








EPOKA PASKIEWICZOWSKA

W KRÓLESTWIE POLSKIEM

2

y

V*'

f
:

Albert Heis





JAN KUCHARZEWSKI

EPOKA PASKIEWICZOWSKA

LOSY OWIATY

Albert Heise

WARSZAWA — KRAKÓW

SKAD GÓWNY W KSIGARNI GEBETHNERA I WOLFFA

1914

gCTnósi*



WSZELKIE PRAWA PRZEDRUKU I PRZEKADU ZASTRZEGA SI.
KRAKÓW - DRUK W. L. ANCZYCA I SPÓKI.



PRZEDMOWA.
Zawarta w ksice tej praca o losach owiaty szkol-

nej na terenie Królestwa Polskiego w epoce polistopa-

dowej stanowi pierwszy owoc prowadzonych od lat

paru przeze mnie bada archiwalnych nad okresem tym,

który dotychczas zupenie niemal nie jest jeszcze zba-

dany ani opracowany ródowo. Zarys pobieny, skre-

lony przez Agatona Gillera na podstawie czasopism

emigracyjnych, notat i wspomnie prywatnych, luna
opowie pamitnikarska Fryderyka Skarbka, yciorys

Paskiewicza, przez Szczerbatowa na podstawie cennych

i ciekawych materyaów skrelony, lecz w tonie mocno
apologetycznym dla gównej postaci trzymany i zreszt

sprawy polskie do powierzchownie i nader subjektyw-

nie traktujcy, oprócz za tego par pamitników —
oto cay dorobek historyografii do tego okresu. Poza

tern za mamy ju tylko albo ogólne prace historyczne,

zawierajce czasami rozdziay o epoce paskiewiczow-

skiej, z koniecznoci szkicowe i z drugiej rki czerpane,

albo cenne nieraz monografie, powicone jednemu
przedmiotowi, jak naprzykad sprawie rolnej, skarbowo-

ci lub bankowoci, które atoli z natury rzeczy za-

mknite s w cisych ramach specyalnego rozwaania
i nie kusz si nawet o danie penego obrazu epoki.

Tymczasem, nie mówic ju o daleko lepszem opraco-

waniu epok wczeniejszych, przedlistopadowej i listopa-
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dowej, mamy prace wielotomowe, powicone epoce pó-
niejszej, która bezporednio po paskiewiczowskich cza-

sach nastpia; lecz wanie badacze tej epoki póniej-

szej, o pó wieku od nas oddalonej, rozpoczynaj zwy-

kle opowie swoj od wojny krymskiej, pokoju pary-

skiego i namiestnictwa Gorczakowa w Królestwie, zby-

wajc epok poprzedzajc ogólnikowemi uwagami, jako

pospny okres cigych represyi oraz zupenego zastoju

ycia narodowego.

Istotnie, dwudziestopicioletni okres polistopadowy,

w porównaniu z innemi epokami dziejów porozbioro-

wych, nie obfituje napozór w momenty barwne i dra-

matyczne; po gbszem atoli w tre owych dziejów

wejrzeniu, okae si, i okres ten posiada nie mniejsz
dla badaczów donioso, ni najbardziej bojowe, prze-

omowe okresy historyi porozbiorowej. Oprócz za tego,

nie ulega kwestyi, i bez wtajemniczenia si w t epok
dwudziestopicioletni, niepodobiestwem jest badanie

umiejtne okresów póniejszych, niemoliwym jest sd
naleyty o epoce Gorczakowa, reformach Wielopolskiego,

roku 1863, nie podobna poj charakteru wystpujcych
w tych póniejszych okresach gównych osób dziaaj-
cych, niezrozumia zwaszcza pozostaje psychologia

owieconego i nieowieconego ogóu podczas póniej-

szych wypadków, ponn bdzie wszelka próba oceny

doniosoci krótkotrwaego okresu reform, ukrytemi po-

zostan istotne spryny póniejszego okresu burzy. Ba-

dania nad losami, planami i psychologi ówczesnej emi-

gracyi bynajmniej nie wystarcz do wywietlenia przy-

czyn wypadków krajowych. Wreszcie za poznanie epoki

polistopadowej jest niezbdne do umiejtnego, genetycz-

nego badania epoki najnowszej, datujcej si od r. 1864.

W tomie tym traktujemy, wprawdzie, jedne tylko

dziedzin — owiat, dziedzina to atoli obszerna i wana,
gboko wrzynajca si w ycie powszechne, a do tego,
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w tym zwaszcza dwudziestopicioletnim okresie, wier-
nie odzwierciadljca gówne rysy i tendencye epoki. Po-
lityka edukacyjna odbijaa najywiej wszelkie kierunki,

wahania i drgania polityki ogólnej; widziano, i pokole-
nie starsze, w innej wychowane epoce, polskim tylko

a poniekd i francuskim wadajce jzykiem, nie moe
nagi si cakowicie i szybko do nowego systemu, liczono

wic gównie na edukacy pokolenia modego.
Podczas gdy inne wydziay, jak sdownictwo, skarb,

a poniekd i administracya ogólna, zachoway a do
koca okresu paskiewiczowskiego niemal zupen struk-

turaln i proceduraln odrbno, szkolnictwo oddane
zostao ju od roku 1840 pod zarzd ministra owiaty
Cesarstwa i odtd zwaszcza dziedzina ta stanowia jak-

by seminaryum tego systemu, który na inne wydziay
w póniejszej dopiero epoce rozcignitym zosta.

Praca ta oparta zostaa gównie na ródach archi-

walnych i na wydawnictwach urzdowych. Te ostatnie

atoli, jak naprzykad »Zbiór przepisów administracyjnych

Królestwa Polskiego^, wypado mi nieraz sprawdza i pro-

stowa na podstawie materyau archiwalnego.

Jedynie przy pisaniu rozdziau I, zawierajcego rzut

oka na stan owiaty w Rosyi oraz Królestwie Kongreso-

wem przed rokiem 1831, nie posikowaem si materya-

em archiwalnym.

róda, z których materya czerpaem, s szczegó-

owo w odnonikach pod tekstem cytowane.

Praca ta obfituje w liczne cytaty i wycigi z me-
moryaów, odezw i uchwa urzdowych. Mona byo
z pewnoci lejsz i barwniejsz snu opowie, odry-

wajc j od kanwy faktów i dajc wicej pola intuicyi

i narracyi literackiej; uwaaem atoli, e dokumenta
autentyczne tej niedawnej, a tak zapomnianej i nie od-

tworzonej jeszcze dotd w historyografii epoki maj
waciwy sobie ton, styl, pewne pitno szczególne, b-

1*
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dce odbiciem ducha i warunków chwili, a którego a-
dna narracya odda ani zastpi nie jest w stanie. Pi-

szc za prac, miaem na myli tego czytelnika, który

szuka w ksice historycznej przedewszystkiem wiernego

odtworzenia przeszoci, nie za tego, który w niej ceni

nadewszystko feljetonow byskotliwo i lekko opo-

wieci. Na form pracy wpyny równie wzgldy, od

autora niezalene, a które skaniay do poprzestawania

w wielu wypadkach na suchym wykadzie faktów.

Studyum to o losach owiaty, stanowice cz
tvlko zamierzonej pracy obszerniejszej o wewntrznych
dziejach epoki, rozroso si w pisaniu ponad moje prze-

widywania pierwotne. W miar rozrastania si tomu,

unikajc nadmiernych jego rozmiarów, wyczaem z wy-
kadu to wszystko, co naley wprawdzie do dziedziny

owiaty narodowej, wielostronnie pojtej, co atoli z owiat
szkoln i z polityk edukacyjn w znaczeniu cisem lu-

ny jeno ma zwizek. Mam tu na myli, zwaszcza, te-

maty, wice si z ruchem umysowym okresu, z dzie-

dzin pimiennictwa, a take objawy ycia szkolnego,

kojarzce si z ogólnym ruchem spoeczno-politycznym
epoki. Tematy te bd móg rozwin obszerniej dopiero

w publikacyach póniejszych.

Warszawa dnia 8 Grudnia 1913 roku.



SPIS RZECZY.

Przedmowa. Str 1 — 4.

Spis rzecz}7
. Str 5 — 7.

ROZDZIA I: 1. Ministeryum owiecenia w Rosyi: prd}7
i kie-

runki w zarzdzie owiaty za panowania Aleksandra I oraz
w pierwszych latacli Mikoaja I. — 2. Stan sprawy owiato-
wej w Królestwie Kongresowem konstytucyjnem. Ministe-
ryum Potockiego i ministeryum Grabowskiego. — 3. Stan
liczebny szkó Królestwa na schyku epoki konstytucyjnej.
Str .9 — 45.

ROZDZIA II: 1. Stan szkó Królestwa po rewolucyi listopado-
wej. Zamknicie szkó wyszych. — 2. Losy bibliotek oraz
zbiorów muzealnych. Zabiegi czynione celem zachowania
ich w Warszawie. Przewiezienie gównej czci biblioteki
oraz zbiorów do Petersburga. — 3. Stan biblioteki i gabi-
netów byego uniwersytetu wr epoce paskiewiczoyvskiej,
w porównaniu ze stanem ich dawnym. Sprawa wywiezie-
nia dzie sztuki i pamitek historycznych. Str. . 46 — 114.

ROZDZIA III: 1. Projekt ustawy szkolnej dla Królestwa, w Pe-
tersburgu opracowany. Znamiona zasadnicze nowego pro-
jektu, w porównaniu z ustawami dawniej szemi. Obrady
komitetu warszawskiego nad projektem ustawy szkolnej.
Wniosek ks. Szwejkowskiego. — 2. Rozporzdzenia tym-
czasowe wadz w dziedzinie owiaty. Budet szkó. KJasyfi-
kacya personelu nauczycielskiego. Rozwaanie projektu
szkolnego przez Rad Administracyjn. Wnioski namiestni-
ka. — 3. Ostateczne rozwaenie ustawy szkolnej w depar-
tamencie Rady Pastwa w Petersburgu. Ogólne \yskazania
departamentu i opinia Ronieckiego. Zatwierdzenie ustawy.
Rozporzdzenia przechodnie wadz Królestwa przed wpro-
wadzeniem ustawy szkolnej. Str 115 — 164

ROZDZIA IV: 1. Stan szkó po wprowadzeniu w \7cie nowej
ustawy. Wyjanienia i dopenienia ustawy szkolnej, przez
wadze miejscowe dokonywane. Rozszerzenie stopniowe
wykadu jzyka rosyjskiego. — 2. Opracowanie instrukcji
karnej dla szkó. Powody urzdowe, do instrukcyi do-
czone. Opinia Tomasza Dziekoskiego. — 3. Zestawienie
wprowadzonych w roku 1833 i 1834 ustaw szkolnych,
w szczególnoci za instrukcyi karnej, z dawniejszemi
ustawami edukacyjnemi. Str. , 165 — 216.
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ROZDZIA V: 1. Utworzenie okrgu naukowego warszawskiego.
Rzut oka na dziaalno gównych kierowników wydziau
owiecenia w okresie paskiewiczowskim. Charakterystyka
porównawcza ministrów owiaty: hr. Uwarowa i ks. Szjt-

ryskiego-Szychmatowa. — 2. Polityka edukacyjna ministra
Uwarowa w wietle wasnych jego sprawozda. — 3. Za-
rzdzenia owiatowe, przedsibrane w Królestwie bezpo-
rednio po utworzeniu okrgu naukowego. Str. 217 — 259.

ROZDZIA VI: 1. Sprawa systemu klasyczno-filologicznego w szko-
ach za ministeryum Uwarowa. Przeciwnicy tego systemu;
memorya Adama Gurowskiego. Wykad jzyka sowia-
skiego w7 szkoach Królestwa. — 2. Reforma przepisów
o opatach szkolnych w Cesarstwie i w Królestwie. Prze-
pisy dodatkowe dla zarzdu szkó w Królestwie. — 3. Rok
1846 w dziejach szkó Królestwa. Zmiany w programach
szkolnych, stopniowo wprowadzane. Str. . . . 260 — 314.

ROZDZIA VII: 1. Wpyw wydarze europejskich r. 1848 i 1849
na kierunek ministeryum owiaty. Szyrynskij-Sz3rchmatow
nastpc Uwarowa. Pierwsze zarzdzenia nowego ministra.
Kasowanie szkó filologicznych. — 2. Przepisy szkolne dla
Królestwa z roku 1851. Dziaalno Muchanowa na stano-
wisku kuratora.— 3. Nowe zarzdzenia wzgldem szkó ele-

mentarnych. Reorganizacya gimnazyów; tworzenie szkó
picioklasowycb. Skasowanie niektórych zakadów nauko-
wych. Minister Norow. Str 315 — 377.

ROZDZIA VIII: 1. Sprawa owiaty wyszej w Królestwie po
roku 1831. Projekt instytutu pedagogicznego. Odrzucenie
projektu tego moc uchway Rady Administracyjnej oraz
motywy tej uchway. — 2. Ksztacenie pedagogów za sty-
pendyami rzdowemi w Cesarstwie. Kursa dodatkowe pe-
dagogiczne w Warszawie; ich zaoenie, reorganizacya
i zwinicie. —3. Projekt Akademii Medyczno-Chirurgicznej
w Warszawie po roku 1831; upadek tego projektu. Wy-
syanie stypendystówr-medyków do zakadów wyszych Ce-
sarstwa. Zaoenie Akademii Duchownej Rz.-Katolickiej
w Warszawie. Str 378 — 429.

ROZDZIA IX: 1. Stan edukacyi prawnej. Wykad prawa w gim-
nazyach po r. 1831. Projekt wyszej szkoy prawa w War-
szawie i jego losy. Uchway, w roku 1837 w Petersburgu
zapade wzgldem urzdzenia nauki prawa dla modziey
Królestwa. — 2. Komitet, ustanowiony w Warszawie dla
bliszego opracowania projektu nauki prawa. Projekt kur-
sów prawnych dwuletnich. Zatwierdzenie ustawy kursów.
Charakter i kierunek wykadów na kursach. Stanowisko ko-
misyi sprawiedliwoci i zarzdu owiaty. Wacaw Aleksan-
der Maciejowski. — 3. Stypendyci - prawnicy na uniwer-
sytetach Cesarstwa. Stan edukacyi prawnej w Królestwie
po zawieszeniu kursów. Projekt wznowienia kursów praw-
nych, w roku 1850 przez komisy sprawiedliwoci podnie-
siony. Niepomylne losy tego projektu. Zmniejszenie fun-
duszu stypendyalnego dla prawników i pedagogów. Zapro-
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wadzenie wykadu prawa w gimnazyach. Starania bezsku-
teczne Fryderyka hr. Skarbka o utworzenie szkoy prawa
w Królestwie. Str 430 — 541.

ROZDZIA X: 1. Statystyka szkolna: dane szczegóowe, dotyczce
zakadów naukowych oraz modziey szkolnej w epoce pas-
kiewiczowskiej. — 2. Stosunek osobisty namiestnika do sy-

stemu, wzgldem Królestwa stosowanego. Memorya Bene-
dykta Niepokojczyckiego. Zakoczenie. Str. . . 542 — 612.

Dodatki. Str 613 - 628.

Wykaz nazwisk. Str —
.

Daty przytaczamy w pracy tej wogóle wedug stylu no-

wego. W razie oznaczenia daty wedug stylu starego, za kadym
razem notujemy to za pomoc waciwj^ch inicyaów.

Wymienimy waniejsze ze róde drukowanych, które

suy mog do oryentacyi ogólnej w sprawie stanu szkó
z epoki Królestwa Kongresowego konstytucyjnego (1815 r.—1830 r.):

Roczniki Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Króle-

stwie Polskiem, wydawane przez Jana Aloizego Radomiskiego.

—

Wyszy trzy tomy. Pierwszy, z roku 1824, zawiera, midzy inne-

mi, opisy historyczne instytutów edukacyjnych. Drugi, wydany
w roku 1827, zawiera, midzjT innemi, mapk instytutów religij-

nych i naukowych w Królestwie Polskiem. Trzeci, wydany w roku

1830, zawiera, oprócz opisu szkó i ich statystyki, jeszcze ua-
twiajcy oryentacy: Rys ogólnego planu edukacyi publicznej

w Królestwie Polskiem.

Rys historyczny dziaa Dyrekcy i Edukacyi Narodowej i Ko-

misyi Rzdowej Wyzna i Owiecenia od roku 1812 do roku 1821,

przez sekretarza jeneralnego Pawa Guszyskiego sporzdzony,
wydrukowany z rkopisu w Archiwum do dziejów literatury

i owiaty w Polsce, Tom I.

Stan szkól w Królestwie Polskiem, artyku pióra A. T. Ch-
dowskiego, referendarza stanu, bibliotekarza biblioteki publicz-

nej, zawierajcy ciekawe zestawienia cyfr z okresu krytycznego

szkolnictwa — z lat 1820 i 1821. Gazeta Literacka z roku 1822,

Tom I, Nr. 9, str. 105.

Sprawozdania urzdowe, na sejmach skadane, i uwagi Ko-

misyi sejmowych nad niemi. Zwaszcza, Raport Rady Stanu zo-
ony na sejmie roku 1825, drukowany w Dyaryuszu Senatu

Sejmu z tego roku, a równie Uwagi Komisyi Izby Poselskiej nad
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tym raportem, wydrukowane w Archiwum do dziejów literatury

i owiaty, Tom I. — Równie, Uwagi Komisiji sejmowej nad ra-

portem Rady Stanu na sejmie roku 1830, drukowane w Protokóle

posiedze Izby Poselskiej z miesica Czerwca 1830 roku.

Zbiór Przepisów Administracyjnych Królestwa Polskiego. Wy-

dzia owiecenia, Tom VI. (Dane co do 1817 i 1829 roku; wyda-

wnictwo pene niecisoci, acz urzdowe).

Wiadomoci statystyczne, dotyczce szkó w ostatnim roku

konstytucjinym 1829 i 1830, drukowane byy poza tem oddziel-

nie w paru wydawnictwach, jako to: Obraz Polityczny i Staty-

styczny Królestwa Polskiego. Warszawa 1830; Kurjer Polski z dnia

28 Lipca 1830 roku.

O Uniwersytecie Warszawskim najwicej danych zawiera

praca Bieliskiego; rozdzia »Kronika Uniwersytetu« w Tomie II

zawiera dane statystyczne.

Poza tem, wiele wskazówek bibliograficznych szczegóo-

wych znale mona w Hirschberga: Zbiór Pamitników do roku

1830-31. Lwów, 1882 r. róda i opracowania, strony 608 — 615.

Wogóle, jednak, co do danych statyst3rcznych w publika-

cyach drukowanych, dotyczcych okresu konstytucyjnego, pa-

nuje znaczna rozbieno. Na Sejmie 1825 roku, naprzykad, inne

cyfry, dotyczce zbiorów naukowyeh, podaje raport ministra

spraw wewntrznych, inne — raport Rady Stanu. Co do cyfry

studentów uniwersytetu za rok 1829 i 1830, zarówno ogólnej

jak i poszczególnych wydziaów, wszystkie znane mi wydawni-
ctwa informuj odmiennie.

Z prac i broszur, zawierajcych zarys szkicowy szkolni-

ctwa w Królestwie Polskiem, notujemy trzy:

Wadysaw Studnicki: Polityka Rosy i wzgldem szkolnictwa,

Kraków, 1906. Wadysaw Korotyski: Losy szkolnictwa w Kró-

lestwie Polskiem. Warszawa, 1906. L'Instruction Publiue au Royau-

me de Pologne. Paris, 1910. Edition de 1'Agence Polonaise de la

Presse.



ROZDZIA I.

1. Ministeryum owiecenia w Rosyi: prdy i kierunki w zarz-
dzie owiaty za panowania Aleksandra I-go oraz w pierwszych
latach Mikoaja I-go. — 2. Stan sprawy owiatowej w Królestwie

Kongresowem konstytucyjnem. Minister3Tum Potockiego i mini-

steryum Grabowskiego. — 3. Stan liczebny szkó Królestwa na

schyku epoki konst3Ttucyjnej.

1.

Po upadku insurekcyi listopadowej szkolnictwo

Królestwa dostao si z pocztku pod wpyw przemo-

ny, a po latach kilku i pod zarzd bezporedni wadz
edukacyjnych Cesarstwa.

