykę historyczną wpływa także dyskurs 
tzw. elit symbolicznych, rozumianych w znaczeniu nadanym im przez Teuna 
van Dijka54. Do tych elit zaliczymy także autorów podręczników szkolnych.

Obraz Galicji w podręcznikach szkolnych  
II Rzeczypospolitej

Przechodząc do przedstawienia zmieniającego się obrazu Galicji w podręcz-
nikach szkolnych II Rzeczypospolitej odnotujmy wpierw, że narastający opór 
wobec Rady Szkolnej Krajowej, którą nawet środowiska galicyjskie postrzega-
ły za relikt okresu zaborczego, spowodował likwidację tej instytucji. Stało się to 
ostatecznie w 1921 r. na mocy decyzji ówczesnego ministra wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego Macieja Rataja55. 

Co do podręczników, to na początek przywołajmy wspomnianą już publi-
kację Anatola Lewickiego. Autor przedstawił w niej dwa kontrastujące ze sobą 
obrazy Królestwa Galicji i Lodomerii. W pierwszym widzimy Galicję przedau-
tonomiczną: uciemiężoną, zaniedbaną i wewnętrznie zantagonizowaną. Drugi 
z kolei jest zaprzeczeniem pierwszego – spoglądamy w nim na kraj szczęśliwy, 
dobrze rozwijający się i cieszący się wolnością. Narracja Lewickiego pozosta-
wała bowiem zgodna z wizją Galicji preferowaną przez stronnictwo krakow-
skich konserwatystów i lojalistów (stańczycy); drugi obraz wyraźnie kontra-
stuje z pierwszym i jest zdecydowaną pochwałą rządów autonomicznych oraz 
panowania cesarza Franciszka Józefa I. 

Podręcznik Lewickiego, który funkcjonował w szkolnictwie II Rzeczypo-
spolitej, został poddany, jak już o tym wspomniano, przeróbce i uzupełnie-

53 Zob.: Andrzej Mencwel, Rodzinna Europa po raz pierwszy, Kraków 2009, s. 37 – 39. Zob. 
także hasło „polityka historyczna” autorstwa Joanny Kalickiej i Piotra Witka w: Magdalena Sa-
ryusz-Wolska / Robert Traba (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, współprac. Jo-
anna Kalicka, Warszawa 2014, s. 378 – 387.

54 Zob.: Marek Czyżewski / Karol Franczak / Magdalena Nowicka / Jerzy Stachowiak 
(red.), Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, Warszawa 2014. 

55 Zob.: Rozp. Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lutego 
1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie tymczaso-
wego ustroju władz szkolnych na obszarze b. Galicji, [w:] Dziennik Urzędowy MWRiOP Rze-
czypospolitej Polskiej, Rok IV, 1921, nr 4 (47), poz. 36, s. 94. Rozporządzenie znosiło Radę 
Szkolną Krajową i z podległego jej obszaru tworzyło okręg szkolny lwowski. 
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niu dokonanym przez Jana Friedberga. Autor oczyścił tekst z tych fragmen-
tów, które mówiły o przynależności Galicji do Austrii i stonował ocenę poli-
tyki Habsburgów wobec Polaków. O ile Lewicki eksponował tylko pozytywne 
aspekty rozwoju Galicji okresu autonomicznego, to Friedberg podkreślił tak-
że ujemne strony. Stwierdził, że mimo „oficjalnej sympatii między Polakami 
a Austrią nie brakło w Wiedniu wpływowych osobistości, które działały na na-
szą szkodę”56. Miało to dotyczyć niekorzystnej dla Galicji polityki ekonomicz-
nej oraz austriackiej generalicji. O tej ostatniej autor tak pisał: 

„Pomimo, iż w Galicji rządy cywilne były w ręku Polaków, to jed-
nak oficerowie wojsk, stojących w kraju, pozostali czynnikiem 
obcym, obojętnym, który w razie zmiany systemu politycznego, 
a  zwłaszcza w razie zawieszenia konstytucji, mógł wobec naro-
du polskiego zająć wręcz wrogie stanowisko. Cała przyjaźń au-
stro-polska mogła trwać tylko dopóty, dopóki polityką austriacką 
kierowali ludzie, mający bodaj nieco uczciwości politycznej i ro-
zumu politycznego”57.