Zanim przejdziemy do zobrazowania losów szkol-

nictwa z dwudziestopicioletniej epoki, naprzód, dla le-

pszego ich zrozumienia, niezbdny jest rzut oka na stan

owiaty publicznej w Rosyi w pierwszem trzydziestole-

ciu XIX wieku, oraz nastpnie na stan szkó polskich

w epoce, która poprzedzia rewolucj listopadow. Wte-
dy dopiero bdziemy mogli oceni, w jakim stanie

owiata polska w Królestwie znajdowaa si na pocztku
badanego okresu, oraz zrozumie, jak stopniowo wytwo-
rzy si ten system edukacyjny w Rosyi, który mia po
roku 1831 wcign w sw orbit owiat polsk na te-

renie Kongresówid.
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Te prdy i kierunki, które zapanoway w zarzdzie

owiaty w epoce dwudziestopiciolecia, stanowicego

przedmiot tej pracy, przygotowane zostay i do bujnie

iu rozwija si zaczy w epoce poprzedniej — w osta-

tnich latach Aleksandra i w pierwszych latach Mikoaja I.

Okres liberalizmu w zarzdzie owiaty by krótki.

Zapocztkowany zosta on przez projekta organizacyjne

»Komitetu nieoficyalnego« z pierwszych lat Aleksandra;

projekta edukacyjne referowa tu gównie Adam Czarto-

ryski, majc przed oczyma ustawy Komisyi Edukacyj-

nej. Organizacya Ministeryum Owiaty z roku 1802 nosi

lady tego wzorowania projektów owiatowych na Ko-

misyi Edukacyjnej, zapoyczajc od tej ostatniej zasad
terytoryów szkolnych i zwierzchnictwa szkó gównych
nad szkoami redniemi i niszemi waciwego okrgu.

»Zasady pierwiastkowe owiaty narodowej «, zatwierdzo-

ne przez Aleksandra 24 Stycznia st. st. 1803 r., oparte byy
na memoryale Laharpe'a, jak równie na referacie Ada-

ma Czartoryskiego, wygoszonym w Komisyi szkó dn. 4

Padziernika st. st. 1802 r. na temat: »Zasady do urz-
dzenia owiaty narodowej w Cesarstwie Rosyjskiemu.

Tak wic wiato Komisyi Edukacyjnej, zgaszone

przez rozbiory w Polsce, zaniesione zostao przez Adama
Czartoryskiego nad New i tam rozniecone, aby nieba-

wem stamtd przez Wilno rozla dobroczynne promie-

nie po ziemiach byej Rzeczypospolitej.

Pierwsze ministeryum owiaty, hr. Zawadowskiego,

(1802 r. — 1810 r.) byo przychylne dla zamierze owia-
towych Czartoryskiego. Ju atoli za ministeryum Razu-
mowskiego (1810 r.— 1816 r.) rozpocza si reakcya; na
razie bya to reakcya spoeczno-kulturalna, po wojnie
1812 r. doczy si do niej prd nacyonalistyczny. Razu-
mowski poddawa si atwo naciskowi partyi staro-ro-

syjskiej, liberalizmowi wrogiej, i pozostawa pod znacz-
nym wpywem De Maistre'a, który w swych znanych do
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niego listach podda namitnej krytyce liberalny system

edukacyi, zapocztkowany za pierwszych lat Aleksandra.

Przemony wpyw De Maistre'a zapewni opiek Razu-

mowskiego dla jezuitów Potockich i ich generaa ojca

Brzozowskiego, w sprawie organizacyi Akademii Potoc-

kiej i w walce jezuitów z Czartoryskim, jako kuratorem

szkó na Litwie i Biaorusi. »Jezuici — pisze znany Ko-

jaowicz — nie podobali si Czartoryskiemu. Ich teorya

bya zbyt szeroka, zdolna bya wznosi si nawet po nad

interesa Polski, czego szczególnie naleao obawia si

wówczas, gdy korzystali oni z przytuku w Rosyi«.

Reakcya wzmoga si jeszcze za ministeryum A.

Golicyna (1816 r. — 1824 r.j; od roku 1817 poczono
w jedno ministeryum zarzd spraw duchownych i owiaty.

Do poczonego ministeryum zwycisko przenikay wpy-
wy podnoszcej gow partyi obskurantów, mienicych

si obozem rdzennie rosyjskim i z fanatyzmem dcych
do podeptania wszelkiego nowatorstwa, z Zachodu id-

cego. Potny dla tych wpywów sukurs stanowi prze-

om, jaki si odby w usposobieniu Aleksandra, coraz

wyraniej skaniajcego si ku reakcyi; natchnienia, od-

bierane przeze od Metternicha, na kongresach czonków
Przymierza witego, padajc na grunt coraz bardziej

podatny, leczyy go radykalnie z marze modoci. Stur-

dza, autor memoryau o uniwersytetach niemieckich, Ma-

gnickij, Runicz, Laval—cay ten poczet fanatycznych ga-

sicieli wiata rzuci si z zaciekoci na zaoone nie-

dawno i zaledwie rozwija si poczynajce uniwersytety

rosyjskie.

Uwarow, przyszy minister owiaty, ustpi musia

z kuratorstwa uniwersytetu petersburskiego, nie mogc
pogodzi si z prdem skrajnego obskurantyzmu.

Wreszcie i sam Golicyn, pomawiany o szerzenie

mistycyzmu kosmopolitycznego, wrogiego prawosawiu,

ustpi ze stanowiska, miejsce za jego zaj sdziwy
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chwalca dawnej, starej Rosyi, admira Szyszków (od roku

1824 do roku 1828) J
).

Za ministeryum Szyszkowa wytknite zostay ju
wyranie te drogi, któremi póniej kroczy, osaniajc

swe cele mg frazeologii i polorem europejskiej ogady,

Uwarow, po nim za zupenie otwarcie sans phrase,

Szyrynskij - Szychmatow. Ten ostatni przeszed przez

szko Szyszkowa, by bowiem u jego boku pierwszym
dyrektorem kancelaryi.

Dnia 15 Maja st. st. 1824 r. zosta Szyszków mini-

strem. Na pierwszej ju sesyi Gównego Zarzdu Szkó
wypowiedzia swój pogld:

x
) Mistycyzm religijny, wykraczajcy po za ramy kanonu

wyznaniowego, niepokoi wówczas i na Zachodzie przedstawici
''

oficyalnego konserwatyzmu. Metternich utyskiwa na »setki

siec}7 indywiduów, dotknit}Tch moralnie mistycyzmem«, widzi

w nich »sprawców nowej odmian}7 rewolu cyk. (Metter. do Leb
zelterna, 28 Czerwca 1817 roku). Niepokoia go pani Kriidener.

jej wpyw na Aleksandra I-go i opieka tego nad towarzystwami
biblijnemi. (Mett. do cesarza Franciszka, 29 Sierpnia 1817 roku:

»cesarz Aleksander od roku 1815 porzuci czysty jakobinizm, aby

si rzuci w objcia mistycyzmu. Atoli dno jego jest wci
rewolucyjna«).

Podczas uroczystoci w Wartburgu, odbytej 18 Padzier-

nika 1817 r. dla uczczenia trzechsetletniego jubileuszu reforma-

cyi, rozbrzmieway piewy i mowy religijne obok liberalno-poli-

tycznych.

»Bardzo znamiennem jest bez wtpienia — pisze Gentz do
Metternicha 3 Czerwca 1819 roku, a wic wkrótce po zamachu
Sanda, studenta teologii, na Kotzebuego — przechodzenie wielu

zwaszcza modych ludzi od fanatyzmu politycznego do fanaty-

zmu religijnego... Fakt ten zasuguje na najwiksz baczno.
Choroba przybiera widocznie now posta... Tu dochodzimy sta-

nowczo do ostatniej granicy rodków policyjnych i, jeli nie

znajdziemy sposobu, aby oddziaa na umysy i uchwyci zo za

najgbsze jego korzenie, to jestemy u kresu naszej sztukk.

Aus Metternich's nachgelassenen Papieren, Tom III, strony

50-54, 246.
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»Nauki, jak sól, s poyteczne tylko wtedy, gdy s
uywane i stosowane w miar, wedug stanu czowieka

i wedug potrzeby kadego zawodu. Nadmiar nauk ró-

wnie, jak i brak ich, przeciwny jest prawdziwej owia-

cie. Uczy czytania i pisania cay naród lub nawet zbyt

znaczn, w stosunku do liczebnoci narodu, ilo osób

—

znaczyoby to przynie wicej szkody, ni poytku.

Uczy syna rolnika retoryki — oznaczaoby to: przy-

gotowywa go do tego, aby by zym i nieuytecznym,

a nawet szkodliwym obywatelem<(.

Mamy tu ju szkic tych zada, jakie ministeryum

owiaty miao odtd przed oczyma przez cig panowa-

nia Mikoaja I, a którym przywiecao par kardynal-

nych wskaza, jako to: nieufno do owiaty wyszej,

zrywajca si paszczem troski o religi i moralno;
jpniowanie edukacyi wedug stanów, z wyranem d-
.iniem do zamknicia owiaty wyszej w obrbie war-

stwy uprzywilejowanej; wreszcie cige wietrzenie jako-

binLmu, karbonaryzmu i wszelkich tym podobnych pr-
dów rewolucyjnych, zwaszcza w wykadzie nauk filozo-

ficznych i politycznych, a niebawem i w innych ga-
ziach wiedzy — matematycznej, przyrodniczej, klasyczno-

filologicznej, std za denie poprostu do zredukowania

niebezpiecznego wiata wiedzy do moliwego minimum.

W pierwszym referacie, zoonym Aleksandrowi I

25 Maja st. st. 1824 r., oznajmi nowy minister swe mo-
cne postanowienie wypowiedzenia walki wrogom »pra-

wdziwej owiaty« i prosi cesarza o pozwolenie uoenia
programu: »jakich uy sposobów do cichego i skromnego

zdawienia tego za, które acz nie nosi w Rosyi miana

karbonaryzmu, lecz jest nim w istocie i mocno ju roz-

maitymi rodkami wzmoone i rozpowszechnione zostao«.

Utworzono Komitet do uoenia projektu ogólnej

ustawy szkolnej. Ustawa ta ujrzaa wiato dzienne do-

piero za nastpnego ministeryum Lievena w r. 1828, ko-
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mitet za rozpocz swe czynnoci ju w Styczniu 1825 r.

W cyrkularzu z dn. 11 Grudnia st. st. 1824 r., powouj-
cym do ycia komitet, wyoy Szyszków zasady swego

systemu. Troista formua Uwarowa: prawosawie, samo-

wadztwo, narodowo, waciwie proklamowana zostaa

ju w tym szyszkowowskim reskrypcie. Kad nacisk mi-

nister na to, e owiata na caym obszarze imperyum,

pomimo rónic jzyków i wyzna, winna by rosyjsk

i opart na zasadach wiary; modzie obcoplemienna ma
pilnie studyowa jzyk rosyjski, history Rosyi i ustawo-

dawstwo. Wszystkie wykady powinny by oczyszczone

ze szkodliwego mdrkowania, rozsdnie ograniczone i zre-

dukowane do przedmiotów istotnie koniecznych. Naley
rozszerzy wykad jzyka sowiaskiego i dawnej litera-

tury rosyjskiej, da jzykowi greckiemu miejsce pocze-

sne i pierwszestwo przed acin. Przedewszystkiem za
naley si przej myl, i owiata sama przez si jest

szkodliwa bez prawdziwej moralnoci, któr znów wierni

znale mog jedynie na onie cerkwi prawosawnej.

Po wstpieniu na tron Mikoaja I utworzony zosta

14 Maja st. st. 1826 r. nowy »Komitet urzdzenia zaka-

dów naukowych<(. Powsta on pod wpywem wydarze
26 Grudnia 1825 r., które sam cesarz tómaczy, jako sku-

tek faszywej edukacyi. W manifecie z 25 Lipca 1826 r.,

zawierajcym wyrok na dekabrystów, powiedziano: »Pon-

ne bd wszelkie wTysiki, wszelkie ofiary rzdu, jeli

edukacya domowa nie bdzie wpywaa na obyczaje

i sprzyjaa widokom rzdu«. Strona polityczna edukacyi

wysunita zostaa uroczycie i wyranie na plan pierwszy.

Do Komitetu urzdzenia szkó weszli: Szyszków,

jako przewodniczcy, jako czonkowie ks. Lieven, Spe-

raski, Uwarów i inni, za jako sekretarz ks. Szyry-
skij-Szychmatow. Szyszków w mowie inauguracyjnej 14

czerwca 1826 roku rozwodzi si nad brakami szkoy
rosyjskiej, która zatracia cel gówny — dawanie »o-
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wiaty, przystosowanej do potrzeb poszczególnych sta-

nówce, wytyka brak dozoru szkolnego, zapowiada now
organizacy, wedug której kada kategorya szkó da-

wa bdzie wyksztacenie skoczone, odpowiednie dla

tej warstwy ludnoci, dla której jest przeznaczon.

Ministeryum otrzymao z góry potny impuls do

naoenia wdzida na owiat. Wznowiono dawne de-

baty nad usuniciem szkodliwych i niebezpiecznych

przedmiotów. Ju za ministeryum Golicyna gorliwcy ob-

skurantyzmu, jak Magnickij, Runicz, hr. Laval, domagali

si usunicia ze szkó wyszych caego szeregu wyka-
dów. Magnickij, osawiony kurator uniwersytetu kaza-
skiego, poda do Golicyna memorya, dajcy usunicia

filozofii, gdy »niepodobna jest wykada ten przedmiot

nietylko zgodnie z zasadami wiary, lecz nawet choby
bez szkody dla niej«. Kwesty t wzito pod uwag
i rozstrzygnito j w roku 1826, na razie skazujc filo-

zofi nie na banicy, lecz tylko na oczyszczenie. Gówny
Zarzd szkó dnia 22 Listopada 1826 roku postanowi
jako zasad:

»Kurs nauk filozoficznych, oczyszczony z bredni fi-

lozofów nowoczesnych, oparty na prawdach wiary chrze-

cijaskiej i zgodny z zasadami rzdów monarchicznych,

jest niezbdny w naszych zakadach naukowych wy-
szych«.

Póniej, jak zobaczymy, za Szyryskiego-Szychma-

towa, powrócono znowu do idei Magnickiego i filozofi

wtoczono w jeszcze cianiejsze ramy.

Cesarz przynagla komitet do popiechu. Siedem-

dziesiciokilkoletni Szyszków ustpi w r. 1828, miejsce

jego zaj ks. Lieven (1828 r. — 1833 r.) i on to ju
przeprowadzi w Radzie Pastwa w Kwietniu 1828 roku

wikszo opracowanych przez komitet projektów. Usta-

wa szkó rednich i niszych zatwierdzona zostaa 20

Grudnia 1828 roku, ostatecznie za w ycie wcielona
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dopiero w roku 1832. Po szkoach rednich i niszych

przysza kolej na uniwersytety. W Marcu roku 1833, gdy

Lieven ustpi miejsca Uwarowowi, projekty ustaw uni-

wersyteckich byy ju gotowe.

Nowa ustawa uniwersytecka, wydana za Uwarowa
w roku 1835, zrywaa z zasad swobód akademickich

i samorzdu uniwersytetów.

Te ustawy ogólne, przeksztacajce cay system

edukacyjny od góry do dou, zgodnie z duchem nowego
panowania, poprzedzone zostay przez szereg reform

czstkowych, które zmierzay do stopniowej realizacyi

gównych zaoe. Tak, naprzykad, jeszcze w roku 1824

wydane zostao postanowienie, usuwajce z gimnazyów

wykad nauk politycznych i prawa natury i rozszerza-

jce wykad jzyków, a zarazem zaprowadzajce cay
system surowych, krpujcych przepisów, dotyczcych

dozoru nad polityczn prawomylnoci modziey 1
).

Reskrypt cesarski z d. 19 Sierpnia st. st. 1827 roku

zamyka dla osób stanu niszego, mianowicie chopów
paszczynianych i czeladzi dworskiej, szkoy rednie

i wysze, pozwalajc im jedynie ksztaci si w szko-

ach niszych, parafialnych i powiatowych, jak równie
w szkoach prywatnych i zawodowych, których kurs nie

przekracza poziomu szkoy powiatowej, Wedug sów
reskryptu, waciwy cel szkó polega na tern, aby »ka-

dy, obok zdrowych, dla wszystkich wspólnych poj
o wierze, prawach i moralnoci, nabywa wiadomoci,
najbardziej mu potrzebnych, mogcych suy ku po-

prawie jego losu, i nie spadajc poniej swego stanu, nie

dy do nadmiernego wyniesienia si ponad ten stan,

Reskrypt z 14 Sierpnia st. st. 1824 r. Sbornik postanowle-
nij po Minisierstwu Narodnawo Proswieszczenija, Tom I. Wydanie
1864 r. Nr. 489.
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W jakim mu sdzono, wedug zwykej rzeczy kolei, po-

zosta *).

Obok tego, jeszcze w roku 1826 wydano rozporz-

dzenie tworzenia przy gimnazyach pensyonatów dla

dzieci szlachty i urzdników 2
).

rodki te miay za cel pocignicie modziey,
zwaszcza szlacheckiej, do szkó publicznych; mniemano
bowiem, e szlachta chtniej oddawaa synów do zam-

knitych pensyonatów prywatnych, grupujcych mo-
dzie wyszej warstwy, i unikaa szkó rzdowych, do

których dotychczas uczszczay i dzieci z gminu. W tej

wic myli, oczyszczajc szkoy publiczne z plebeju-

szów, postanowiono tworzy pensyonaty rzdowe dla

modziey z warstwy wyszej. Przeciwko zakadom pry-

watnym najmocniej wypowiadali si, minister Szyszków

i — nawrócony z bdnej cieki liberalizmu na intra-

tny szlak legitymizmu poeta Aleksander Puszkin. Szysz-

ków radzi zamkn wogóle zakady prywatne w trzy

lata po wprowadzeniu reformy szkolnej. Puszkin w me-
moryale, zoonym Mikoajowi I, wykazywa koniecz-

no »pocignicia caej modziey do szkó publicz-

nych, poddanych pod nadzór rzdu« i zaleca »zdawie-

nie wszelkimi rodkami edukacyi prywatnej «. Pensyo-

naty rzdowe powinny byy wanie, wedug idei Pusz-

kina, wchania ca modzie w najniebezpieczniejszym

jej wieku: »da jej czas na wyszumienie, na wzbogace-

nie si wiadomociami, na dojcie do dojrzaoci w ci-

szy szkolnej

«

3
).

1

) Sbornik postanowieni] po Ministerstwu Narodnawo Pro-

swieszczenija. Tom II, cz I. Wydanie 1864 r. Nr. 35.

2
) Rozporzdzenie z 19 Grudnia st. st. 1826 roku. Ibidem,

3
) Rodiestwienskij, Istoriczeskij Obzor Ministerstwa Narod-

nawo Proswieszczenija, str. 197, 206, 207.

Nr. 22.

EPOKA PASKIEWICZOWSKA.
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Zupene zamknicie szkó prywatnych uznano za

niepodobiestwo, postarano si jednak skrpowa je

rónymi rodkami ostronoci i rygoru. Okólnikiem kon-

fidencyonalnym z 22 kwietnia st. st. 1831 r. domaga
si minister Lieven od wadz szkolnych tajnego dochodze-

nia co do konduity i moralnoci osób, pensyonaty otwie-

rajcych, i wymaga wyjednywania pozwolenia od sa-

mego ministra owiaty na otwarcie kadego nowego pen-

sYonatu.

Reskrypt cesarski do ministra owiaty z dnia 12

Czerwca st. st. 1831 r. zaleca wadzom szkolnym naj-

baczniejszy nadzór nad zakadami prywatnymi, nakazy-

wa dyrektorom gimnazyów, aby » starali si poznawa
sposób mylenia i zalety moralne osób, pensyonaty

utrzymujcych«, misyom za rosyjskim za granic pole-

ca cise kontrolowanie osób, udajcych si do Rosyi

w charakterze wychowawców i nauczycieli, oraz odma-
wianie pasportów osobom »nieprawomylnym i podej-

rzanym« *).

Ustawa szkolna z r. 1828 zachowaa trzy stopnie

szkoy ogólno - ksztaccej : szko parafialn, powiatow
i gimnazyum: zachowana zostaa równie zasada zale-

noci szkó niszych od wyszych. Lecz sam cel szkó
zosta okrelony odmiennie od dotychczasowych ustaw
aleksandrowskich i wyranie przystosowany do szysz-

kowowskiego kursu.

Ustawa z roku 1804 wyznaczaa kadej kategoryi

szkó cel podwójny: z jednej strony, kada szkoa da-

waa, wedle monoci, skoczony cykl wyksztacenia
w odpowiednim do stopnia szkoy zakresie, z drugiej

za strony, stanowia szczebel przechodni do szkoy ka-

l

) Sbornik postanowlenij po Ministerstwu Narodnawo Pro-
swieszczenija. Tom II, cz 1. Wydanie 1864 r. Nr. 137.
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tegoryi wyszej. Nowa ustawa 1828 r. traktuje kad
kategory szkó, jako cao samoistn, zaokrglon, da-

jc wyksztacenie skoczone, stosownie do potrzeby tej

klasy ludnoci, dla której dana kategorya jest przede-

wszystkiem przeznaczona. A wic, szkoy parafialne s
przeznaczone dla ludzi »stanu najniszego «; szkoy po-

wiatowe »w szczególnoci przeznaczone s na to, aby

dzieciom kupców, rzemielników i innych obywateli miej-

skich, cznie ze rodkami najlepszej edukacyi moralnej,

dostarczy tych wiadomoci, które wedle ich trybu y-
cia, potrzeb i zaj mog by dla nich najuyteczniej

-

sze«. »Gówny cel gimnazyów polega na dostarczeniu

rodków przyzwoitego wychowania dzieciom szlachty

i urzdników.

«

Cel podwójny: dostarczanie skoczonego cyklu edu-

kacyi i przygotowywanie do szkoy wyszej, zachowany
zosta w ustawie tylko dla gimnazyów, które miay po
pierwsze, przygotowywa do uniwersytetu, po drugie

za, dawa wyksztacenie zakoczone ludziom, do uni-

wersytetu nie dcym.
Caa wic ustawa, zgodnie z ide Szyszkowa, miaa

na celu ostrone i rozwane szafowanie sol owiaty
i odmierzanie wikszej lub mniejszej szczypty, stosownie

do pochodzenia wychowaców.
Wogóle za, program szkó, w porównaniu z usta-

w 1804 r., znacznie uszczuplonym zosta.

W szkoach powiatowych, naprzykad, dodano
wprawdzie klas trzeci, natomiast jednak wyczono
z programu 1804 r. nietylko, oczywicie, po jakobisku
brzmice »obowizki czowieka i obywatela^, lecz i fi-

zyk, history naturaln, technologi; inne przedmioty

pozostawiono w okrojonym zakresie, pozwolono za to

na urzdzanie przy szkoach powiatowych kursów do-

datkowych o programie praktyczno-technicznym. Wogóle

2*
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podkrelono charakter utylitarny tych szkó, pozbawiano

za je cechy ogólnie-rozwijajcej.

I w programie gimnazyów unikano nadmiaru wie-

dzy, czyli mówic jzykiem Komitetu, który ukada
ustaw, miano bardziej na wzgldzie »gruntowne, ni
obszerne wyksztaceniem

Taki by stan i tendencve ministeryum owiaty,

gdy po rewolucyi listopadowej szkoy Królestwa dosta si
miay pod wpyw ustawodawstwa rosyjskiego. W dobie

pierwszych prowizorycznych zarzdze po stumieniu

powstania, na czele ministeryum owiaty sta jeszcze ks.

Lieven.

Od 21 Marca st. st. 1833 r. zarzd ministeryum

przeszed w rce Uwarów a, który ju od 21 Kwietnia

st. st. 1832 r. by wice-ministrem owiaty *).

Nowy system szkolny, wzorowany wiernie na ro-

syjskim, wprowadzony zosta do Królestwa od 20 Sier-

pnia 1833 r, ojcem chrzestnym wic jego by ju Uwa-
row. Osobisto ta odcisna swe pitno na owiacie
ziem polskich i wypadnie nam w dalszym cigu powi-
ci jej baczniejsz uwag.

2.

A teraz nastrcza si pytanie, jaki by stan owie-
cenia w Królestwie Polskiem, w chwili wybuchu rewo-

lucyi listopadowej.

Owiata Królestwa, która zacza bya rozwija si
pomylnie za krótkotrwaego Ksistwa Warszawskiego,
jak równie w pierwszych latach Kongresówki, pod

*) Zatwierdzony zosta Uwarow na ministra — 21 Kwietnia
st. st. 1834 r.
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wiatym sterem Stanisawa Potockiego, w cigu
ostatniego dziesiciolecia rzdów konstytucyjnych wy-
stawiona bya na stae i skuteczne wpywy reakcyo-

nistów.

Pod potn opiek obskurantyzm rodzimy doszed
do wysokiego wpywu i znaczenia. Prozelita konserwa-

tyzmu i parweniusz wadzy — Zajczek, ograniczonej

gowy i lichego charakteru ciasny, fanatyczny wito-
szek Stanisaw Grabowski, stary, zacity doktryner ob-

skurantyzmu Józef Kalasanty Szaniawski wraz z patro-

nujcym im Nowosilcowem i caym zastpem mniejszych

figur, duchownych i wieckich, zaczli o ile tylko im si

i wadzy starczyo, zasnuwa mode, ledwie rozwijajce

si szkolnictwo polskie nowoczesne mrokiem ciemnoty.

Dopóki u steru owiaty sta Stanisaw Potocki, powstrzy-

mywa on przy pomocy wiatlejszych ludzi nacisk re-

akcyi, musia on jednak ustpi w Grudniu 1820 r.; od-

td dzieo obskurantów mogo pój raniej.

Ta walka ze wiatem bya, z ducha swego, dal-

szym cigiem walki, któr wypowiedziano w swoim cza-

sie Komisyi Edukacyjnej.

Pamflety i artykuy ksidza uskiny i jemu podo-

bnych przeciwko Komisyi Edukacyi Narodowej; instruk-

cye, dane posom szlacheckim w r. 1790, domagajce
si w ogromnej wikszoci zniesienia Komisyi Edukacyj-

nej i przywrócenia dawnego nauczania z doby szkó je-

zuickich; Uniwersa Konfederacyi Jeneralnej Wielkiego

Ksistwa Litewskiego z 27 Sierpnia 1792 r., potpiajcy
Komisy Edukacyjn, zapowiadajcy przywrócenie Jezu-

itów i zapewniajcy, e ojczyzna »wicej poytku od-

niesie z cnotliwych obywateli, jak obiecywa moe po
matematykach, astronomach i tam dalej ...« — wszystko

to byy strzay z tego samego koczana swojskiej ciem-

noty, pielgnowanej w czasach saskich, co i pociski,

w Stanisawa Potockiego, za Kongresówki wymierzane.
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Ciemnota ta przetrwaa epok strasznych klsk i upadku

Rzeczypospolitej i póniejszy okres walk ornych
i znowu podniosa gow, zbrojna tym razem w wiey
aparat nowoczesnych doktryn reakcyjnych, rozwijanych

przez Bonalda, De Maistrea, Adama Mullera, Hallera,

których argumenta uczonemu teoretykowi reakcyi pol-

skiej Kalasantemu Szaniawskiemu dobrze byy znane.

Zanim objawy, wrogie owiacie nowoczesnej, zy-

skay adeptów nad Wis, przedtem ju okazay swe

dziaanie na Litwie i Rusi, to jest na terenie, na któ-

rym w wieku dziewitnastym edukacya narodowa pol-

ska najwczeniej i najbujniej krzewi si zacza.

Wprzód, nim podcito Stanisawa Potockiego

w Warszawie, podkopywano si pod dzieo Czartory-

skiego i Czackiego na dawnych ziemiach wschodnich

Rzeczypospolitej. Uniwersytet Wileski, stojcy na czele

caej sieci szkó polskich, znalaz zacitych przeciwni-

ków wród Polaków.

Powrót do dawnej rutyny nauczania pamiciowego,

zamiast rozumowanego, ciasny utylitaryzm, goszcy,
jako cel edukacyi, »uksztacenie obywatelów, sposobnych

do sprawowania dobrze urzdów, na których z czasem

mog by postawienia, w dziedzinie religii przestrzega-

nie praktyk, zaszczepianie zasad legitymizmu i lepego

posuchu dla wszelkich rozkazów ulegalizowanej siy,

oto byy zasady wychowawcze, szerzone przez autorów

Miesicznika Poockiego, oskarajcego wyranie szkoy,

przez Czartoryskiego zakadane, o podkopywanie zasady

rzdów monarchicznych i zachowawczych. Syszymy tu

znów echo dawnych krytyków Komisyi Edukacyjnej,

czytamy trywialne argumenta, znamionujce ywy wstrt
do wiedzy czystej:

»W bardzo wielu stanach i urzdach adnej nie

mona mie korzyci z niektórych umiejtnoci, co te-
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raz czas, wychowaniu powicony, zwyky zajmowa;
moe bowiem botanika uyteczniej szego onierza dla

swej ojczyzny uczyni? prawnik te w jakiej okoliczno-

ci onej uyje? urzdnik krajowy bdzie przez ni
usposobionym do lepszego swych obowizków sprawo-

wania? Tak wic czas, który si na podobne oy umie-

jtnoci, dla wikszej czci uczniów jest straconym«.

Tak rozumowa ks. J. R. na szpaltach Miesicznika

Poockiego (Tom I, str. 142), darzc równie nieask
»such i zawi nauk matematykk. Zakuwano za to

niemiosiernie gowy modziey szkolnej wokabuami *).

Pokrewiestwo rozumowania pomidzy pedagogami po-

ockimi a Szyszkowem i jego nastpcami w Rosyi jest

mutais mutandis znaczne.

W szkolnictwie Kongresówki nacisk ywioów
wstecznych daje si ju dostrzedz za ministeryum Sta-

nisawa Potockiego. Przedmioty polityczne i filozoficzne

usuwano powoli z programów szkolnych. Wystarczy

przejrze, z jednej strony, ustawy szkó z roku 1812,

z drugiej za strony, ustawy z r. 1819 i 1820, aby si
o tern przekona.

Wewntrzne urzdzenie szkó departamentowych,

l
) Barwny obraz walki owiaty z ciemnot w edukacyi

polskiej koca XVIII wieku kreli W. Smoleski w studyum:

ywioy zachowawcze a Komisya Edukacyjna. Nieco szczegóówr

dorzuca St. Krzemiski w broszurze: Komisya Edukacyjna. Walk
prdów w szkolnictwie polskiem na Litwie za Czartoryskiego

najlepiej przedstawia Chmielowski: Liberalizm i obskurantyzm na
Litwie i Rusi (1815 r. — 1823 r.). Zasug Sejmu Czteroletniego

w sprawie owiat}7 pocztkowej podnosi oraz ciekawe szczegóy
z tej dziedziny podaje Korzon w Wewntrznych Dziejach Pol-

ski za Stanisawa Augusta. Tom V. Wydanie 2-gie, str. 199, 214 —
218. Zarys szkolnictwa z dob}' Ksistwa Warszawskiego kreli,

z przytoczeniem dobrze zestawionych danych statystycznych,

Henryk Konic: Kartka z dziejów owiaty w Polsce. Kraków, 1895.
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z 17 Lutego 1812 r. w § 2 wymienia w liczbie przed-

miotów wykadowych, oprócz jzyków, matematyki,

przyrodoznastwa, jeszcze: logik, prawo natury, prawo
polityczne, prawo narodów, history filozofii, ekonomi
polityczn.

Wewntrzne urzdzenie szkó wojewódzkich z 8

Czerwca 1819 roku wszystkie te przedmioty opuszcza

(§ 2) ')•

W wewntrznem urzdzeniu szkó wydziaowych
z 6 Padziernika 1812 r. w liczbie przedmiotów wyka-
dow}rch figuruje »Konstytucya krajowa« (§ 2); w we-

wntrznem urzdzeniu szkó wydziaowych z 8 Czerwca

1820 r. przedmiotu tego niema.

Po dymisyi Potockiego reakcyonici planowali

gruntowne przeksztacenie caego systemu edukacyjnego.

Od r. 1822 utworzony zosta w tym celu nieoficyalny

komitet, pod prezydency Nowosilcowa. Wynikiem obrad

jego byo przedewszystkiem ustanowienie Kuratoryi Je-

neralnej instytutów naukowych, powoanej do ycia przez

postanowienie Namiestnika z 1 Lipca 1823 r.; miaa ona

czuwa »nad utrzymaniem ducha bogobojnoci i mo-
ralnoci, a take »podlegoci i uszanowania wzgldem
nauczycielk, miaa baczy, aby pomidzy uczniami nie

powstaway adne zwizki i stowarzyszenia, i aby ze

strony nauczycieli »dopenianemi byy wszelkie obo-

wizki «.

Przy instalacyi tej wadzy, 19 Lipca 1823 r., Sza-

*) W dalszem szczegóowem rozwiniciu ustawy, w dziale

o egzaminach, wspomniano o tem, e profesorowie egzaminuj
uczniów, pomidzy innemi, z »Konstytucyi Krajo\vej« (§ 51).

Umieszczenie tej wzmianki, niejako mimochodem, obok wzmianki
o egzaminie z historyi, i opuszczenie tego przedmiotu we wa-
ciwem miejscu (§ 2) zdaje si wskazywa na to, e przedmiot
ten by traktowany jedynie jako uzupenienie historyi Polski.
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niawski wyuszcza w swem przemówieniu, i doniosem
zadaniem chwili jest pilne baczenie, aby dobroczynna

instytucya wychowania i owiecenia modziey nie wy-
rodzia si w zgubny niejako nowicyat moralnego ska-

enia serc i ustalenia przewrotnoci umysów 1
).

Kuratorya, jako najwysza instytucya dozoru szkol-

nego, zwracaa podejrzliwe oko na wszystkie zakady
naukowe, zwaszcza na wysze.

Komitet do reformy instytutów szkolnych, którego

dusz by Szaniawski, planowa na dobre zamachy na

cao i na swobody uniwersytetu warszawskiego. Moda
uczelnia wysza warszawska, wedug myli i planu

wiatej szych jej kierowników, miaa sta si siedliskiem

wiedzy niezalenej. Górnie okrela zadania wiedzy re-

ktor ks. Szwejkowski przy zaoeniu uniwersytetu,

w mowie inauguracyjnej d. 14 Maja 1818 r.: »Czem by
moe i powinna jaka spoeczno podug jej stanu po-

oenia obecnego, to naley do zwierzchnoci, która ni
rzdzi; czem by moe i powinna podug natury, czyli

woli Stwórcy samego, to naley do uczonych z powoa-
nia. Rzdcy stosuj do czasu i okolicznoci to, co uczeni,

nim te nadeszy, dla nich odkryli. Pierwsi zatem s
waciwie wykonywaczami, drudzy do rzdu prawodaw-
ców nale «.

Takie dumne myli o prawodawczem dostojestwie

wiedzy nie mogy by po myli ludziom, dla których

nauka bya suk polityki i tego, co nazywali moral-

noci.
Istot uniwersytetu widzia wiaty rektor w po-

czeniu i wspódziaaniu fakultetów: »Tu zgromadzone

licznie rozrodzone siostry poznaj swój ród wspólny

J
) O Komitecie Nowosilcowskim i o kuratoryi szkolnej sporo

wiadomoci podaje Bieliski: Uniwersytet Warszawski, Tom I.
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i zblizka sobie dobroczynne rce podaj... Uniwersytet

kady, jako zbiór nauk i umiejtnoci, powinien by
siedliskiem, z którego rozchodzi si maj zasady i wy-

obraenia zbawienne na wszystkie czci i drogi spoe-

czestwa ludzkiego^.

Wanie jednak Szaniawski i zwolennicy jego oba-

wiali si takiego potnego ogniska wiedzy i orodka
ksztaccej si modziey. Komitet Nowosilcowa i Sza-

niawskiego, wedug przyznania samego Szaniawskiego,

w r. 1829 uczynionego, planowa rozbicie, rozczonkowa-

nie uniwersytetu, zamierza oddzieli ode wydzia pik-

nych kunsztów, wydzia za prawa i administracyi —
przenie na prowincy.

Obskuranci warszawscy znajdowali poparcie mo-
ralne ze strony ywioów rodzimej ciemnoty, rozplenio-

nych w dobie upadku i nie wytraconych, pomimo wy-
sików wietlej szych mów z epoki odrodzenia naro-

dowego; znajdowali poparcie polityczne i zacht ze

strony wzmagajcej si w pastwie reakcyi, korzystali

z poplecznictwa Nowosilcowa. Oprócz tego za omiela
ich i uzuchwala duch reakcyi, wiejcy wówczas po

Francyi, Austryi i caej Europie rodkowej. Zwaszcza
w Niemczech metternichowskich znajdowali wzory
i ostrog dla swej gorliwoci.

Po zabójstwie agenta rosyjskiego Kotzebuego przez

studenta teologii Karola Fryderyka Sanda 23 Marca

1819 r. rozpocza si pod egid Metternicha, Gentza,

Adama Mullera, krucyata przeciwko uniwersytetom

niemieckim.

Uchway Karlsbadzkie z 20 Kwietnia 1819 r. stano-

wiy wzór dla wadz edukacyjnych i policyjnych Króle-

stwa Polskiego i Rosyi. Myli, które rozwija teoretyk

reakcyi niemieckiej, Adam Muller, wygldaj niby pier-

wowzór doskonay rozwlekych elukubracyi Kalasantego
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Szaniawskiego. Wzywa Muller po zamachu Sanda w Kwie-

tniu 1819 r. do ustanowienia kuratorów przy wszystkich

uniwersytetach i do »oczyszczenia katedr« (eine Epu-

ration der Lehrstiihle). Metternicha sowa o zadaniach

uniwersytetów, krelone przed konferency karlsbadzk,

mogyby suy, jako motto, do zarzdze rosyjskich

wzgldem uniwersytetów, jak równie do zamierze ko-

mitetu warszawskiego: »Zamiast przyspasabia modzie
do suby pastwowej, cigay uniwersytety mar kos-

mopolitycznej edukacyi, która wypenia umysy czczemi

marzeniami i sczy w nie lekcewaenie dla istniejcego

stanu rzeczy« 1
).

»Moje karlsbadzkie dziecko jest ze, bije ono i ksa,

bdzie zadawao tgie razy wielu zym ludziom« — cie-

szy si kanclerz austryacki, po zawotowaniu ostrych

represyi przeciwko owiacie.

Pomimo jednak tak wszechstronnej zachty i przy-

kadu, zamierzenia reakcyjne Grabowskiego, Szaniaw-

skiego i Nowosilcowa napotykay tam w wiatej szej

opinii publicznej i w kontroli moralnej, jak Sejm, acz

rzadko zbierany, sprawowa. W Rosyi, absolutnie rzdzo-

nej, posiadajcej wówczas opini publiczn sab i trwo-

liw, a co gówna — rozdwojon, potny bowiem za-

stp ogóu nie solidaryzowa si z kursem politycznym

pierwszych lat aleksandrowskich, niweczenie wiatych
pocztków edukacyi odbywao si atwo, bez protestu.

W Królestwie, bd co bd konstytucyjnem co do for-

my rzdu, posiadajcem ju wrietn trdycy i Komisy i

Edukacyjnej XVIII w. i Izby Edukacyjnej, póniej Dy-

rekcyi Edukacyi Narodowej za Ksistwa Warszawskiego,

*) Aus Metternich's nachgelassenen Papieren, Tom III. Wie-

de 1881. Strony 239, 246, 277 i inne zawieraj znamienne po-

gldy Metternicha i pomocników jego na spraw uniwersyte-

tów i owiaty wogóle.
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gaszenie owiaty nie mogo i tak atwo. Gdy wic
w Rosyi dziaano wprost i otwarcie, przy oficyalnych

oznakach aprobaty tych wszystkich ludzi, których gos

do sfer rzdowych dochodzi, w Kongresówce przedli-

stopadowej gasiciele owiaty podkopywali si raczej

ukradkiem pod szacowny gmach edukacyi, nie mic
i nie mogc nawet, bez zamachu stanowczego na prawa

kardynalne kraju, otwarcie burzy tego gmachu taranem

ustawodawczym.

Kuratorya jeneralna czua sw niepopularno; Ko-

misye Sejmowe 1825 r. dotkliwie pitnoway jej robot
w swych uwagach nad raportem Rady Stanu: »Tajemne

ledzenie ich postpowania ma szkodliwy wpyw na

przeoonych i nauczycieli, bo osabia si tern powice-
nie si, pochodzce z gbokiego uczucia i przekonania

dla dobra publicznego, dla monarchy i kraju« — mó-
wiy Komisye pod adresem Kuratoryi:— »Jeszcze zgubniej -

szy wpyw ma na uczniów, bo z modoci przyucza ich

do tej skrytoci, a tak ginie ta sawna ozdoba Polaka —
otwarto charakteru«.

Komitet Nowosilcowowski ku jednak w ciszy nowe
projekta, komunikujc si z Petersburgiem, a równie
z Wiedniem. Wyranie stwierdzi to Dyrektor jeneralny

wychowania, Szaniawski, w swej opinii z 25 Kwietnia

1829 i\, jak zoy Komisyi Rzdowej Wyzn. Religijn.

i Ow. Publicznego. Przyzna Szaniawski, e prace tego

Komitetu, na którego posiedzenia wnosi on sam naj-

czciej i referowa projekta, rway si dla rónych po-

wodów, e r. 1827 na wyrane yczenie cesarza Miko-
aja wznowione zostay, lecz wkrótce znów przerwano
je, oczekiwano bowiem na rezultaty narad Komitetu Pe-

tersburskiego.