Zmianie uległa też ocena cesarza Franciszka Józefa I. Porównajmy oba tek-
sty. U Lewickiego cesarz zyskał miano „najmędrszego i najszlachetniejszego 
z monarchów Europy”58. Friedberg natomiast na austro-węgierskiego monar-
chę patrzył już przez pryzmat I wojny światowej i dla niego dawna „przyjazna 
polskiemu narodowi polityka Franciszka Józefa nie wytrzymała ogniowej próby 
wojennych czasów”59. Znamienne też, że o ile dla Lewickiego porzucenie przez 
Franciszka Józefa I absolutyzmu miało na celu „zadowolenie ludów” – gdyż tyl-
ko ono mogło stanowić o sile państwa60; to dla Friedberga decyzja cesarza wy-
nikała z prostej kalkulacji: „państwo jego runąć musi, jeżeli nie porzuci ger-
manizacji”61. Lewicki podkreślał rolę monarchii austro-węgierskiej jako „ostoi 
dla ludów małych i rozbitych”62. Dla Friedberga zaś panowanie Franciszka Jó-
zefa I zakończyło się klęską, co dobrze oddają następujące słowa: „Z końcem 
r. 1916 umarł ten cesarz, jako 86-letni starzec, zupełnie zniedołężniały, opano-
wany pod koniec swych rządów przez ambitnych wojskowych, uprawiających 

56 Lewicki, Zarys historyi Polski, Kraków 1884, s. 422.
57 Tamże.
58 Lewicki, Zarys historyi polskiej, wyd. 3, Kraków 1897, s. 519.
59 Tegoż, Zarys historyi Polski, Kraków 1884, 447.
60 Tegoż, Zarys historyi polskiej, wyd. 3, Kraków 1897, s. 519.
61 Tegoż, Zarys historyi Polski, Kraków 1884, s. 413
62 Tegoż, Zarys historyi polskiej, wyd. 3, Kraków 1897, s. 520.
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politykę absolutyzmu i germanizacji i mieszających się do wszystkich spraw pu-
blicznych”63.

Pomimo zmian podręcznik Lewickiego w wersji Friedberga nie zyskał szcze-
gólnego uznania w oczach recenzenta, piszącego w 1920 r. na łamach „Mu-
zeum”. Był nim cytowany już wyżej Andrzej Wondaś, który czynił podręczni-
kowi szereg zarzutów dotyczących niedostatecznego wyeksponowania niepod-
ległościowych dążeń Polaków w okresie zaborów. W konkluzji stwierdził bez 
ogródek: „opracowanie to posiada tyle braków i ujemnych stron przedstawie-
nia, że o ile ma się stać podręcznikiem szkolnym, musi ulec przeróbce w tym 
kierunku, aby zasadnicze dążenia narodu znalazły w przedstawieniu należne 
odzwierciedlanie i by poglądy oparte były na literaturze historycznej”64. Czas 
pokazał, że recenzent nie miał racji.

Przejdźmy do omówienia kolejnych podręczników. Na początek trzy książ-
ki, których autorami byli nauczyciele galicyjscy: Kazimierz Krotoski, Adam 
Szelągowski i Czesław Nanke. Pierwszy z nich po I wojnie światowej przeniósł 
się do Poznania i tam zmarł. W 1918 r. opublikował Opowiadania z dziejów 
powszechnych, średniowiecznych i nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem 
historyi polskiej 65, które nie były jednak nową książką tylko trzecim wydaniem 
(ze zmienionym tytułem) wcześniejszego podręcznika do dziejów monarchii 
habsburskiej66. Obraz Galicji w tym podręczniku jest w zasadzie taki sam jak 
u Lewickiego, nie ma więc potrzeby jego omawiania.

Kolejny autor, Adam Szelągowski, był przedstawicielem tzw. narodowej 
szkoły historycznej, krytycznej wobec szkoły krakowskiej67. W okresie I wojny 
światowej opracował własne podręczniki, które później przeredagowywał i do-
stosowywał do powstających programów nauczania. Z punktu widzenia pro-
blematyki artykułu zajmiemy się tylko jednym z nich, Historią nowoczesną, 
w której znalazły się wątki galicyjskie68. 