Tak wic w ciszy knuto plany ujednostajnienia
i moliwej unifikacyi systemu szkolnego.
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Ogól wiedzia o tych knowaniach i Izba Poselska

1830 r. daa wyraz swej nieufnoci i obawie, towarzy-
stwo Elementarne nieczynn okazao si wadz, ska-
dajc si niemonoci z powodu, i cigle oczekuje in-

strukcyi i planu nauk i edukacyi, jak ukada Komitet

pod prezydency Rz. Radcy Stanu Senatora Pastwa Ro-

syjskiego Nowosilcowa« — ironizowa gorzko referent

uwag Komisyi Sejmowych z r. 1830 nad raportem Rady
Stanu, pose ostrocki, Stanisaw Rarzykowski: — »Ko-

misye wasze pytay czynnego tego Komitetu czonka,

Szaniawskiego, jaki postp w plantowaniu nowego planu

edukacyi Komitet uczyni. Szaniawski obszernie rozpo-

wiada o czynnociach Komitetu. Okaza, i jedyny owoc
jego pracy jest wymylenie i utworzenie Kuratoryi,

czyli dozoru szkolnego... Wreszcie objani, dlaczego Ko-

mitet nic wicej nie wykoczy: oczekiwa dugo na

wykoczenie i nadesanie ju to rosyjskich z Peters-

burga edukacyjnych urzdze, ju austryackich z Wie-
dnia, a takowe znajdowa niedostateczne. Z tego, co Ko-

misye wasze wiedz i syszay, ucieszy si naley, e
Komitet nic nie zadecydowa, gdyby to nagle urz-
dzenia dotychczasowe zmieniao, a zmieniaoby szko-

dliwie« ).

Po r. 1831 nowe wadze edukacyjne mogy ju
otwarcie przystpi do realizacyi tego, co przed rewolu-

cy byo tylko marzeniem Nowosilcowa i jego wspó-
pracowników.

J
) Protokó posiedze Izby Poselskiej z miesica Czerwca

1830 r. Warszawa 1831 r. Str. 182, 183.
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3.

Rozwamy teraz z kolei stan liczebny szkó i ich

wychowaców na schyku okresu przedlistopadowego.

Zaczniemy od szkó elementarnych.

Podwaliny szkolnictwa pocztkowego zaoya Izba

Edukacyjna Ksistwa Warszawskiego. Imi Stanisawa

Potockiego pozostanie na zawsze pamitnem w dziejach

naszej szkoy ludowej. 12 Stycznia 1808 r. wydane zo-

stao za jego przemon spraw przez Izb Edukacyjn
Urzdzenie szkó miejskich i wiejskich elementarnych;

w tym samym dniu promulgowana zostaa wymowna,
duchem Komisyi Edukacyjnej oywiona i stylem jej

ustaw wyoona Odezwa Izby Edukacyjnej, wzywajca
obywateli do poparcia owiaty ludowej.

Ustawa 1808 r. powoaa do ycia Towarzystwa

szkolne po wsiach i miastach i naszkicowaa znakomity

system szkolnictwa pocztkowego, który doprowadziby

naród do powszechnego owiecenia, gdyby by konse-

kwentnie w dalszym cigu rozwijany.

Wedug ustawy:

adne miasto, miasteczko, ani wie nie ma zo-

stawa bez potrzebnej dla siebie szkoy (§ 1).

Wszyscy miasta lub wsi mieszkacy, jakiego-

kolwiekbd stanu, skadaj tak nazwane Towa-
rzystwo Szkolne (§ 6).

Dozór szkolny skada si:

l-o z dziedzica;

2-o z plebana parafii;

3-o z pastora ewangelickiego, gdzie jest;

4-o z burmistrza lub wójta i jednego lub dwóch
miejscowych gospodarzy (§ 7).



— 31 —

Obywatele, Towarzystwo Szkolne skadajcy,
we wzgldzie opat podzieleni s na 4 klasy, które

pac stosunkowo rocznie:

w miastach zp. 8, 5 l
j2 . 'S

1
^, 2 l

l 2 ;

na wsi zp. 6, 4, 21
/* l

l
/a (§§ 21, 22).

Wszystkie czonki Towarzystwa Szkolnego s
obowizane do szkoy swe dzieci posya, oprócz

tych, których dzieci do wyszych szkó cho-

dz (§ 27).

Dozór szkolny spisze wszystkie dzieci obój ej

pci: w miecie od lat szeciu, we wsiach od ós-

mego roku (§ 28).

Dozór szkolny stara si o to bdzie, aby

wszyscy rodzice posyali dzieci do szkoy i pod
rónymi pozorami od tego si nie wyamywali (§ 31).

Pod wiatym sterem Stanisawa Potockiego szkol-

nictwo pocztkowe rozwijao si bardzo szybko.

W r. 1814 ilo szkóek elementarnych w Ksi-
stwie wynosia ju 1,489, ilo uczniów obój ej pci

44,670.

Na uszczuplonem terytoryum utworzonego w roku

nastpnym Królestwa Polskiego z liczby tej pozostao

800 szkó z gór; przeszo 680 szkó odpado.

W odczonych do Prus departamentach, pozna-
skim, bydgoskim i czci kaliskiego, ilo dzieci w szko-

ach elementarnych bya wanie stosunkowo najwi-
ksza. Dopóki kierunek owiaty w Kongresówce spoczy-

wa w doni Potockiego, szkolnictwo pocztkowe wci
wzrastao.

W r. 1817/1818 ilo szkóek wynosia 868, ilo
dzieci — 27,985.

W r. 1820/1821 ilo szkó dosiga liczby 1,222,

uczcej si modzi — 37,623.

To by zarazem punkt kulminacyjny rozwoju.
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9 grudnia 1820 r. Stanisaw Potocki ustpi. Wraz

z nastpc jego, Stanisawem Grabowskim, wtargn do

Komisyi Owiecenia duch wsteczny, niechtny nietylko

rozwojowi wiedzy wyszej, lecz i owiacie szerokich mas
ludowych. Owiata ta wród warstwy ludowej niecona,

wymagaa zachty, poparcia z góry, a nawet dobroczyn-

nego w skutkach przymusu. Tymczasem wszelk zacht
mroono, wszelki zapa studzono.

Ju 16 Lipca 1821 r. radca sekretarz stanu Kos-

secki rozesa do prezesów komisyi wojewódzkich

w imieniu Zajczka okólnik, oznajmiajcy, i namiestnik,

chcc, aby wocianie do adnych skadek na szkóki

elementarne nie byli zobowizani i aby te dobrej ich

woli zostawione byy, wzywa prezesów komisyi woje-

wódzkich, aby potrzebne w tej mierze rozkazy do kogo

naley wydali.

13 Sierpnia tego roku Zajczek powtórnem rozpo-

rzdzeniem potwierdza sw, w okólniku Kosseckiego

wyraon, wol, tómaczc j »ndznym stanem wo-
cian, tak, i nawet w podatkach publicznych regularnie

uiszcza si nie s w stanie«.

Wystpili wic obskuranci w obronie wolnoci nie-

liczenia si, windykowali dla ludu polskiego prawo do

ciemnoty, maskujc swe cele troskliwoci o dobrobyt

chopa, a wiedzc chyba co o tern, e wan przyczyn
bezradnoci i biedy chopa by, obok czynników socyal-

nych i ekonomicznych, take i brak elementarnej owiaty.

Te drobne skadki, które szkoa zwracaa wieniakowi
z sowitym okadem przez ksztacenie jego dzieci w czy-

taniu, pisaniu, rachowaniu, stanowiy jedyn podstaw
materyaln szkóek, gdy ju 12 Lipca 1817 r. Komisya
Rzdowa Wyzna i Owiecenia bya zapowiedziaa ko-

misyom wojewódzkim, e szkoy elementarne, z powodu
zaprowadzenia oszczdnoci budetowych, winny pod
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wzgldem utrzymania swego liczy jedynie na skadki

stowarzyszonych.

Upadek szkó elementarnych musia by niechyb-

nym skutkiem takiej polityki edukacyjnej. Istotnie, ju
w r. 1821/2 liczba szkóek spada do 1100, ilo kszta-

ccych si w nich dzieci do 36,198. Poczem upadek
szkó ludowych przybra rozmiary zatrwaajce.

W kocu r. 1823 liczba szkóek spada do 711,

liczba uczniów obojej pci do 18,620, a wic, w porów-
naniu z r. 1820/21 zmniejszya si wicej, ni o po-

ow. Wyzna to musiaa Rada Stanu na Sejmie 1825 r.

w raporcie pióra Kajetana Komiana, który, ukadajc
ten raport, »z wapna robi alabaster«.

Minister Mostowski w swem sprawozdaniu zmu-
szony by wyrazi ubolewanie:

»Zaowa naley, i szczupo funduszów rzdo-
wych tudzie ubóstwo teraniejsze klasy rolniczej cz-
nie pomidzy ni wstrzymay rozszerzenie tej nauki

elementarnej, która nie odrywajc od waciwego stanu,

daje uyteczn owiat dla znalezienia w nim dobrego

mienia i stosownej szczliwoci
Zarazem jednak minister-oportunista zoy danin

i obskurantyzmowi, ostrzegajc, i na owiacie elementar-

nej lud poprzesta powinien, gdy »owiecenie liberalne

i obszerniejsze, ofiarowane ubogiemu, podczas kiedy nie

mona mu zapewni zastosowanego w przyszoci losu,

staoby si dla niego sidem..., nauczaoby go przyjemno-

ci, których osign nie zdoa, wzniecao dze, któ-

rych zaspokoi nie moe, zatruo i zaburzyo dni jego

jadami nienawici i niechci.

W tej wic sprawie stan Mostowski na poziomie

pogldów admiraa Szyszkowa, które na gruncie Króle-

stwa brzmiay tern dziwniej, e tu chop na mocy ko-

deksu cywilnego posiada wolno osobist i prawnie

rónica stanów nie istniaa.

EPOKA PASKIEWICZOWSKA. 3
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Za to Komisya Sejmowa na sesyi r. 1825 wymow-
nie malowaa opakane skutki upadku szkó ludowych:

»Ten tak wielki ubytek przerazi was zapewne, dostojni

prawodawcy, i zasmuci ojcowskie serce dobrotliwego

monarchy, bo zna nasz Najjaniejszy Pan, bo znacie

wy, i niewiadomo i ciemnota nie moe by podstaw
towarzystwa ludzkiego, bo ona stwarza nie obywateli,

ale pospólstwo, które rzdzone i miotane wasnemi na-

mitnociami i zmysowoci, a majc tylko je za po-

pd wasnej dziaalnoci, niweczy szlachetne usiowania

rzdu, targa si na prawa cnoty, poniewiera je i jedy-

nie miecz wzniesiony, karzcy i zawsze zbroczony,

w zmysowych zapdach wstrzyma je jest zdolny.

Wic na drodze tylko moralnego wyksztacenia mog
narody wznie si do wysokich swoich przeznacze,

umiejcych ceni wito zwizków towarzyskich, sza-

nowa cnot, powica si dla kraju i ojczyzny...«

»...Szkoy elementarne uwaamy za najpotrzebniejsze.

Zamoniejsza klasa prdzej mono wyksztacenia dla

siebie znajdzie. Lecz klasa ubosza, ta i nie ma zamono-
ci i najwicej jej potrzebuje, bo majc cigle z fizycz-

noci i z potrzeb do walczenia, najprdzej utrac wszel-

kie uczucia serca i zamieni si moe w szkodliwego

porzdkowi towarzyskiemu czonka«.

Dalej wskazyway komisye pewne rodki, ku pod-

niesieniu szkó ludowych suy majce. Byy to copra-

wda same paliatywy: dajc niewielkie zasiki tym du-

chownym, którzy bezczynne ycie pdz, monaby, zda-

niem komisyi, obróci ich siy na poytek owiaty po-

cztkowej.

Uskaray si komisye Izby poselskiej na surowo
wadz owiecenia wgldem szkó pijarskieh, day pod-

wyszenia dla nich zasików, wytykay utrudnienia, czy-

nione przy zakadaniu szkóek prywatnych, potpiay



- 35 -

uciliwe dania szczegóowych raportów, formalistyk

krpujc i t. p.

Nawet niezmiernie wstrzemiliwa w swych uwa-
gach Komisya Senatu nazywaa upadek szkó elementar-

nych nieszczciem i obmylaa sposoby podwignicia
ich przy pomocy plebanów i ukwalifikowanych organi-

stów.

Szkolnictwo elementarne w dalszych latach podno-
sio si nieco z upadku, lecz wzrost ten ospale postpo-
wa. cilej mówic, odbywa si ywioowy wzrost

szkóek miejskich, natomiast szkóki wiejskie upaday
w dalszym cigu. Ludno wieniacza, biedna i bierna,

przy tendencyjnej indolencyi rzdu, cofaa si w owia-
cie, w stosunku do wietnego okresu Stanisawa Poto-

ckiego.

W r. 1826/7 byo szkóek:

Elementarnych miejskich. .

Elementarnych wiejskich. .

Elementarnych cyrkuowych
Niedzielno-rzemielniczych .

Razem

382

357

10

14

763

W nich za uczniów obój ej pci 23,303.

W r. 1829/30, ostatnim roku przedrewolucyjnym,

byo szkóek:

Elementarnych miejskich. .

Elementarnych wiejskich. .

Elementarnych cyrkuowych
Niedzielno-rzemielniczych .

Razem

412

329

10

15

766

Uczcej si za w nich modzi byo 33,456. Do tej

liczby nie wczylimy piciu szkó elementarnych
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w Warszawie »dla modziey wyznania mojeszo-

wego «.

Sejm ostatni przez swe komisye znów wygasza
skargi na ten stan rzeczy.

»Przed dziesiciu laty zadany by cios naukom

i szkoom kraju naszego« — mówi referent komisyi,

Stanisaw Barzykowski. — »Cae wyksztacenie narodu,

zdaje si, i dy do fanatyzmu i ciemnoty«.

Po odczytaniu za uwag komisyi sejmowej, Mazurkie-

wicz, deputowany okrgu Zamoyskiego, domaga si do-
czenia do uwag dania, aby komisya owiecenia szkóki

elementarne po wsiach zaprowadzia i aby wydatek

w tej mierze zosta umieszczony na budecie.

Z przytoczonych wyej cyfr wida, e pomimo
stopniowego podnoszenia si ogólnej liczby uczniów

w szkoach elementarnych w okresie od roku 1823/4

do roku 1829/30, jednak liczba dzieci, ksztaccych si

w tych szkoach w ostatnim roku Królestwa konstytu-

cyjnego, bya z gór o 4,000 nisza, ni w ostatnim roku

ministeryum Potockiego (33,456 — 37,623). Stosunek ten

przedstawi si w jeszcze gorszem wietle, jeli wemie-
my pod uwag przyrost ludnoci Królestwa, która w r.

1820 wynosia 3,520,355 mieszkaców, za w r. 1820 —
4,137,612. Podczas wic gdy liczba ludnoci zwikszya
si przeszo o 600,000, ilo szkó elementarnych zmniej-

szya si o 456, ilo ksztaccych si dzieci przeszo

o 4,000.

Z edukacy redni i wysz byo lepiej; tu owie-
cesza ludno, bez wszelkiej zewntrznej podniety, gar-

na si do owiaty i chocia nowe szkoy zakadano
niezbyt licznie, a nawet niektóre kategorye szkó, jak

naprzykad szkoy podwydziaowe, liczebnie upaday, to

jednak ogólna ilo uczniów stale i znacznie wzrastaa.
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Szkó wojewódzkich, wraz z zakadami, w stopniu

szkó wojewódzkich bdcemi, byo:

W roku 1817/18 szkó 12, uczniów 2,988

— 1820 21 — 11 3,925

182122 — 11 4,117

1823/24 — 12 4,693

1824/25 — 13 4,970

— 1829/30 — 15 6,025

A wic liczba uczniów szkó wojewódzkich od r.

1817 powikszya si przeszo w dwójnasób.

W ostatnim roku przedrewolucyjnym, 1830, szkoy
wojewódzkie znajdoway si w nastpujcych miejscach:

W Warszawie 4: Liceum, Szkoa W-dzka XX. Pi-

jarów przy ulicy Dugiej, Konwikt XX. Pija-

rów przy ulicy Gwardyi na oliborzu i Szkoa
W-dzka praktyczno - pedagogiczna przy ulicy

Leszno.

W Województwie Krakowskiem dwie: w Kielcach

i w Piczowie.

W W-dztwie Sandomierskiem — w Radomiu.
— Kaliskiem — w Piotrkowie.

— Lubelskiem — w Lublinie

i w Szczebrzeszynie, imienia Zamoyskich

W W-dztwie Pockiem: w Pocku i Putusku
Podlaskiem — w ukowie

— Augustowskiem—womy i w Sejnach.

Najliczniejsze z nich, bo liczby 600 uczniów kada
dosigajce byy:
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Szkoa XX. Pijarów przy ulicy Dugiej i Liceum

Warszawskie.

Najmniej liczny, dziewidziesiciu kilku uczniów

liczcy — Konwikt Zoliborski.

W pozostaych szkoach liczba uczniów wahaa si

midzy trzystu i piciuset wychowacami.

Przytoczymy co do tych samych lat dane, doty-

czce szkó wydziaowych, które z pocztku miay klasy

trzy, od roku za 1820 — cztery:

W roku 1817/18 szkó 16, uczniów 2,593

1820/21 - 14 1,943

1821/22 -- 14 1,906

1823/24 -- 18 2,552

1824/25 -- 17 2,804

1829/30 -- 18 3,387

Wzrosa zatem nieco w cigu okresu przedlistopa-

dowego liczba szkó wydziaowych, powikszya si i li-

czba ich wychowaców. Lecz wzrost ten by znacznie

sabszy, ni w szkoach wojewódzkich, co wiadczyo
o tern, e rodzice woleli odrazu oddawa dzieci swoje

do tych ostatnich.

Wzrost szkó wydziaowych, wogóle nie wielki,

przypisa naley do tego w znacznym stopniu stopnio-

wemu upadkowi szkó podwydziaowych, które przewa-

nie zupenie zamieray, w pewnej za czci ulegay
przeksztaceniu na wydziaowe, w kadym za razie, za-

nikajc, zwikszay frekwency tych ostatnich.

Forma szkoy podwydziaowej, z pocztku skada-
jcej si z klas dwóch, oprócz wstpnej, póniej — z trzech,

nie odpowiadaa widocznie powszechnej potrzebie.



- 39 —

W r. 1817/18 szkó podwydzia. byo 12, uczniów 1,269

— 1820/21 12 — 622
— 1821/22 — 7 508
- 1824/25 — 3—270
- 1829/30 — 3—421
W r. 1830 szkoy wydziaowe znajdoway si w na-

stpujcych miejscowociach:

W Województwie Mazowieckiem 7, a mianowicie:

W Warszawie 4

W owiczu. . 1

W czycy 1

We Wocawku 1

W W-dztwie Sandomierskiem: w Sandomierzu i W-
chocku; w W-dztwie Kaliskiem: w Kaliszu i Wieluniu;

w W-dztwie Lubelskiem: w Opolu i Hrubieszowie;

w W-dztwie Pockiem: w urominie; w W. Podlaskiem:

w Siedlcach, Biaej i Wgrowie; w Augustowskiem —
w Szczuczynie. W W-dztwie Krakowskiem nie byo
szkoy wydziaowej.

Szkoy podwydziaowe w r. 1830 znajdoway si:

w Warce, Skpem i Tykocinie.

Przejdmy z kolei do Uniwersytetu.

Liczba studentów uniwersytetu Warszawskiego na-

ogó stale wzrastaa: W r. 1817/8 wynosia na wszyst-

kich piciu wydziaach 229 suchaczów; w r. 1820/1 ju
491; w r. 1821/2 — 493; w r. 1823/4 — 580; w r. 1824/5

660; w r. 1825/6—712. W r. 1826/7 liczba studentów spada
do 608, gównie wskutek utrudnionego przyjmowania



— 40 —

maturzystów szkó wojewódzkich, od. których zaczto

wymaga osobnego egzaminu kwalifikacyjnego przy To-

warzystwie Elementarnem. W r. 1827/8 liczba studentów

jeszcze spada — do 589. Potem jednak znowu szybko

wznosia si: w r. 1828/9 wynosia 669, w r. 1829/30 —
752 suchaczów.

Na wydzia prawny w tym ostatnim roku ucz-

szczao studentów — 384, na wydzia lekarski — 159,

nauk i sztuk piknych — 136, filologiczny — 98, teolo-

giczny — 45. Siedmdziesiciu studentów uczszczao je-

dnoczenie na dwa wydziay 1

).

Wedug oblicze na podstawie róde urzdowych
w roku 1830 dokonanych, Uniwersytet Warszawski od

czasu zaoenia swego wyda:

magistrów: na wydziale teologicznym .... 36

prawa i administracyi . 659

filozoficznym .... 78

nauk i sztuk piknych. 51

na wydz. lekarskim: magistrów medyc. i chirurgii 61

» licencyatów 30

» chirurgów 1 i 2 rzdu . . 33

farmaceutów i magistrów farmacyi . . . . . 165

Razem . . 1,113

Stopie za doktorów otrzymao w nim:

obojga praw. ... 4

filozofii 22

medycyny i chirurgii 8

Razem . . 34

J
) Wszystkie znane mi w}7dawnictwa, powoujce si na

róda urzdowe, zupenie odmiennie informuj co do iloci stu-

dentów Uniw. Warsz. w roku 1829/30, zarówno ogólnej, jak i na
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Nadto, przybywajcym z obcych uniwersytetów za-

twierdzi stopnie:

W wydziale prawa i administracyi 59

» lekarskim 39

» filozoficznym .... 7

» nauk i sztuk piknych 2

Razem . .107

Ogóem wic udzieli Uniwersytet stopni akademi-

ckich — 1,254.

Oprócz Uniwersytetu istniaa Szkoa Przygotowaw-
cza do Instytutu Politechnicznego, z któr od r. 1829

poczona bya Szkoa Inenieryi Cywilnej Dróg i Mo-
stów.

W r. 1829/30 w Szkole Przygotowawczej byo ucz-

poszczególnych wydziaach. Oparem si sam na Licie Imiennej

uczniów Kr. W. Uniwersytetu w roku biecym szkolnym 1829-30.

Podug tej listy obliczyem sam ilo studentów, zapisanych na

kady wydzia.
Dla porównania przytoczymy par cyfr, dotyczcych uni-

wersytetów rosyjskich w pierwszej wierci XIX wieku.

W roku 1808 byo studentów w uniwersytecie:

Moskiewskim 135

Charkowskim 82

Kazaskim 40

W roku 1824 byo studentów w uniwersytecie:

Moskiewskim 820

Charkowskim 337

Kazaskim 118

Petersburskim 51

(Milukow: Oczerki po istorii ruskoj kultury, Cz II, wyd.
4-te, str. 339).
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niów 110, na r. 1830/31, przerwany przez rewolucy, za-

pisao si uczniów 156.

Oprócz tego, w Warszawie istniao seminaryum na-

uczycielskie wysze, pod nazw Instytutu Pedagogicz-

nego; w roku 1829/30 byo w niem 12 konwiktorów.

Na prowincyi znajdoway si dwa Instytuty Na-

uczycieli Elementarnych, w Puawach i w owiczu;
obydwa liczyy w r. 1829/30 razem 60 uczniów.

W Instytucie Guchoniemych i Ociemniaych kszta-

cio si w tyme roku: 42 uczniów, 16 uczennic.

Oprócz wymienionych zakadów, istniay szkoy,

tak zwane elementarne wysze prywatne, zastosowane

do stopnia szkó podwydziaowych; w r. 1829/30 byo
tych szkó 5, w nich uczniów 208.

Istniaa po za tern znaczna ilo pensyi prywat-

nych mskich, przysposabiajcych uczniów do klas wy-
szych szkó publicznych; ilo tych szkó, czsto si

zmieniajca, nie moe by cile oznaczona.

Pod zarzdem Komisyi Owiecenia znajdoway si

w roku 1829/30 nastpujce zakady naukowe dla pci

eskiej

:

Instytut Rzdowy Wychowania Panien, zwany ró-

wnie Instytutem Rzdowym Guwernantek, ksztaccy

60 uczennic.

Przy Instytucie znajdowaa si Pensya Wzorowa,

w niej uczennic 30.

Oprócz tego, w stolicy znajdowao si w roku

1829/30: 10 pensyi wyszych, a w nich uczennic 227,

i 19 szkó wyszych pci eskiej, w nich za uczen-

nic 513.

Na prowincyi: pensyi i szkó eskich 36, w nich

uczennic 906.

Razem w Królestwie: zakadów eskich wyszych
67, uczennic 1,736.
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Po za tymi zakadami wieckimi, byo w Króle-

stwie w owym czasie 13 seminaryów duchownych, nie

liczc Seminaryum Gównego, w którem waciwie spo-

czywa wydzia teologiczny uniwersytetu.

Seminarya te znajdoway si:

W Archidyecezyi Warszawskiej: dwa seminarya

(oprócz Gównego).

W dyec. Krakowskiej: w Kielcach.

» Pockiej: w Pocku i Putusku.

» Kujawsko-Kaliskiej: we Wocawku.
» Lubelskiej: w Lublinie.

» Sandomierskiej: w Sandomierzu.

» Augustowskiej: w Sejnach i Tykocinie.

» Podlaskiej: w Janowie i Wgrowie.
» Chemskiej obrzdku grecko -katolickiego:

seminaryum w Chemie.

W seminaryach tych ksztacio si okoo dwustu

alumnów.

Wreszcie, pod zarzdem Komisyi Owiecenia znaj-

doway si w stolicy dla modziey wyznania moje-
szowego: Szkoa Rabinów, liczca w r. 1829/30 — ucz-

niów 90 i pi szkó elementarnych, a w nich ucz-

niów 335.

We wszystkich zakadach naukowych mskich
i eskich, bdcych pod zarzdem Komisyi Wyzna
Religijnych i Owiecenia Publicznego, cznie z semi-

naryami duchownemi, ilo ksztaccej si w ostatnim

roku szkolnym przedrewolucyjnym modziey, wynosia
mniej wicej 46,850.
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Oprócz wymienionych istniay - zakady naukowe,

znajdujce si pod zarzdem innych Komisyi.

Pod zwierzchnictwem Komisyi Rzdowej Spraw
Wewntrznych i Policyi pozostaway w r. 1829/30 dwa
zakady specyalne:

Instytut Muzyki i Deklamacyi w Warszawie: ucz-

niów 23, uczennic 22.

Instytut Agronomiczny w Marymoncie, wraz ze

szko weterynaryi i szko wiejsk: uczniów 66.

Pod zarzdem Komisyi Przychodów i Skarbu:

Szkoa Górnicza, przeniesiona w r. 1827 z Kielc do

Warszawy; uczniów, wydelegowanych na praktyk w r.

1829/30 — 16.

Szkoa Lena — uczniów 24.

Pod zarzdem Komisyi Wojny:
Korpus Kadetów w Kaliszu, zakad czteroklasowy;

ogólna liczba uczniów 240.

Szkoa wojskowa aplikacyjna w Warszawie, do

której wybierani byli najzdolniejsi wychowacy Kor-

pusu Kadetów w Kaliszu; normalna ilo — 24 elewów.

Szkoa podchorych piechoty i jazdy. Uczniów 300.

Szkoa artyleryi, czyli bombardyerów *).

Ogólna ilo modziey, ksztaccej si we wszyst-

kich zakadach naukowych w ostatnim roku szkolnym

O szkoach wojskowych Kongresówki wiadomoci, poza
ródami archiwalnemi, znale mona: w Rocznikach Wojsko-
wych Królestwa Polskiego; w ksice Gembarzewskiego: Wojsko
Polskie, 1815 — 1830. O szkole wojskowej aplikacyjnej wiado-
moci blisze zawieraj si we Wspomnieniach generaa KI. Ko-
aczkowskiego.
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Królestwa konstytucyjnego, dochodzia do 47,600, przy

ogólnej liczbie ludnoci Kongresówki: 4,137,634 w 1829

roku.

Etat edukacyjny na rok 1829/30 wynosi 2,368,527

zotych.

Taki by stan szkó na schyku okresu przedlisto-

padowego.



ROZDZIA II.

1. Stan szkó Królestwa po rewolucyi listopadowej. Zamknicie
szkó wyszych. — 2. Losy bibliotek oraz zbiorów muzealnych.

Zabiegi czynione celem zachowania ich w Warszawie. Przewie-

zienie gównej czci biblioteki oraz zbiorów do Petersburga. —
3. Stan biblioteki i gabinetów byego uniwersytetu w epoce pas-

kiewiczowskiej, w porównaniu ze stanem ich dawnym. Sprawa
wywiezienia dzie sztuki i pamitek historycznych.

1.

W czasie rewolucyi listopadowej uniwersytet, szkoa

politechniczna i instytut pedagogiczny opustoszay.

W szkoach rednich i niszych wykady oficyalnie

niby trway, lecz w wyszych zwaszcza klasach mo-
dzie porwana zostaa w wir ruchu narodowego, wielu

równie nauczycieli wzio udzia w powstaniu.

Ilo szkó elementarnych zmniejszya si prawie

o poow.
Jake przedstawiay si szkoy w pierwszym roku

po zainstalowaniu nowego rzdu?
Posuchajmy naprzód charakterystycznych sów ra-

portu rzdowego:
»W zwykej podug przepisów epoce, to jest w po-

owie Wrzenia 1831 r., rektorowie szkó krajowych za-
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jli si zapisem uczniów i otwarciem lekcyi. Ze jednak

zbyt jeszcze byy wieemi wraenia, które na umysach
modziey sprawio zaburzenie krajowe, wypadao oba-

wia si, aby skupiona modzie, zwaszcza w klasach

wyszych, nie zaszczepiaa nanowo tego ducha nieule-

goci, jaki si ju raz pomidzy ni objawi. Zaradzi

temu rozkaz Rzdu Tymczasowego zamknicia a do

dalszego czasu szkól wojewódzkich, ju otworzonych,

a w miejsce tyche urzdzone zostay szkoy wydzia-

owe dla 4-ch klas niszych, obejmujcych modzie
mniej doros, mniej zatem szkodliwym podnietom przy-

stpn. Tym sposobem, 4.466 uczniów powicio si

w r. 1832 naukom w 4-ch klasach wydziaowych, a za-

chowany w caym kursie rocznym porzdek, spokojno
i okazany w czasie egzaminów postp i duch dobry,

jako te dno do prawych zasad i zdrowych teoryi

byy najpierwszym owocem starania rzdu w tym wy-
dziale suby publicznej «.

Ten obraz, skrelony piórem oficyalnego optymi-

zmu, tak nieodcznego od sprawozda urzdowych
z ówczesnej epoki, nie daje nawet przyblionego pojcia

o istotnym stanie rzeczy.

Maluj stan ten wymownie jaskrawe, nieraz wstrz-

sajce, opisy, przesyane przez bezimiennych korespon-

dentów i umieszczane, z zachowaniem koniecznych co

do osób ostronoci, w pismach emigrac. polskich, a rów-

nie w pismach francuskich, niemieckich i angielskich.

My na tym miejscu przytoczymy jedynie gosy
dwóch wiadków naocznych, osobistoci znanych, gosy

zreszt bardzo powcigliwe. Znany dobrze w literatu-

rze polskiej Stefan Witwicki, który wielkiego umiarko-

wania swego dowiód, zajmujc po rewolucyi a do po-

owy 1832 r. urzdowe stanowisko w Korni syi Wyzna
Religijnych i Owiecenia Publicznego, jako asesor komi-

tetu do urzdzenia starozakonnych, a który w lecie
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r. 1832 wyjecha za urlopem legalnym za granic i wi-
cej ju do kraju nie powróci, pozostawi opis dziesiciu

miesicy porewolucyjnych: od 8 Wrzenia 1831 r. do 8

Lipca 1832 r.
l
).

Oto krótkie sowa jego o szkoach:

»Uniwersytet i wszystkie szkoy wysze zamknite;

profesorowie pensyi pozbawieni; w szkoach pocztko-

wych (gdzie zabroniono nauki jzyka francuskiego) ci-

ge przeladowania nauczycieli, aresztowania rektorów

na doniesienie szpiega, e który z dziesicioletnich ucz-

niów wyrysowa na swojej ksice twarz W. Ksicia lub

Paskiewicza, albo e zanuci przed szko piosnk na-

rodow. Z takich powodów aresztowany zosta rektor

szkoy na Lesznie, Dziekoski«.

Z pewnem zgorszeniem pisa o postpowaniu wadz
wobec szkó bynajmniej zreszt dla aspiracyi polskich

nie usposobiony przychylnie konsul pruski, Niederstetter,

w relacyi do rzdu z 20 Wrzenia 1832 r.:

»Uniwersytet, licea, wszystkie instytuty nauki

i sztuki bez wyjtku s zniesione, a modzie wóczy
si bezczynnie ku wielkiemu swoich rodziców zmartwie-

niu..^ 2
).

Od tych ogólnych wrae naocznych wiadków
przejdmy do szczegóowych zarzdze wadz.

Mikoaj I, po zakoczeniu cikiej walki z rewolu-

cy listopadow, zwróci baczn uwag na szkoy Króle-

stwa i ju 5 Padziernika st. st. 1831 r. pisa do Pas-

kiewicza:

v
) Biblioteka Pisarzy Polskich. Tom 29. Lipsk 1864. Informa-

cye Witwickiego co do zarzdze urzdowych s zgodne ze ró-
dami autentycznemi, jak o tern przekonalimy si parokrotnie.

2
) Odpis relacyi Niederstettera, wyjty z Archiwum pa-

stwowego w Berlinie przez historyka Alfreda Sterna, wydruko-
wany zosta w Przegldzie Polskim 1906 r. kwarta IV.
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»Poniewa edukacya bya za i jej to zwaszcza
przypisa naley skonno modziey do byego buntu,

naley na t dziedzin zwróci najwiksz baczno.
Nie bdzie zbytecznem wydanie polecenia Rautenstrau-

chowi, aby wygotowa projekt reformy caego wydziau
szkolnego i projekt mnie przedstawi naley

«

1
).

Rautenstrauch, na zlecenie namiestnika, zabra si
do opracowywania projektu; próna to jednak bya ro-

bota, gdy cesarz, utwierdzajc si coraz bardziej w za-

miarze rozcignienia na Królestwo urzdze i ustaw

rosyjskich, z zachowaniem jedynie pewnych znamion
lokalnych, poleci opracowanie reorganizacyi szkó Kró-

lestwa specyalnemu komitetowi w Petersburgu, obra-

dujcemu pod prezydency Nowosilcowa, z zaleceniem

trzymania si, o ile monoci, ustawy szkolnej Cesar-

stwa.

Jednem z pierwszych zarzdze owiatowych byo
zamknicie Uniwersytetu i szkó wyszych, na wyrany
rozkaz cesarski.

Paskiewicz wygotowa »Projekt gówniejszych za-

sad, na których Jenera-Gubernator i Rzd Tymczasowy
Królestwa Polskiego opiera powinni ogólne swoje czyn-

noci i poda ten projekt do zatwierdzenia cesarskiego.

Punkt 10-ty projektu opiewa:

»Wygotowa projekt organizacyi Uniwersytetu, na

miejsce którego mogyby by szkoy prawa i lekarska«.

Na marginesie projektu cesarz wasnorcznie od-

notowa:
»Uniwersytet zamkn zaraz, take i wszystkie

szkoy wysze; co bdzie potrzebnem, póniej rozka«.
Rezolucya ta przesana zostaa Englowi d. 22 Pa-

dziernika 1831 roku 2
).

*) Szczerbatow: G. F. Knia Paskiewicz, Tom IV, str. 180.

9
) Akta Rzdu Tymczasowego Królestwa Polskiego. Sekcya

II, Vol. 4044a.

EPOKA PASKIEWICZ0W3KA 4



— 50 —

Rzd Tymczasowy na sesyi d. 24 Padziernika t. r.

postanowi przesa j do cisego wykonania Komisyi

Rzdowej. Kornisya Rzdowa Wyzna Religijnych

i Owiecenia Publicznego natychmiast przystpia do

rzeczy i ju 16 Listopada wygotowaa raport do Rzdu
Tymczasowego, z zawiadomieniem, i »Uniwersytet Kró-

lewsko-Aleksandrowski, szkoa przygotowawcza politech-

niczna, szkoa gówna muzyki, instytut pedagogiczny,

instytut nauczycieli elementarnych w Puawach, szkoy
wojewódzkie w Pocku, ukowie i omy, nakoniec

prace Towarzystwa Elementarnego dotd nie byy otwo-

rzone^

»Wszake odtd, w dopenieniu Najwyszej woli

i wszystkie inne szkoy do inclusiye wojewódzkich, za

wysze uwaanych, Komisya Rzdowa, zamkn pole-

ciwszy, wezwraa jednorazowo wizytatora jeneralnego

szkó i prezesów komisyi wojewódzkich, aby w stolicy

i po województwach rychego skutku powyszego roz-

porzdzenia cile dopilnowalk.

W kocu komisya wnosia, aby rektorów i na-

uczycieli szkó zamknitych utrzyma przy dwóch trze-

cich czciach ich pensyi, o ile postpowaniem wasnem
nie utracili prawa do pacy *).

Rautenstrauch, popierajc ten wniosek Komisyi na

posiedzeniu Rzdu Tymczasowego w dniu 19 Listopada

1831 r., prosi, aby Lindemu, ze wzgldu na jego zasugi

naukowe i dugoletni prac nauczycielsk, wypacona
bya, w drodze wyjtku, nadal caa dotychczasowa

pensya 2
).

!) Akta Rzdu Tymczasowego Królestwa Polskiego. VoL
\21d\ raport Nr. 26, podpisany przez Ignacego Badeniego.

2
) Lindemu postanowieniem Rzdu Tymczasowego z dnia 1

Listopada 1831 r. powierzone zostao zastpstwo Dyrektora Jene-

ralnego Wychowania Publicznego.
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Rzd Tymczasowy, uznajc przedstawienie Rauten-

straucha za uzasadnione, przeoy je do decyzyi namie-

stnika, który je rozstrzygn przychylnie.

Smutna wiadomo o zamkniciu szkó wojewódz-
kich podana zostaa do wiadomoci publicznej przez

gazety. »Kurjer Warszawski« z dnia 22 Listopada 1831 r.

ogasza nastpujce obwieszczenie urzdowe:

»Komisya Rzdowa Wyzna Religijnych i O-
wiecenia Publicznego z wroli Rzdu podaje do wia-

domoci, e w celu zostawienia modziey, która

uczszczaa dotd do niszych 4-ch klas wojewódz-
kich z Najwyszego rozkazu zamknitych, sposo-

bnoci dalszego ksztacenia si w naukach, powy-
ej rzeczonym klasom waciwych, otworzone zo-

staj w miejsce szkó wojewódzkich szkoy wy-
dziaowe, w których nauki dawane bd w tym
stopniu, jaki urzdzeniem dla szkó tego rodzaju

jest przepisany. Tymczasowe szkoy wydziaowr
e,

o których mowa, otwarte w stolicy w tych samych
lokalach, w których si dotd trzy szkoy woje-

wódzkie, to jest: Liceum, szkoa przy ulicy Dugiej
i przy ulicy Leszno mieciy. Radca Stanu Dyrek-

tor Jeneralny J. Badeni. Za Sekretarza Jeneralnego

Kamieski«.

Rautenstrauch, otrzymawszy polecenie opracowania

projektu edukacyjnego, sdzi, e naley naogó zacho-

wa dawny system szkolny, wprowadzajc do jedynie

uzupenienia i modyfikacye, oparte na dowiadczeniu,

a równie dyktowane przez ogóln tendency rzdu.
Stopniowo opracowywa program. Na posiedzenie Rzdu
Tymczasowego z 20 Grudnia 1831 r. wniós on projekt

zniesienia Kuratoryi Jeneralnej instytutów naukowrych.

I oto przysza pod obrady rzdowe sprawra instytucyi,

4*
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która tyle rozgoryczenia i szkody wyrzdzia przed re-

wolucy, a której bezcelowo zrozumia nawet taki

zwolennik rygoru szkolnego, jak Rautenstrauch. Moty-

wujc swój projekt, Rautenstrauch szeroko rozwodzi

si nad niedogodnociami, jakie wyniky z rozdwojenia

wadzy uczcej i dozorczej, którego skutkiem musiaa
sta si bierno wadz szkolnych wobec zbocze mo-
dziey pod wzgldem moralnym.

Wedug projektu Rautenstraucha, obowizki Kura-

tora Jeneralnego miay by przeniesione na Dyrektora

Jeneralnego Wychowania, a oprócz tego wadza dozoro-

wania modziey, tak pod wzgldem naukowym, jak

i moralnym, miaa by nadana rektorowi u n i w e r-

sytetu i rektorom szkó waciwych.
A wic Rautenstrauch, jak zreszt i inni dygnita-

rze Królestwa, wci przypuszcza, e zamknicie Uni-

wersytetu stanowi jedynie rodek czasowy.