63 Tegoż, Zarys historyi Polski, Kraków 1884, s. 447.
64 Wondaś, Oceny i sprawozdania, s. 225. 
65 Kazimierz Krotoski, Opowiadania z dziejów powszechnych, średniowiecznych i nowożyt-

nych ze szczególnym uwzględnieniem historyi polskiej: dla szkół średnich, Kraków 1918. 
66 Kazimierz Krotoski, Opowiadania z dziejów monarchii austryacko-węgierskiej w związku 

z historyą powszechną: dla klasy 3. szkół średnich, Kraków 1910 (wyd. 1), 1913 (wyd. 2). 
67 Jerzy Maternicki, Polska dydaktyka historii 1918 –1939. Materiały i komentarze, Warsza-

wa 1978, s. 57.
68 Adam Szelągowski, Historja nowoczesna: rewolucja francuska, wiek XIX i XX do wybuchu 

wojny światowej: 1788 –1914, Warszawa 1918. Wydanie drugie (warszawsko-krakowskie) uka-
zało się w 1921 r. Wysoko ten podręcznik oceniła Hanna Pohoska: „Był to stanowczo pierw-
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Autor poświęcił Galicji sporo miejsca. Odnotował jej dzieje po upadku 
Rzeczypospolitej i w czasach napoleońskich, a następnie przeszedł do omówie-
nia kolejnych okresów. Przedstawiony przez niego obraz Galicji przedautono-
micznej różni się nieco od innych narracji. Szelągowski stwierdził bowiem, że 
w okresie rządów Alexandra Bacha (1852 –1859), kiedy w całej monarchii za-
panował system centralistyczno-germanizacyjny, Galicję traktowano łagodniej. 
Wynikało to z niechęci Polaków do prowadzonej przez Rosję polityki pansla-
wistycznej, która dla Austrii ze względu na zamieszkujące ją narody słowiańskie 
była szczególnie niebezpieczna. Autor podkreślił mądrość polityczną Agenora 
Gołuchowskiego (starszego), polskiego arystokraty, ministra spraw wewnętrz-
nych Austrii, a także namiestnika Galicji (w latach 1849 –1859, 1866 –1868, 
1871–1875), który potrafił tę rosyjską propagandę wykorzystać do walki z biu-
rokracją niemiecką w monarchii austro-węgierskiej oraz przekonać cesarza 
Franciszka Józefa do zmiany kierunku polityki wewnętrznej cesarstwa. Szelą-
gowski uczynił z Gołuchowskiego ojca autonomii galicyjskiej. 

Obraz Galicji autonomicznej jest nieco inny niż występujący we wcześniej-
szych podręcznikach. Zasadnicza różnica polega na tym, że autor zbudował 
narrację adekwatną bardziej do podręcznika akademickiego niż do przekazu 
gimnazjalnego. Stąd obraz Galicji jest tu niejednoznaczny i pełen niuansów. 
Ogólnie autor ocenił ją jednak pozytywnie jako „zaczyn rozbudzenia narodo-
wego”69. Nie omieszkał jednak dodać, że swoboda polityczna w Galicji była 
„bardzo względna i hamowana”70. 

Przyjrzyjmy się kolejnemu podręcznikowi, którego autorem był Czesław 
Nanke. Była to Historia nowożytna, której druga część obejmująca wiek XIX 
ukazała się w roku 192571. Podręcznik jest o tyle reprezentatywny, że przy-
stosowany został do ówczesnego programu nauczania i cieszył się poparciem 
władz72. W podręczniku tym widać już odbicie nowej polityki historycznej. 
Różnica widoczna jest przede wszystkim w sposobie sterowania narracją, która 
miała wykazywać rozwój ducha narodowego Polaków, mimo politycznej nie-

szy podręcznik powojenny, stojący na wysokości zadania”. Zob.: Pohoska, Dydaktyka historii, 
s. 300.

69 Adam Szelągowski, Historja nowoczesna: rewolucja francuska, wiek XIX i XX do wybuchu 
wojny światowej: 1788 –1914, Warszawa – Kraków 1921, s. 341.

70 Tamże, s. 342.
71 Czesław Nanke, Historia nowożytna: podręcznik dla klas wyższych szkół średnich. Cz. 2: 

Od pierwszego rozbioru Polski i wybuchu rewolucji francuskiej do czasów najnowszych, Lwów – 
Warszawa 1925. 

72 Pohoska, Dydaktyka historii, s. 301.
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woli. Pamiętając, że podręcznik powstał w okresie, kiedy ster oświaty dzierży-
li politycy narodowej demokracji, nie możemy się dziwić, że w pewnym stop-
niu odzwierciedlał jej politykę historyczną, czyli ideologię tzw. wychowania na-
rodowego73. Przykładem potwierdzającym endecką ramę polityki historycznej, 
w którą wpisywał się podręcznik Nankego, jest akcentowanie przy każdej oka-
zji lojalizmu Polaków z Galicji jako cechy odróżniającej ich od rodaków z in-
nych dzielnic. Przedstawiając np. wpływ powstania listopadowego na Galicję 
autor nie omieszkał stwierdzić:

„Powodów […] do ostrzejszych wystąpień nie było, gdyż niezor-
ganizowane i politycznie bierne społeczeństwo galicyjskie, okazu-
jąc nawet pewną życzliwość dla powstania (np. przez zbieranie 
składek na utrzymanie uchodźców z Królestwa) nie przekroczy-
ło jednak w niczym granic wiernopoddańczej lojalności wzglę-
dem Austrii’74.

Z kolei omawiając działalność spiskową na ziemiach polskich po powstaniu 
listopadowym autor stwierdził, że szczególnie w Galicji odegrała ona ważną na-
rodowo rolę, ponieważ wytwarzał się już tam „typ Galicjanina, t. j. po polsku 
mówiącego Austriaka”75.

O autonomii w Galicji rozwodził się Nanke szeroko w rozdziale pt. Polska 
po powstaniu styczniowym. Przywołując opinie konserwatystów z obozu stań-
czyków i zarzucając im uwarunkowany poglądami krakowskiej szkoły histo-
rycznej tzw. pesymizm, stwierdził:

„[stańczycy] straciwszy wszelką nadzieję – zwłaszcza po zwycię-
stwie Niemiec nad Francją – odzyskania niepodległości Polski, 
potępiali powstania, byli zasadniczymi przeciwnikami wszelkich 
ruchów konspiracyjnych i uważali lojalność wobec Austrii (»Przy 
Tobie Najjaśniejszy Panie, wiernie zawsze stać chcemy« [słowa 
z wiernopoddańczego adresu Sejmu galicyjskiego do cesarza Au-
strii z 10 grudnia 1866 r. – red.]) za podstawowy punkt swego 
programu”76. 

73 Na temat ideologii wychowania narodowego i państwowego, odzwierciedlonej w szkol-
nej edukacji historycznej zob. więcej: Mariusz Menz, Szkolna edukacja historyczna w Polsce 
w latach 1918 –1939. Koncepcje – dyskusje – realizacje, w: Justyna Budzińska / Justyna Stry-
kowska (red.), Współczesna edukacja historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania, Poznań 2015, 
s. 99 –126.

74 Nanke, Historia nowożytna, s. 151. 
75 Tamże, s. 163.
76 Tamże, s. 251.
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Autor uznał jednak, że początkowo polityka ugodowa stańczyków przynio-
sła Galicji korzyści i przyczyniła się do umocnienia jej zdobyczy politycznych. 
W dłuższej jednak perspektywie był to program szkodliwy. 

Nanke, co nie może dziwić, omawiając stronnictwa galicyjskie z najwięk-
szym uznaniem wyrażał się o narodowej demokracji. Powtarzał tezy Romana 
Dmowskiego, że tylko stronnictwo narodowo-demokratyczne, w przeciwień-
stwie do innych, ogarniało całokształt spraw polskich (tzw. program wszech-
polski) oraz że największą zasługą endecji było „obudzenie czujności społeczeń-
stwa, widzącego dotychczas głównego swego wroga w Rosji, na niebezpieczeń-
stwo pruskie”77. 

Wskazywanie na Niemców jako na głównego wroga polskości, charakte-
rystyczne dla programu narodowej demokracji, ujawniało się w podręczniku 
Nankego stosunkowo często. Np. przedstawiając zaognienie stosunków pol-
sko-ukraińskich, których przejawem było zamordowanie w 1908 r. we Lwowie 
przez ukraińskiego nacjonalistę namiestnika Galicji, Andrzeja Potockiego, au-
tor nie omieszkał uczynić następującej uwagi: „Istnieją silne poszlaki, że prze-
ciwpolską działalność Ukraińców podsycał potajemnie, a nawet popierał mate-
rialnie rząd berliński”78.

Przykładów, które potwierdzają, że podręcznik Nankego realizował endec-
ką politykę historyczną jest znacznie więcej. Obraz Galicji nie został jednak 
przez to jakoś szczególnie wypaczony, tylko inaczej rozłożono w nim akcenty. 
Już nie konserwatyści (stańczycy) odgrywali w nim pierwszoplanową rolę, ale 
ci, którzy na sprawę polską patrzyli z perspektywy ponaddzielnicowej i ponad-
klasowej, czyli wszechpolskości. Nanke wpisał zatem swój obraz Galicji w tele-
ologiczną ramę polityki historycznej endecji.