Strogonow oponowa przeciwko wnioskowi Rauten-

straucha, z przemówienia za jego wida, jak sabe po-

jcie mieli administratorowie, z Rosyi przybyli, o spra-

wach Królestwa. Okazao si, e nic nie sysza on wo-
góle o Kuratoryi Jeneralnej w Królestwie i, oponujc,

mia na myli instytucy kuratorów honorowych szkó,

praktykowan w Rosyi.

Za par miesicy ten sam Strogonow postawiony

zosta na czele wydziau owiecenia.

Rzd Tymczasowy, postanowi przedstawi do de-

cyzyi cesarza projekt Rautenstraucha. Nie móg mie
projekt ten praktycznego skutku, komitet bowiem pe-

tersburski mia na kwesty dozoru szkolnego gotow
odpowied — w ustawie rosyjskiej szkolnej 1828 r.

Widzielimy, e Komisya Owiecenia, otrzymawszy
rozkaz cesarski zamknicia szkó wyszych, zastosowaa
go bezwzgldnie do wszystkich szkó wojewódzkich.
Widocznie jednak sam cesarz mia pod tym wzgldem
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wiksze od Komisyi Rzdowej wtpliwoci. 1 Grudnia

bowiem 1831 r. zwróci si Paskiewicz do Engla z za-

wiadomieniem, i cesarz zada opinii co do tego, czy

nie naleaoby otworzy tymczasem tylko szkoy wy-
dziaowe i pensye, nie otwierajc ani liceów, ani szkó
wojewódzkich. Engel odda rzecz do opinii Rautenstrau-

chowi i ten przedstawi j 10 Stycznia 1832 r. Nadmie-
nia Rautenstrauch, e Komisya Wyzna i Owiecenia
zamkna ju szkoy wojewódzkie, zamiast nich za po-

tworzya szkoy czteroklasowe, z programem szkó wy-
dziaowych.

»W cigu dwóch miesicy, które upyny od
chwili spenienia rozkazów J. G. K. Moci, rodek ten

wywar zbawienne wraenie na rodzicach, troskliwych

o edukacy moraln i wyksztacenie swych dzieci« —
brzmia prawdomówny raport zwierzchnika owiece-
nia.— »Zdaje si wic, e gdy przez oczyszczenie listy pro-

fesorów i wyChowaców, jak równie przez rozporz-
dzenia, zapewniajce waciwy kierunek edukacyi, rzd
zyszcze rkojmie takiego kierunku tych instytutów, który

odpowiada bdzie widokom Monarchy, wówczas mo-
naby przystpi do przywrócenia pitej i szóstej klasy,

jeli nowy system edukacyi publicznej, majcy na celu

sprostowanie bdów, jakie si wkrady do dawnego,

bdzie ju w wykonanie wprowadzony «.

»Gdy atoli praca, któr bd mia zaszczyt przed-

stawi Rzdowi Tymczasowemu, jeszcze nie jest bynaj-

mniej ukoczona« — cign Rautenstrauch, udzc si,

e on bdzie prawodawc szkó Królestwa — »przeto je-

stem zdania, e otwarcie szkó wyszych winno by zo-

sta odroczone do czasu, a nowy system edukacyi pu-

blicznej, otrzymawszy aprobat cesarza, bdzie móg zo-

sta wprowadzony do zakadów naukowych«.

T opini, po formalnem zatwierdzeniu jej przez



54

Rzd Tymczasowy, Engel 21 Stycznia przesa do Pasr

kiewicza *).

Po takiej opinii wadz krajowych, Petersburg nie

mia, oczywicie, zasady do ujmowania si za zaka-

dami rednimi Królestwa, zaliczonymi do wyszych.
Opinia Komisyi Rzdowej nie bya niczem usprawiedli-

wiona.

W par lat jeszcze potem, w raporcie, w r. 1834

zoonym, chlubia si poczona Komisya Spraw We-
wntrznych, Duchownych i Owiecenia Publicznego sw
okazan w tym razie przezornoci, twierdzc, i »zwra-

caa uwag na pewien rodzaj wybujaej wyobrani
i przewrotnych maksym, jakie rewolucya po sobie

w umysach modziey pozostawia« 2
).

Czy wanie lekarstwem na to miao by wyrzuce-

nie na bruk i wykolejenie na przecig dwóch lat szkol-

nych, 1831— 1833, modziey starszej? Zreszt, samo nie-

bezpieczestwo istniao tylko w zbyt usunej czy wy-
lkej wyobrani.

Tak wic kraj, w którym niedawno jeszcze owia-
ta wysza, pomimo wszelkich tam, coraz wicej i coraz

powszechniej si rozwijaa, mia teraz na przecig

lat dwóch owiat zredukowan do czterech klas ni-
szych szkoy redniej. I do tych szkó niszych modzie
garna si licznie; jednak, oczywicie, stan liczebny

szkó i ksztaccej si modziey w r. 1831 i 1832 by
znacznie niszy, ni przed rewolucya.

W r. 1830 ilo wszystkich zakadów naukowych
Komisyi Wyzna i Owiecenia, za wyczeniem semi-

J
) Akta Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Urz-

dzenie szkó. Vol. 4105a.
2
) Akta Rady Stanu. Vol. 123a: Rapporta z czynnoci Wy-

dziau Spraw Wewntrznych od dnia 16 Wrzenia 1831 roku do
koca 1833 roku.
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naryów duchownych, obliczano na 879, ilo modziey
na 46,850.

W roku 1831/2 doliczono si wszystkich zaka-
dów — 632, ksztaccych si dzieci — 30,106, a wic
liczba modziey spada niej dwóch trzecich dawnej
iloci *).

Oczyszczano gorliwie listy nauczycieli.

»Ogólny rezultat tej pracy, zakoczony z dniem 25
Grudnia 1832 roku, okazuje, i nauczycieli, oddalonych
zawsze ze szkó, jest 32« — wzmiankuje raport Komi-
syi Rzdowej.

By to atoli dopiero skromny pocztek epuracyi,

która trwaa przez cay niemal okres paskiewiczowski,

wci za udzia w rewolucyi listopadowej.

Starano si zerwa zwizek ciaa nauczycielskiego,

jak równie i modziey, z uczelniami zagranicznemi,

jako z ogniskami niebezpiecznych natchnie.

»...Z zagranicy pocztek biorce przyczyny nakazy-

way rzdowi odwoa kandydatów do stanu nauczy-

cielskiego, za granic ksztaccych si, jako te mo-
dzie prywatn, na nauce w obcych krajach pozosta.
Komisya Rzdowa przywoaa kosztem skarbu publicz-

nego ksztaconych kandydatów, co do innych rozpocza
korespondencye ju to z rodzicami, ju z wadzami ad-

ministracyjnemi, ze znacznym ju po najwikszej czci
skutkiem«.

Tak opiewa raport Komisyi Rzdowej z pierw-

szych dwóch lat porewolucyjnych 2
).

Zwaszcza za niebezpieczne siedlisko uznany zosta
uniwersytet Krakowski. 23 Marca 1832 r. oznajmi Pas-

kiewicz Rzdowi Tymczasowemu, i dawniej ju wyrze-

x
) Akta Rady Stanu, Vol. 123a. Raporta Wydziau Spraw

Wewntrznych.
9
) Te Akta Rady Stanu.
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czona wola cesarza, aby nikt z modziey Królestwa nie

ksztaci si w uniwersytecie Krakowskim, winna by
niezomnie wykonan.

Rzd Tymczasowy postanowi zwróci si za po-

rednictwem Zarzeckiego, rezydenta rosyjskiego, do Se-

natu Krakowskiego, z daniem dostarczenia listy mo-
dzieców z Królestwa, ksztaccych si na wszechnicy

Krakowskiej; po otrzymaniu tej listy, Komisya spraw

wewntrznych winna bya zawiadomi rodziców i kre-

wnych, i obowizani s niezwocznie wezwa modzie
do powrotu.

Wadze administracyjne Królestwa gorliwie zabray
si do spenienia uchway Rzdu Tymczasowego z 23

Marca 1832 r. Komisya Spraw Wewntrznych i Owie-
cenia Publicznego wydaa odpowiednie reskrypty do Ko-

misyi Wojewódzkich i do Urzdu Municypalnego mia-

sta Warszawy, naczelnicy wojenni prowadzili na wasn
rk dochodzenia celem wyledzenia, czy kto z miesz-

kaców Królestwa nie ksztaci dzieci w Krakowie. Za-

rzecki, rezydent Krakowski, zada listy studentów,

z Królestwa rodem, od Senatu miasta Krakowa. Nieba-

wem wypado nawet namiestnikowi miarkowa gorli-

wo wadz. Oto bowiem w Lutym 1833 r. rezydent Za-

rzecki zawiadomi namiestnika, i Urzd Municypalny

Warszawski oraz Komisya Województwa Krakowskiego,

pierwszy odezw z 12 Lutego 1833 r., druga za odezw
z 15 Lutego 1833 r., zaday wprost, aby Senat Kra-

kowski wyda w rce wadz Królestwa modzieców,
ksztaccych si w Krakowie. Tymczasem, na mocy kon-

stytucyi rzeczypospolitej krakowskiej ekstradycya nast-
pi moga, jedynie w wypadkach, w kartelu wymienio-
nych.

Namiestnik zwolni Zarzeckiego od stawiania Sena-
towi podobnego dania i poleci mu ograniczenie si
do dania przedstawienia listy uczniów, wadzom za
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waciwym w Królestwie równie z rozkazu Paskiewi-

cza zapowiedziano, aby podobnych da nie stawiay,

aby natomiast tern gorliwsz przykaday baczno do

tego, by rodzice i opiekunowie sprowadzali modzie
z Krakowa *).

ledzono wic bacznie i gdy fakt ksztacenia dzieci

w fatalnym Krakowie na jaw wychodzi, wówczas adne
okolicznoci osobiste, familijne, majtkowe uwzgldniane

nie byy. Wykryto, naprzykad, i mecenas Antoni Gra-

bowski, w Warszawie zamieszkujcy, ksztaci synów

swych w liceum w. Anny w Krakowie. Komisya Spraw

Wewntrznych, za porednictwem Urzdu Municypal-

nego, zwrócia si do Grabowskiego. Ten zoy na rce
komisarza cyrkuu III-go miasta Warszawy nastpujc
deklaracy:

»Na skutek wezwania W-go Komisarza, w dniu

dzisiejszym mi dorczonego, abym synów moich:

Edwarda i Wodzimierza Grabowskich, pobieraj-

cych edukacy w Krakowie, niezwocznie odebra

i do domu cign i w tym wzgldzie deklaracy

nadesa, mam honor owiadczy: e ci Edward
i Wodzimierz Grabowscy, prócz mnie ojca, maj
nadto matk, Józef z Kosieskich, stosownie do

intercyzy przedlubnej co do majtku oddzielnie ze

mn yjc, a od dwóch lat nawet oddzielnie za-

mieszka. Ta matka od dziecistwa prowadzi ich

i czuwa nad ich wychowaniem, z tern wikszem

J
) Archiwum Kancelaryi Genera - Gubernatora Warszaw-

skiego. Akta Kancelaryi genera- gubernatora wojennego miasta

Warszawy, Nr. 453, 1833 r.: O zabronieniu modziey polskiej od-

bywania nauk za granic. Odezwa Hilferdinga, zarzdzajcego
wydziaem dyplomatycznym kancelaryi Paskiewicza, do puko-
wnika Lachmanna z 27 Lutego (11 Marca) 1833 r. Nr. 267.
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mojem zadowoleniem, e charakter jej jest mi do-

brego prowadzenia pewn rkojmi, a obok tego

zatrudnienia moje prowadzeniu ich nie dozwalaj
mi si powici«.

»Ta wic matka ich z wybuchniciem rewo-

lucyi osdzia by korzystnem dla siebie, a nierów-

nie korzystniejszem dla dzieci przenie swe za-

mieszkanie do Krakowa, jako takowe wraz z dzie-

mi przeniosa i tam stale zamieszkuje, dom matki

jest domem dzieci, a tak dzieci przy matce s
w domu; stosunki majtkowe mej ony wymagaj
staego jej mieszkania w Krakowie, tern wicej, e
nawet ja mam w czci majtek spadkowy w okr-
gu miasta Krakowa i takowy jej kierunkowi powie-

rzyem; odbiera za dzieci matce nie mog, bo ta

oddajc si od niemowlctwa ich prowadzeniu, ma
wiksze do nich nade mnie prawo, a prócz tego

w dzisiejszem mojem pooeniu adnej nie mogliby

obok mnie odnosi korzyci, — i te s powody,
dla których wezwaniu Wielmonego Komisarza za-

dosy uczyni nie jestem w stanie«.

»Warszawa, d. 25 Listopada 1832.

Antoni Grabowskie.

Komisya Spraw Wewntrznych uznaa t deklara-

cy za »niestosown« i przesaa j do uznania jenera-

guberna torowi wojennemu m. Warszawy. Tu spotkaa

si deklaracya Grabowskiego z surow ocen, oto bo-

wiem konkluzya raportu, jaki zoy namiestnikowi za-

stpujcy jenera-gubernatora wojennego jenera-major

hr. Nesselrode:

»...Zestawiajc powysze okolicznoci, znajduj: po
1-sze, i Grabowski, jako poddany Królestwa, winien by
ulegy rozporzdzeniom rzdu; po 2-gie, e tómaczenie
jego jest to wykrt, ujawniajcy niech ulegania woli
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rzdu, wielu bowiem synów, nie majcych
wcale matek, mogo otrzyma ed u kacy ; i po

3-ci, nakoniec, jeli do synów Grabowskiego wicej ma
praw matka, ni on sam, i jeli matka wybraa, jako

stae miejsce zamieszkania, Kraków, wraz z dziemi, to

raczej powinienby on prosi o wyczenie synów jego

z liczby poddanych Królestwa i o pozwolenie przesie-

dlenia si na zawsze do Krakowa«.

»Zreszt, w kadym razie czyn Grabowskiego sta-

nowi nieposuszestwo wobec rozporzdze rzdu. A za-

tem, podajc do wiadomoci J. 0. Ksicia o tern, mam
honor uprasza o rozporzdzenie w tej sprawie«.

W odpowiedzi na to Paskiewicz, powoujc si na

reskrypt królewski z 9 Kwietnia 1822 r. oraz na rozkaz

cesarski z Kwietnia 1832 r., poleci oznajmi Grabow-

skiemu, i aden wyjtek z rozporzdze tych czyniony

by nie moe i e, jeli w cigu trzech miesicy syno-

wie jego do kraju nie powróc, wówczas wyczeni zo-

stan na zawsze od wszelkich urzdów.
Wobec tego Antoni Grabowski w roku 1833 synów

swoich odebra z Krakowa i sprowadzi do Warszawy 1
).

*) Te Akta. Raport Nesselrodego do Paskiewicza z 17 St\ -

cznia 1833 r. Nr. 88.

Odezwa Paskiewicza do gubernatora wojennego m. War-
szawy 19 Lutego (3 Marca) 1833 r. Nr. 482.

Odezwa wice-prezydenta m. Warszawy Storoenki do gu-

bernatora wojennego Pankratjewa z 30 Stycznia 1834 r. Nr. 4908,

zawiadamiajca o tem, e synowie Grabowskiego s ju sprowa-

dzeni z Krakowa i znajduj si przy ojcu.
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Na pocztku r. 1832 zbiory zwinitego Towarzy-

stwa Przyjació Nauk, jak równie cz zbiorów uni-

wersyteckich, wraz z wiksz i cenniejsz czci Biblio-

teki Publicznej wywieziono do Petersburga l
).

W obronie biblioteki przemawiali ludzie, którzy

zreszt w milczeniu przyjmowali, regestrowali, a nieraz

nawet i popierali inne, groniejsze jeszcze rozporzdze-

nia, przemówili tacy serwilici, jak Rautenstrauch i Lin-

de, a nawet i czonkowie Rzdu Tymczasowego — Kos-

secki, Fuhrmann, Strogonow, wreszcie — porednio sam
Paskiewicz. Przemawiali wprawdzie ogldnie i lkliwie,

lecz bdcobd zdobyli si na rodzaj jakby upomnie-

nia, co w tej epoce ze strony czonków wyszej magi-

stratury byo zjawiskiem niepraktykowanem.

Intencya, przegldajca z tego zarzdzenia, bya
bardziej jeszcze niepokojca, ni ta strata bezporednia

a dotkliwa, jak zarzdzenie samo powodowao. Bya
w tym kroku zapowied zowroga.

Zamknicie Uniwersytetu i szkó wyszych ucho-

dzio w oczach osób, nawet u steru rzdu Królestwa

stojcych, jako rodek przechodni, jako czasowa repre-

sya a zarazem objaw przezornoci politycznej w przej-

l
) O samem zamkniciu Towarzystwa Przyjació Nauk in-

formuje znana praca Aleksandra Kraushara o tem Towarzystwie,

mianowicie, ksiga IV. Czasy polistopadowe. Epilog. 1831 — 1836.

Wiele ciekawych dokumentów, dotyczcych zamknicia Towa-
rzystwa Przyjació Nauk, a równie ledztwa politycznego w spra-

wie udizau czonków jego w rewolucyi, zawiera ksika Cwie-

tajewa: Car Wasilij Szujskij i miesto pogrebienija jewo w Polsze.

Warszawa, 1901 i 1902 roku. Tom II: cz I i II.
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ciowym, z natury niedugim, porewolucyjnym okresie.

Wywiezienie biblioteki miao zupenie inn cech; byo
to rozporzdzenie, obliczone co do swych skutków dla

owiaty kraju na dug epok.
Zamiar przewiezienia biblioteki nie by chwilowym

odruchem, dojrza on w Petersburgu oddawna i wyra-
ony zosta, wraz z pierwsz myl o moliwej kapitu-

lacyi Warszawy, ju w pocztkach zbrojnej walki. D. 21

Lutego st. st. 1831 r., spodziewajc si rychego upadku
stolicy polskiej, pisa cesarz do Dybicza: »opiecztujesz

Pan bibliotek uniwersyteck i bibliotek Towarzystwa
Przyjació Nauka ').

Gdy Warszawa upada i wojna zakoczona zostaa,

przystpiono niebawem do wykonania owego polecenia.

16 Listopada 1831 r. Paskiewicz wystosowa do hra-

biego Witta, jako do czasowego gubernatora m. War-
szawy, rozkaz sekretny nastpujcego brzmienia:

»W zamiarze nadania innego przeznaczenia

bibliotekom, publicznej przy uniwersytecie war-

szawskim oraz znajdujcej si w domu Królew-

skiego Towarzystwa Przyjació Nauk, jak równie
gabinetom uniwersyteckim, rycin i medalów, uwa-
am za potrzebne zamkn je uprzednio i opiecz-

towa a do chwili rozporzdzenia ostatecznego.

rodek ten wykona polecam JWPanu i yczc so-

bie, aby wszystkie przygotowania do niego pozosta-

way w tajemnicy, upraszam JWPana o wydanie
nastpujcych zarzdze:

1) Za porednictwem ministra spraw duchow-
nych i owiecenia narodowego odebra od kusto-

szów wspomnianych bibliotek i gabinetów wszyst-

J
) X. K. Szylder: Imperator Nikoaj I. Tom II, str. 476.
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kie katalogi inajszczegóowsze sprawozdania o ksi-
kach, znajdujcych si na miejscu czy komukolwiek
rozdanych, jak równie o oczekiwanych w War-
szawie z Parya lub z innych miejscowoci, przez

Ksistwo Poznaskie.

2) Za porednictwem tego ministra rozkaza
profesorowi Lindemu, kustoszom owych bibliotek

i gabinetów i jednemu z urzdników mini steryum
owiecenia, by stawili si w oznaczonym dniu i go-

dzinie do biblioteki publicznej uniwersyteckiej. Je-

dnoczenie wyda rozkaz sekretny komendantowi
m. Warszawy, aby przyby na to samo miejsce

i o tej samej porze, razem z pukownikiem fligel-

adjutantem baronem Budberg i zaliczonym do ka-

waleryi ksiciem Teniszew, których mianuj do

tego celu ze strony wojskowej i którym ju rozka-

za poleciem, by stawili si do JWPana celem

otrzymania ustnego rozkazu Paskiego: po co

i kiedy mianowicie stawi si maj w bibliotece.