Lata 30. XX w. przyniosły w Polsce zmianę polityki historycznej, która zy-
skała miano tzw. wychowania państwowego. Reforma oświatowa i programów 
szkolnego nauczania dokonana przez ministra wyznań religijnych i oświece-
nia publicznego, Janusza Jędrzejewicza została w pewnym stopniu podporząd-
kowana tej polityce. Zasadniczym jej elementem był kult Józefa Piłsudskiego, 
a  historię miano pokazywać w perspektywie państwowej. II Rzeczpospoli-
ta była bowiem państwem wielonarodowościowym i tylko instytucja państwa 
mogła zintegrować wspólnotę polityczną zogniskowaną wokół kategorii naro-
du obywatelskiego (a nie etnicznego). Takiej ramie polityki historycznej zosta-

77 Tamże, s. 252 – 253.
78 Tamże, s. 253.
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ły podporządkowane podręczniki Tadeusza Bornholtza79, Jana Dąbrowskiego80 
oraz Wandy Moszczeńskiej i Haliny Mrozowskiej81. Zatrzymajmy się na chwi-
lę przy niektórych z nich.

Zgodnie z założeniami programów lat 30. w przedstawianiu historii ojczy-
stej miano skupić się na eksponowaniu momentów pozytywnych. Zatem obraz 
Galicji autonomicznej w ujęciu omawianych autorów to obraz polskiego Pie-
montu. Dąbrowski pisał np.: 

„Polacy galicyjscy walczyli […] nie tylko o wprowadzenie w Au-
strii konstytucji, ale o możliwie szerokie prawa dla zaboru au-
striackiego. Pragnęli oni uzyskać dla Galicji autonomię, która 
pozwoliłaby uczynić z niej nie tylko ostoję polskiej kultury, lecz 
także podstawę prac nad odbudowaniem Polski, czyli »polski Pie-
mont«, jak ją nazywano przez porównanie z Włochami”82. 

Moszczeńska i Mrozowska nie użyły nazwy „Piemont” expressis verbis, ale 
ich narracja skoncentrowała się na takim właśnie pokazaniu Galicji – jako miej-
sca, w którym Polacy przygotowują się do walki o niepodległość. Autorki pięt-
nowały lojalizm, twierdząc, że jego przejawy „wzbudzały […] niechęć znacznej 
części a często większości społeczeństwa”83. 

Wskrzesicielem tradycji bojowej, który wcielił w czyn ideę walki zbrojnej, 
był oczywiście Piłsudski. „Kierunek tym wysiłkom – przekonywały bowiem 
autorki – nadała myśl Józefa Piłsudskiego, trwałość osiągniętych wysiłków za-
pewniła jego niezłomna wola”84. 

Podobną ocenę Galicji oraz Piłsudskiego dawali także pozostali autorzy 
podręczników z lat 30. Do końca istnienia II Rzeczypospolitej nie uległo to 
już zmianie.

***
Podsumowując całość wywodów przedstawionych w niniejszym artykule, 

trzeba stwierdzić, że podręczniki do historii powstałe w okresie autonomii gali-
cyjskiej były adoptowane i recypowane przez szkolnictwo niepodległej II Rze-
czypospolitej, a recepcja podręczników Lewickiego czy Gebertów wykroczyła 
poza ramy II Rzeczypospolitej. Zarazem podręczniki galicyjskie, które przy-

79 Tadeusz Bornholtz, Historia dla klas III gimnazjów, Warszawa 1935.
80 Jan Dąbrowski, Historia dla klasy III gimnazjów, Lwów 1935.
81 Wanda Moszczeńska / Halina Mrozowska, Podręcznik do historii na trzecią klasę gimna-

zjalną, Lwów 1935. 
82 Dąbrowski, Historia dla klasy III gimnazjów, s. 175.
83 Moszczeńska / Mrozowska, Podręcznik do historii, s. 239.
84 Tamże, s. 271.
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stosowywano do programów II Rzeczypospolitej, były poddawane proceso-
wi „unarodowienia”. W podręcznikowych narracjach okresu międzywojenne-
go obraz Galicji wpisywał się w ramy bieżącej polityki historycznej rządzących 
oświatą ugrupowań politycznych: endecji (polityka tzw. wychowania narodo-
wego) oraz sanacji (polityka tzw. wychowania państwowego). Mimo zarzuca-
nego jej w okresie II Rzeczypospolitej zbytniego uzależnienia od austriackiego 
zaborcy, galicyjska spuścizna oświatowa (w tym jej podręczniki) okazała się jed-
nak zadziwiająco trwała. 

Przedstawione w niniejszym artykule wywody nie wyczerpują tematu, a sta-
nowią tylko jego zagajenie. Problem wymaga bowiem dalszych gruntownych 
badań.
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