3) Gdy wszystkie te wyznaczone osoby zbior
si, nakaza im przedewszystkiem obejrzenie aparta-

mentów, zajmowanych przez bibliotek uniwersy-

teck i gabinet rycin. Gabinet medalów, zoony
w skrzyniach i przechowywany dotd w banku,

przenie do biblioteki, nie wyjmujc go. W teje

bibliotece na osobnych stolach zoy wszystkie

katalogi ksiek, rycin i medalów. Nastpnie, wszyst-

kie drzwi w bibliotece i w gabinecie rycin, od we-

wntrz je zabiwszy (»zakootiw«), zamkn z ze-

wntrz i opiecztowa pieczciami rzdowemi: uni-

wersyteck, ministeryum owiecenia oraz zarzdu
gubernatora wojennego. Zarazem, postawi w od-

powiednich miejscach wartowników, jak u drzwi

wewntrznych, tak zarazem i nazewntrz u wej.
4) W tym celu uprzednio rozkaza komen-
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dantowi m. Warszawy, aby mia w pogotowiu rze-

mielników do zabijania drzwi oraz odpowiedni
wart z oficerem, któr pozostawi, po opieczto-
waniu, w uniwersytecie, wyszukawszy tam dla niej

dogodne pomieszczenie. Liczebno warty bdzie
mona ustali w miar potrzeby, jaka si co do
wartowników okae. W instrukcyi dla oficera, do-

wodzcego wart, nakaza: pilnowa z najwysz
bacznoci przed podpaleniem i nikogo nie dopu-
szcza do zdejmowania z drzwi pieczci i do wej-

cia do biblioteki, bez osobistego nakazu komen-
danta m. Warszawy i bez jego przy zdjciu pie-

czci obecnoci.

5) Po ukoczeniu wszystkich wymienionych
czynnoci w uniwersytecie, te same osoby maj
przej do domu Królewskiego Towarzystwa War-
szawskiego Przyjació Nauk, tam naley tym sa-

mym trybem zabi i opiecztowa wszystkie drzwi,

wiodce do biblioteki towarzystwa i do gabinetów,

i równie postawi przy nich szyldwachów, którzy

wysyani bd z warty oficerskiej, postawionej

w uniwersytecie.

6) Speniwszy tym sposobem wyej wynisz-

czon czynno, przeznaczone do niej osoby spisz

o tern wszystkiem cisy protokó i, opatrzywszy

go swymi podpisami, przedstawi go JWPanu.

7) Gdyby w przyszoci wynika potrzeba

otwarcia na pewien czas jednej biblioteki lub oby-

dwóch, zwróci si naley z prob o pozwolenie

na to do mnie.

8) Po otrzymaniu wymienionych w punkcie

1-ym informacyi, zda na bezporedni odpowie-

dzialno profesora Lindego i dozorców bibliotek

—

zebranie wszystkich ksiek, rycin i modeli, komu-
kolwiek rozdanych. Nastpnie za porednictwem
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ministra owiecenia narodowego, ustali cile: ile

i jakie mianowicie ksiki spodziewane s wT War-
szawie, na zamówienie z Parya lub z innych

miejscowoci, na jaki czas i jakie mianowicie s
ju wydane lub maj by jeszcze wydane rozpo-

rzdzenia, wzgldem przybycia we waciwym cza-

sie transportów z ksikami, jaka na to i skd wy-
asygnowana zostaa suma pienidzy i czy zostay

przedsiwzite naleyte rodki celem zabezpiecze-

nia dowozu oraz zachowania wszystkiego w caoci
i komu to wszystko poleconem zostao.

Wskutek niniejszego polecenia mego oczekuj

w niedugim czasie spenienia i raportu od JWPana,
z doczeniem w oryginale protokóu, wymienio-

nego w punkcie 6-ym« 1
).

Jenera Witt przystpi natychmiast do rzeczy. Ro-

zesa niezwocznie polecenia do osób, w odezwie na-

miestnika wymienionych, przedewszystkiem za do ów-

czesnego zwierzchnika wydziau owiecenia Rautenstrau-

cha i do komendanta miasta Warszawy, jeneraa Pche-
rzewskiego, zalecajc im zachowanie sprawy na razie

w tajemnicy.

Pod znamienn dat 29 Listopada 1831 roku przy-

sya Rautenstrauch Wittowi protokó dokonanych czyn-

noci i upewnia, i wszystkie zlecenia skrupulatnie wy-
konane zostay 2

).

x
) Akta wydziau cywilnego zarzdu gubernatora wojen-

nego miasta Warszawy, Nr. 49 arch. 405. O wywiezieniu biblio-

teki publicznej i biblioteki Towarzystwa Przyjació Nauk w 390

skrzyniach. (Ob otprawlenii publiczno] bibliotieki i bibliotieki Ob-
szczestwa Lubitielej Nauk w 390 jaszczykach). Odezwa Paskiewi-
cza do Witta z dnia 4-go Listopada starego stylu 1831 roku,

Nr. 1670.

a
) Te Akta. Dwie odezwy Witta do Raut-a: d. 5 Listopada
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16 Grudnia zawiadomi Paskiewicz cesarza o przed-

sibranych rodkach. Pod dat 22 Grudnia st. st. przy-

sza odezwa z Petersburga, zawierajca odpowied na

list feldmarszaka. Mianowicie, hr. Czernyszew, szef

sztabu gównego cesarskiego pisa, i cesarz, wysuchaw-
szy brzmienia raportu z 4 (16) Grudnia, rozkaza: »wszy-

stkie ksiki i rkopisy w jzyku polskim pozostawi
w Warszawie do czasu dalszego rozporzdzenia; wszy-

stkie za inne ksiki i rkopisy obydwóch bibliotek,

jak równie gabinety rycin i numizmatów wysa do

Petersburga ldem«. »Zdanych przez W. X. Mo bi-

bliotekarzy — streszcza dalej Czernyszew rozkaz cesar-

ski — wysa std wedug rozporzdzenia ministra o-
wiecenia narodowego, wybrawszy do tego celu ludzi

najbardziej pewnych (»samych bagonadienych«) i bie-

gych w swym fachu oraz zaopatrzywszy ich od mini-

steryum owiecenia w sum pienidzy, na przejazd do

Warszawy i z powrotem«. Dodawa Czernyszew, i je-

dnoczenie komunikuje wol cesarsk i ministrowi

owiaty, ksiciu Lieven.

Odezw t hr. Czernyszewa na rozkaz Paskiewicza

szef jego sztabu, ks. Gorczakow, zakomunikowa 25 Sty-

cznia 1832 r. hr. Wittowi l

).

Niebawem za Rautenstrauch, jako zwierzchnik

wydziau owiecenia, otrzyma odezw od szefa sztabu

armii czynnej ks. Gorczakowa z 10 Lutego 1832 r. Nr.

171, z zawiadomieniem, i minister owiaty, ks. Lieven,

z polecenia cesarskiego, posa do Warszawy specyal-

st. st. 1831 r. Nr. 50 i 7 Listopada st. st. 1831 r. Nr. 54; odezwa
Witta do Pcherzewskiego z 7 Listopada st. st. t. r. Nr. 53. Ode-

zwa Raut-a do Witta z 17 (29) Listopada t. r. Nr. 927. Pierwsze

trzy odezwy — po rosyjsku, ostatnia — po francusku.
l
) Te Akta. Odezwa Czernyszewa Nr. 2681; odezwa Gor-

czakowa Nr. 7: obydwie — po rosyjsku.

EPOKA PASKIEWICZOWSK*.
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nych urzdników do odbioru i przewiezienia zbiorów,

a mianowicie, Krassowskiego i Popowa do odebrania

i uoenia ksig z obydwóch bibliotek, Warneka do ga-

binetu rycin, Szardiusa i Postelsa — do gabinetu numi-

zmatycznego. Wskutek tego, Gorczakow, z rozporzdze-

nia feldmarszaka, poleca Rautenstrauchowi, aby dla

tych urzdników przygotowano mieszkania w gmachach,

gdzie znajduj si biblioteki i gabinety, i aby ich do-

puszczono do wykonania powierzonych im czynnoci.

Dziekani wydziaów zawieszonego uniwersytetu, dy-

rektorowie gabinetów i ci wszyscy, którzy z urzdu
swego najblisz styczno z poszczególnymi dziaami

biblioteki posiadali, wystosowali szereg przedstawie,

adresowanych przewanie na imi Rautenstraucha. Przy-

taczamy niej te dokumenta. Niektóre z nich zawieraj

jakby poegnalny rzut oka na dzieje powstania i roz-

woju umiowanego ksigozbioru narodowego, tern cen-

niejszy, e wychodzcy przewanie z pod pióra ludzi,

którzy witali sami pocztki biblioteki, jej wzrost sto-

pniowy, a wreszcie jej stan póniejszy wietny !

).

Napyway podania kolejno.

28 Lutego wystosowa krótkie przedstawienie ksidz

Tadeusz ubieski, Referendarz Sekcyi Duchownej przy

Komisyi Wyzna i Owiecenia. Oto ono:

»Do J. W. Generaa Leytnanta Rautenstrauch,

Czonka Rzdu Tymczasowego, kierujcego Wy-
dziaem Wyzna Religijnych i Owiecenia Publi-

cznego.

W r. 1818 Ojciec wity bull swoj dozwo-

li supprymowania klasztorów z warunkiem, aeby

J
) Oryginay wszystkich niej przytoczonych poda znajduj

si w Aktach Rady Admin. Król. Pol. Sekcja III, Vol. 4109:

O Bibliotece Publicznej przy Uniwersytecie.
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dobra supprymowane poszy na korzy kapitu
i seminaryów dyecezyalnych. Ta bulla bya przez

Naj. Pana przyjt, publikowan i w exekucy wpro-
wadzon. W skutku teje bulli wysanym zosta

JW-ny Linde Dyrektor Biblioteki do wszystkich

klasztorów supprymowanych i zebra przeszo pi-
dziesit tysicy ksig i zoy w Bibliotece Publi-

cznej dla uytku przez Fakultet Theologiczny du-

chowiestwa ksztaccego si.

Teraz co i Fakultet Theologiczny jest zawie-

szonym i Biblioteka Publiczna ma by wywiezion,
z urzdu mojego, jako stró praw duchownych,

mam zaszczyt prosi J. W. Generaa Leytnanta, aby

si wstawi gdzie naley o zwrot tej wasnoci du-

chownej na waciwy jej uytek, to jest dla Semi-

naryum Gównego i Dyecezyalnego.

W Warszawie, d. 28 Lutego 1832 r.

X. Tadeusz ubieski «.

Z kolei nadsya podanie dziekan Jan Wincenty

Bandtkie w imieniu wydziau prawnego:

»Do J. W. Rautenstraucha Generaa... i t. d.

Biblioteka dawnej szkoy prawa, zaoona
z szczodrobliwoci JW. Feliksa hr. ubieskiego,

ministra sprawiedliwoci ówczesnego, i z darów in-

nych osób, pomnaana zakupem dzie prawniczych

i historycznych z opat od uczniów, zostaa na

moje proby, jako dziekana wydziau prawa i ad-

ministracyi, wniesion do Biblioteki Publicznej przy

Uniwersytecie Królewskim Aleksandrowskim po

wcieleniu szkoy prawa do niego, co staranniejszy

dozór i dobro powszechne uczyni doradzao. Od-

daem sam znaczniejsz cz mego ksigozbioru

na uytek publiczny, jak liczne napisy w ksigach,

5*
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lubo nie wszystkich zamieszczone, sprawdzi to

mog.
Biblioteka ta jest jedyn w kraju naszym,

niezbdnie potrzebn do naukowego uksztacenia,

jakie z dobroczynnej wiekopomnej aski niewyga-

sej i bogosawionej pamici Najjaniejszego Ale-

xandra Cesarza i Króla u nas przez zaoenie Uni-

wersytetu Królewskiego zaczo si rozwija. Nie

zbogaci ona zamoniejszych zbiorów, lecz nas zu-

boy zupenie i pozbawi monoci naukowego

usposobienia, jeeliby zostaa z kraju wyprowa-
dzon. Nikt z przywatnych nie czyniby ju darów,

a nikt z stanu nauczycielskiego nie jest tak zamo-

nym, by si móg zaopatrywa w ksigi do swego

zawodu i suby publicznej potrzebne, a u nas tak

drogie.

Bdc od pocztku istnienia Uniwersytetu

Królewskiego Aleksandrowskiego przeoonym wy-
dziau prawa i administracyi, poczytuj sobie za

obowizek sumienia przeoy niniejsze uwagi.

Wspaniaomylno i aska nieograniczona Naj.

Pana Cesarza i Króla, winnym nawet przebacza-

jca, wkada na mnie równie wany obowizek
bagania:

by Biblioteka wydziau prawa i administracyi,

z prawniczych i historycznych dzie zoona, po-

zostaa nadal tutaj do uytku publicznego.

Bacz JWPan wyjedna swem dostojnem po-

rednictwem wysuchanie najaskawsze tej pokor-

nej proby!

Jan Wincenty Bandtkie.

dziekan wydziau prawa i administracyi.

Warszawa, d. 1 Marca 1832 r.«
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Profesor Jarocki, dyrektor Gabinetu Zoologicznego,

którego niestrudzonemi w cigu lat kilkunastu zabie-

gami gabinet pomnaa si i do pokanego wzniós si
stanu, prosi o zachowanie dzie, tego przedmiotu do-

tyczcych.

»Do J. W. Generaa... i t. d.

Janie Wielmony Panie!

Niej podpisany, powodowany tern pragnie-

niem, aeby Gabinet Zoologiczny Król. Alex. Uni-

wersytetu jego dyrekcyi powierzony cigle w po-

rzdku naukowym wzrasta, omiela si do JWPana
zanie pokorn prob, aeby tak cile zoologi-

czne dziea, jako te i te, które kopalne ciaa zwie-

rzce opisuj, mogy by z Biblioteki wyczone
i przy Gabinecie Zoologicznym zostawione. Mamy
bowiem w tyme gabinecie jeszcze kilkanacie ty-

sicy sztuk takich, które mimo cig prac moj,
jeszcze z cisoci nie s zdeterminowane; a wszy-

stkie, które nastpnie przyby mog, bd potrze-

bowa determinacyi. Sowem, instytut taki, jak

wspomniany gabinet, bez dzie potrzebnych w a-
den sposób obej si nie moe.

»W zupenej nadziei pomylnego skutku po-

wtarzajc prob moj, cz wyrazy najwyszego
uszanowania.

Dr. Jarocki.

Prof. Dyryg. Gab. Zool. Kr. Alex. Uniw.

w Warszawie.

Dnia 1 Marca 1832 r.«

Chemik, Adam Kitajewski, jako dziekan wydziau
filozoficznego, wniós podanie do tego Rautenstraucha:
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»Janie Wielmony Panie!

Podpisany dziekan wydziau matematyczno-

fizycznego w Królewskim Aleksandrowskim Uni-

wersytecie, jako profesor chemii, majc sobie po-

ruczony dozór nad pracowni chemiczn, tudzie

nad zbiorem mineralogicznym tego Uniwersytetu,

a nawet w braku obecnym tak konserwatora mi-

neralogii, jako te i preparatora chemii, bezpore-

dnio z odpowiedzialnoci czuwajcy nad caoci
tyche zakadów, sdzi by swoim obowizkiem
zwróci uwag JWPana na konieczn potrzeb zo-

stawienia ksiek w przedmiocie mineralogii i che-

mii, tudzie w tych gaziach umiejtnoci, które

bezporedni zwizek z tamtemi maj, jako to: te-

chniczno- i fizyczno-rolnicze, górnicze i hutnicze,

jakie Biblioteka Publiczna Uniwersytetu posiada,

a to tym wicej, e dopiero wspomnione dwa od-

dziay ksiek nie przedstawiaj w tej bibliotece

ani nic kompletnego, ani te kosztownego, wszelako

dla zupenego braku ksiek, wielki uszczerbek

chemia i mineralogia ponieby musiay przez za-

branie tej acz maej liczby ostatecznej w poszuki-

waniach naukowych pomocy; — z tych wic po-

wodów powaa si podpisany uda si pod wiat
i siln opiek JWPana i uprasza Go z przynalen
unionoci, aby raczy JWPanie rozkaza do po-

mienionych umiejtnoci nalece ksiki Biblioteki

Publicznej Uniwersytetu od caoci teje Biblioteki

oddzieli i takowe na uytek nasz pozostawi
i otworzy lub do samych e tych zakadów wcie-

li, aby tym sposobem nasze przynajmniej na-

ukowe zatrudnienia zwoki, tamy, a nasze usposo-

bienia uszczerbku nie ponosiy.
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Ufny w dzielne wsparcie JWPana pomyl-
nego skutku niniejszej proby swojej podpisany

oczekiwa bdzie.

JWPana najniszy suga
A. M. Kitajewski.

Warszawa, d. 2 Marca 1832 r.«

Profesor Micha Szubert, dyrektor ogrodu botani-

cznego uniwersytetu, prosi o dziea botaniczne:

»Gdy wol Rzdu jest utrzymanie ogrodu bo-

tanicznego w dzisiejszej jego wietnoci, mam to

sobie za miy obowizek przedstawi konieczn
potrzeb zachowrania dla niego dzie botanicznych,

które z natury swojej bardzo s kosztowne; w ra-

zie nie istnienia biblioteki ogólnej, monaby je w lo-

kalu ogrodowym umieci. Zakupienie na nowo ju
znajdujcych si dzie, byoby z wielkiemi po-
czone trudnociami i wymagaoby znacznych na-

kadów, któreby zapewne w dzisiejszych czasach

chciano oszczdzi.

JWPan, wchodzc w suszno moich powo-
dów, zechcesz si zapewnie askawie przychyli do

wniosku mojego, majcego jedynie dobro nauki na

wzgldzie.

Zostaj z winnem uszanowaniem

JWPana najniszym sug
Szubert.

W Warszawie 2 Marca 1832 r.«

Oto za podanie Marcina Roliskiego, dziekana

wydziau lekarskiego:
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»Do Wysokiej Komisyi Rzdowej Wyzna
Religijnych i Owiecenia Publicznego.

W r. 1809, gdy przez poczenie si niektó-

rych lekarzy praktycznych warszawskich, troskli-

wych o dobro publiczne, za pozwoleniem Rzdu
zaoony zosta wydzia akademicko - lekarski,

wkrótce znaleli zaoyciele tego wydziau owo-

czeni profesorowie: Wolff, Czekierski, Brandt,

Dziarkowski i Celiski niezbdn potrzeb zaoe-
nia biblioteki podrcznej wydziau lekarskiego, do

której kamie wgielny pooyli przez ofiarowanie

rónych dzie lekarskich z wasnych bibliotek; za

ich przykadem poszli przez podobne ofiary inni

lekarze praktyczni, jako to doktorowie: Bergonzoni,

Lafontaine, Szpeth i inni. Tym sposobem powstaa
biblioteka wydziaowa, mieszczca w sobie znaczn
ilo dzie lekarskich w rónych przedmiotach,

umieszczona w gmachu wydziaowym, która pó-
niej znacznie bardzo powikszon zostaa, przez

zakupienie biblioteki doktora Sander z funduszu

przez rzd opiekuczy przeznaczonego.

Biblioteka ta, od jej zaoenia a do r. 1826,

jako wasno wydziaowa, umieszczon bya w je-

dnej z sal gmachu wydziau lekarskiego, w którym

to roku, dla szczupoci miejsca, za pozwoleniem

W7
ysokiej Komisyi Owiecenia przeniesion zostaa

do Biblioteki Publicznej. I Biblioteka Publiczna po-

siada wiele dzie lekarskich, które si w bibliotece

wydziaowej nie znajduj.

Gdy si wie rozchodzi, i Biblioteka Publi-

czna ma by zwinit, uprasza podpisany Wysok
Komisy o askawe wstawienie si do wadzy wy-
szej i wyjednanie, aby tak biblioteka lekarska wy-
dziaowa, bdca wasnoci wydziau lekarskiego

i dla niego niezbdnie potrzebna, jako te i dziea



- 73 —

w przedmiotach lekarskich, znajdujce si w Bi-

bliotece Publicznej, oddane by mogy wydziaowi

lekarskiemu w Warszawie.

Dr. Roliski

Dnia 5 Marca 1832 r.« S. i D. W. L.

Dyrektor Obserwatoryum Astronomicznego, Franci-

szek Armiski, tego dnia 5 Marca, pisa do Rauten-

straucha:

»J. Wielmony Panie!

Obserwatoryum Astronomiczne uywao dotd
dzie tak astronomicznych, jak te i umiejtnoci,

majcych zwizek z astronomi, znajdujcych si
w tutejszej Bibliotece Publicznej; e za na we-

zwanie zwierzchnoci teje Biblioteki dziea wspo-

mnione zwrócone do niej zostay, a czynno ob-

serwatoryum dzie takowych w pomoc koniecznie

wymaga, upraszam zatem JWPana o askawe wy-
danie polecenia, aby dziea te dla uycia ich nadal

w obserwatoryum z Biblioteki wydane zostay.

Armiski,

Dyrektor Obserwatoryum Astronom«.

Ks. Pawe Szymaski, dziekan wydziau teologicz-

nego, doczajc swój gos do gosu ksidza ubie-
skiego, wstawia si za dzieami teologicznemi.

»Do Wysokiej Komisyi Rz-wej Wyzn. Relig.

i Ow. Publicznego.

Zaufany w nieograniczonej dobroci Najj. Pana,

omielam si uprasza najpokorniej Wysok Ko-
misy, aby u podnóka Jego tronu wstawi si ra-

czya za darowaniem gównemu naukowemu insty-

tutowi duchownemu w Kr. P. ksig wszelkich, tak
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religijnych, jak z religi i history kocioa zwi-
zek majcych, znajdujcych si w Bibliotece Publi-

cznej przy tutejszym Król. Aleks. Uniwersytecie.

Rzeczone ksigi w tym celu ju od pojedynczych

osób ofiarowane byy, ju z prywatnych bibliotek

duchownych zebrane zostay, iby z nich korzysta

ogó duchowiestwa krajowego, najbliszy za uy-
tek mia wydzia teologiczny, objty Dyplomatem
Bog. Pamici Cesarza i Króla Aleksandra. Ten sam
zamiar powodowa i Ojcem w. Piusem VII, gdy

przez wiadome Wys. Komisyi Breve, wydane przed

kilkunastu laty, zezwoli na wcielenie ksig klaszto-

rów supprymowanych do pomienionej biblioteki.

Gdy Najj. Pan, chcc ojcowskiem miosierdziem

i troskliwoci, stosownie do najwyszych swoich

myli, nietylko goi rany nieszczsnego powstania,

ale i zabezpieczy w potomne wieki rzetelne dobra

kraju, jedynie zawiesi rozkaza czynno szkó
wyszych, dopóki nie wskae jak zbawiennie na

przyszo urzdzane by powinny; gdy zatem pra-

gnie nie upadku nauk, ale gruntownej onych pod-

stawy i pomylniej szego kierunku; gdy na utrzy-

manie, pomnoenie i opiek nauk religijnych tern

bezpieczniej liczy potrzeba, im prawa religia jest

pewniejszym szczcia towarzyskiego zarodem; gdy

jest niepodobiestwem bez ksig pracowa nad bo-
gim wzrostem i ustaleniem nauk; tusz niezawo-

dnie, e wspaniaomylny nasz Monarcha na przed-

stawienie Wys. Komisyi nie odmówi przez wzmian-
kowane darowanie ksig owych przyda nowej a-
ski do mnogich swoich dobrodziejstw.

X. Szymaski,
Dziekan Wydz. Teolog.

Warszawa, d. 6 Marca 1832 r.«
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Tak wic, z wydziaów uniwersyteckich jeden tylko

wydzia nauk i sztuk piknych nie upomnia si o dziel

ze swego zakresu. Podania dziekana wydziau, Ludwika

Osiskiego, nie znajdujemy.

Wszystkie wymienione podania maj jednakow
cech; kade z nich uwaa losy biblioteki za rozstrzy-

gnite w zasadzie i prosi— tylko o zachowanie dzie

z jego zakresu. W ten sposób wszystkie razem dopiero

wzite podania zmierzaj niejako, drog unionej proby,

do faktycznego udaremnienia srogiego rozkazu.

Lecz by czowiek, który z tytuu urzdu swego

mia obowizek przemówienia w imieniu biblioteki, jako

caoci: to Dyrektor Jeneralny Biblioteki, Samuel Bogu-

mi Linde.

Linde, oportunista zdecydowany, w czasie rewolu-

cyi da si unie prdowi i okaza pewn gotowo do

suenia budzcej si mocy. Poniewa za wówczas

wszelkie kroki osób znanych, powstaniu sprzyjajce,

przez pisma publiczne ogaszane byy, przeto po stu-

mieniu powstania Linde czu chwiejny grunt pod sob
i postanowi, jak wielu innych, ratowa sw sytuacy

gorliwoci w usugach dla nowego rzdu. Nie on jeden

to czyni, czyniy to dziesitki i setki innych; wszyscy

Polacy, którzy na urzdowych stanowiskach po rewolu-

cyi znaleli si, zawdziczali to: albo swojej abstynencyi

od powstania, jak Krasiski, Kossecki, Rautenstrauch,

Tymowski i inni, albo swemu gorliwemu i widocznemu

nawróceniu. I jedni i drudzy musieli zupenie wyranie

zaznaczy sw do upadego powstania odraz.

Gdy na podstawie akt ledczych najwyszego sdu
kryminalnego, ustanowionego nad sprawcami i uczestni-

kami rewolucyi, zebrano wiadomoci o zachowaniu si

podczas powstania czonków Towarzystwa Przyjació

Nauk i gdy za spraw gorliwoci delatorskiej takich

osób, jak znany i ceniony póniej pisarz Leon Rogalski,
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podówczas sekretarz najw. sdu kryminalnego, wyja-

nio si, e wielu gorliwych stronników utrwalonego po

rewolucyi rzdu brao udzia w budzeniu powstania,

skompromitowany by w liczbie ostatnich i Linde.

»Podczas powstania peni obowizek rektora Li-

ceum i by czonkiem Komisyi Rz. Wyzn. i Ow. Publ.

Nietylko zoy przysig Rzdowi powstaczemu, lecz

podpisa wezwanie do pastorów ewangelickich, by wpy-
wali na wspówyznawców w duchu wiernoci i posu-

szestwa wadzom powstaczym. By czonkiem Komi-

syi Wyzna i Owiecenia Publicznego wówczas, gdy Le-

lewel by ministrem. Ta okoliczno nasuwa domniema-

nie, e Lelewel ufa przychylnemu dla siebie trybowi

mylenia Lindego ')«.

Wprawdzie niektóre dokumenta z doby rewolucyi

mogy byy uspokoi wadze co do waciwego usposo-

bienia Lindego w sprawach politycznych. Bo oto co pi-

saa »Gazeta Polska« Nr. 18 z r. 1831 o Lindem z po-

wodu sprzeday w Warszawie jego niemieckiego prze-

kadu dziea ustanowieniu i upadku konstytucyi 1791

roku:

»Jakkolwiek m ten by patryot przy kadej

zmianie rzdu, jakkolwiek przysiga, stosownie do oko-

licznoci, monarchom i lubi ich, jakkolwiek powica
swoje prace niekiedy osobom wpywowym, a niekiedy

ich poddanym, jednake przekad niemieckiego dziea

przekonywa, e by on patryot rzeczywistymi

Byo zupenie pewne, e z chwil gdy rzd rosyj-

ski znów si w Polsce utrwali, bdzie mia w Lindem
gorliwego wszelkich rozkazów wykonawc.

Otó, zobaczmy, jak zachowa si Linde w kryty

-

J

) Akta Kancelaryi Warsz. Gub. Wojennego Nr. 51: O To-

warzystwie Przyjació Nauk.
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cznej dla Biblioteki chwili. Ostatniem z szeregu poda
jest list jego:

»Do Wysokiej Komisyi Rz. Wyzna i Ow.
Publicznego I

Zastpca Dyrektora Jeneralnego Wychowania
Jeneralny Dyrektor Biblioteki Publicznej.

Dowiedziawszy si, i Komisarze z Petersbur-

ga nadesani, wyjwszy tylko ksiki w jzyku pol-

skim, maj zabiera nietylko wszystkie inne dziea,

ale nawet i dziea rosyjskie w Bibliotece znajdu-

jce si, widzi potrzeb na to zwróci uwag Wy-
sokiej Komisyi Rzdowej. Dziea rzeczone znacz-

nym kosztem i usilnem staraniem sprowadzone zo-

stay z Petersburga, których wielka ilo nie tylko

tam, ale i w caem pastwie Rosyjskiem znajduje

si, a w naszym kraju rzadko je która posiada bi-

blioteka. Gdy za w teraniejszych czasach konie-

czna wynika potrzeba upowszechnienia jzyka ro-

syjskiego, nie naleaoby wic wyprowadza z kraju

dzie takich, któreby rozszerzanie literatury rosyj-

skiej i pomoc w nauce tego jzyka tamowa
miay !

).

Wysoka Komisya Rzdowa raczy wic w tej

mierze skuteczne przedsiwzi rodki.

S. B. de Linde.

W Warszawie, dnia 6 Marca 1832 r.«

Ten list monaby uwaa jedynie za sprytn mani-

festacy lojalnoci, za wykrcenie si za pomoc proby,

trafiajcej wyranie w myl intencyi rzdowych, od

obowizku zaoenia protestu. Lecz w tydzie po tern

a
) Tu widoczna omyka. Naley rozumie: »których wy-

prowadzenie z kraju... tamowaby miao« i t. d.
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Linde zoy inne podanie, daleko mielsze. Ze wstpu
do tego podania, zoonego na imi namiestnika, wida,
e by do tego przez niego upowaniony i mniema na-

ley, e wiedzia, i Paskiewicz przychyla si do myli
pozostawienia gównego zbioru Biblioteki w Warszawie.

Ale zarazem z podania przebija istotny ból czowieka,

moe nie tyle jako Polaka, ile jako zamiowanego w ksi-

gach uczonego, który sam wiele trudów, wiele stara

w zaopatrzenie biblioteki woy, cz ycia swego pra-

cowitego powici na jej utworzenie, i teraz przy caej

swej arcy-ulegoci nie moe powstrzyma dobitnych

i gorzkich sów.
Oto podanie Lindego, w tómaczeniu z francuskiego:

»Moci Ksi!
Korzystajc z askawego pozwolenia zoenia

W. X. Moci memoryau, dotyczcego przeniesienia

do Petersburga Biblioteki Publicznej i Gabinetów,

powaam si zakomunikowa W. X. Moci moje
zdanie o tak doniosej sprawie z t otwartoci
i szczeroci, do jakiej obowizany jest czowiek

uczciwy wobec swego protektora i dobroczycy.

Wiadomo o tern przeniesieniu wywoaa po-

wszechnie uczucie najgbszego smutku i najwik-

szego przygnbienia. Wszystkie inne kraje, skada-

jce obszerne imperyum rosyjskie, mog winszowa
sobie staego i nieprzerwanego powstawania coraz

to nowych instytucyi owiatowych, a oto nam,

najbiedniejszemu ze wszystkich pod tym wzgldem
krajowi chc odebra te mae i mozolne pocztki,

które wanie w ostatnich czasach zgromadzilimy,

pod dobroczynn i ojcowsk opiek zmarego ce-

sarza Aleksandra i cesarza Mikoaja.

Co stanie si z modzie, tern przyszem po-

koleniem, bez instytucyi? Czeme stan si instytu-
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cye, bez rodków ku ksztaceniu serca, umysu
i smaku? Zapewne, e ze zego uycia tych rod-
ków, z faszywej edukacyi pyn znaczne szkody;

lecz skutki ciemnoty i zaniedbania czy nie bd
bardziej jeszcze nieszczsne? Tu, jak we wszyst-

kiem, zotego rodka trzyma si naley.

Dam pobieny tylko rzut oka na dzieje na-

szych zbiorów. Pod panowaniem pruskiem, gdy mi-

nister Voss powoa mnie z Wiednia do Warszawy
dla zaoenia Liceum w r. 1803, nie znalazem ani

ksiki, ani narzdzia fizycznego i t. p. Opata
dwóch talarów z ucznia rocznie daa pocztek na-

szym zbiorom. W rok potem król pruski uczyni
dar dla Liceum z czci biblioteki zmarego biskupa

Krasickiego, któr by zakupi. W epoce Ksistwa
Warszawskiego szkoa prawa, zaopatrzona dziki

zabiegom ministra hrabiego ubieskiego i szkoa
lekarska, zapocztkowana przez starania doktorów
warszawskich, wcieliy obydwie swe zbiory do Bi-

blioteki Publicznej. Lecz dopiero zamknicie wielu

klasztorów gównie wzbogacio t instytucy naj-

wiksz iloci dzie, dochodzc ju wówczas do

50,000 tomów; potem nastpio nabycie bardzo

rzadkiego zbioru po profesorze Chyliczkowskim, za

co dotychczas jeszcze ciy dug do spacenia w su-

mie 51,000 zp.

Na kupno biece nowych ksiek, od ksiga-

rzy, a czciej jeszcze i z wiksz korzyci przy

sprzedaach ksigozbiorów, by fundusz roczny*

ustanowiony przez szczodrobliwo cesarza. Dzieje

gabinetu rycin s podobne do dziejów biblioteki;

gówna cz kupiona zostaa z masy, po królu St.

Aug. Poniatowskim pozostaej, cz bardzo zna-

czna stanowi dar zmarego hrabiego Stanisawa Po-

tockiego, wówczas ministra owiecenia; nakoniec,
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trzecia cz nabyta zostaa za fundusz, na ten cel

przeznaczony. Za kupno medalów od niejakiego

Neumarka ciy jeszcze dug w sumie 150,000 zp.

Poniewa róda i okresy gromadzenia Bi-

blioteki Publicznej byy tak rozmaite, przeto i cel

naszych zbiorów i przedmioty, które je skadaj,

musz by równie bardzo rozmaite i odpowiada-

jce swemu uytkowi i potrzebie.

P. P. Komisarze z Petersburga przybyli tu, jak

mówi sami, bez adnej instrukcyi, maj za do-

piero otrzyma je od W. X. Moci. Dotychczas

uwaaj oni za swój obowizek bra absolutnie

wszystko, bez wyboru, jedynie powiadczajc cyfry.

Tym sposobem nie pozostawiliby nam nic, nawet

przedmiotów pierwszej koniecznoci, nie wycza-
jc nawet ksiek rosyjskich, chocia jest rzecz
pierwszej doniosoci dla rzdu oywianie, zachca-

nie, rozpowszechnianie, uatwianie nauki jzyka ro-

syjskiego. Mówi oni, i mog uczyni wyjtek je-

dynie na rzecz ksiek i rkopisów w jzyku pol-

skim; lecz wanie jest to cz najbiedniejsza i naj-

mniejsza literatury polskiej, gdy autorowie bar-

dziej znakomici, jak Dugosz, Kromer, Hozyusz,

Lubieniecki, Sarbiewski i inni — wszyscy pisali

w jzyku aciskim.
Zbiory prawa polskiego istniej po acinie,

jako to zbiór askiego, Herburta a nawet pocztek
Volumina legum. Niech wic zostawi nam biblio-

tek polsk w jej rzeczywistem znaczeniu, bez tego

bowiem niepodobiestwem stanie si napisanie naj-

mniejszego wywodu historycznego, prawniczego,

w wypadku jakiego sporu o fundusze, zapisy,

granice.

Oprócz tego, ogród botaniczny nie moe obej
si bez ksig botanicznych, obserwatoryum — bez
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astronomicznych, matematycznych; gabinety zoolo-

giczny, mineralogiczny, fizyczny, chemiczny bez

ksig z historyi naturalnej, szkoa prawa bez ksig
prawnych, szkoa lekarska bez biblioteki medycznej,

szkoa rysunków bez rycin, przynajmniej najbar-

dziej nauczajcych. Seminarya zwaszcza postrada-

yby cenny zbiór ksig teologicznych, ascetycznych,

kocielnych, ojców kocioa, których najbardziej po-

trzebuj i do których maj najsuszniejsze prawa,

gdy si zway, e wikszo tych ksig pochodzi ze

skasowanych klasztorów. Gdyby wic pozbawiono
nas wszystkiego, kady z tych instytutów widziaby
si zmuszonym rozpoczyna na nowo zbieranie

tego, comy nabyli z takim nakadem i trudem.

Jeli zabiera si bez wyboru, wówczas zabierze

si tyle rzeczy, które nie s warte kosztów prze-

wiezienia; a poniewa i duplikaty wchodz równie
do ogólnej liczby, ryzykowanoby czsto zabranie

dwóch, trzech, czterech egzemplarzy tej samej rze-

czy. Poniewa wszystkie instytucye Rosyi s za-

opatrzone we wszystko jak najhojniej, niech pozo-

stawione bdzie przynajmniej nam, ostatnim przy-

byszom, to, co jest poprostu niezbdne.

Wynik tych uwag byby wic taki, aby pano-

wie Komisarze koniecznie czynili wybór, a do tego

potrzebna jest dla nich instrukcya, do uoenia za
jej — komitet, zoony ze znawców, z jednej i z dru-

giej strony. Podstaw tej instrukcyi powinnoby by:
niech bdzie wzite to, co zasuguje na zabranie,

niech za bdzie nam zostawiona reszta, tak konie-

czna, tak niezbdna dla nas.

Takie s moje pogldy, które omielam si
przedstawi Ksiciu; nie zechce On widzie w tern

przedstawieniu nic innego, jak obowizek czowieka
publicznego, którego serce dotknite jest bolenie,
EPOKA PASKIEWICZOWSKA.
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gdy patrzy on na to, jak praca caego jego ycia nagle

ulega zniszczeniu; za w otwartoci, z któr powa-

am si przemawia, — jedynie tylko zaufanie do

charakteru, tak znakomitego, tak sprawiedliwego

i wielkiego, jakim jest, wedug ogólnego dzi uzna-

nia, charakter Twój, Moci Ksi.
Samuel Teofil de Linde.

Warszawa, 13 Marca 1832 r.«

Jeli odrzuci frazeologi zdawkowego pochlebstwa,

która ten list w paru miejscach ubarwia, to zreszt od-

bija on bardzo tonem i treci od innych wystpie Lin-

dego w tej epoce *).

Na podaniu tern oówkiem napisano po rosyjsku

rk Paskiewicza:

»Ksiki rosyjskie mona zostawi«.

Rautenstrauch, opierajc si na zoonych mu po-

daniach i najwidoczniej sam pojmujc potrzeb przemó-

wienia za cofniciem, choby w czci, nakazu zabrania

biblioteki, wygotowa raport do namiestnika, datowany

30 Marca 1832 r. i w tyme dniu na Radzie Administra-

cyjnej roztrzsany.

W raporcie tym powoywa si na zoone mu po-

dania i wykazywa konieczno pozostawienia dzie teo-

logicznych, prawniczych, lekarskich, przyrodniczych, as-

tronomicznych, jak równie dzie autorów polskich,

w jzyku aciskim. Zna w tym raporcie porozumienie

z Lindem co do argumentów.

Z listu tego wida, e Rautenstrauch, który z roz-

kazu cesarza opracowa projekt reorganizacyi uniwersy-

tetu, sdzi, e zawieszenie przynajmniej fakultetu pra-

wniczego i lekarskiego byo tylko czasowe.

Orygina francuski tego podania przytaczamy, jako an-

neks Nr. 1.
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»Wziwszy pod uwag, e ustawy i jurysprudencya,

w kraju wprowadzone, nie s wykadane w adnym uni-

wersytecie, przewiadczony jestem, i jest rzecz zupe-
nie konieczn utrzymanie w Warszawie wydziau prawa
i administracyi. Wskutek tego zaproponowaem zacho-

wanie tego wydziau w nowym systemie edukacyi pu-

blicznej <(. Wypowiada dalej Rautenstrauch nadziej, i
cesarz przychyli si do tego projektu. »Naley przypusz-

cza, e cesarz raczy pozwoli, aby wydzia lekarski, za-

wieszony dotychczas, zosta w przyszoci przywrócony

do istnienia, w celu ksztacenia lekarzy, chirurgów i ap-

tekarzy« *).

Na posiedzeniu Rady Administracyjnej d. 28 Marca

1832 r. wniesione zostao przedoenie Rautenstraucha

w sprawie Biblioteki Publicznej i w sprawie biblioteki

Tow. Przyjació Nauk 2
).

Rada co do Biblioteki Publicznej orzeka:

»Uzasadnionem znalazszy przedoenie czonka

wnoszcego z dnia biecego ad Nr. 1685 w przedmio-

cie pozostawienia w Warszawie z Biblioteki Publicznej

dzie duchownych, aciskich i polskich pisarzy, praw-

nych, medycznych, cigajcych si do utrzymanych

z woli Najj. Pana obserwatoryum, ogrodu botanicznego,

gabinetów mineralogicznego i zoologicznego, Rada posta-

nowia przedoy Jego C. K. Moci z prob o przy-

chylenie si do niego «.

»Nadto zwaajc, e Biblioteka Publiczna obciona
jest jeszcze dugiem w sumie zp. 51,000, a gabinet me-

dalów — dugiem w sumie 150,000, Rada uznaa za

rzecz przyzwoit zwróci na ten przedmiot uwag Najj.

Pana, a to w celu: e gdy tak biblioteka, jak i gabinet

List ten doczamy, jako anneks Nr. 2.

») Archiwum Kancelaryi Gen. Gubernatora. — Ksiga pro-

tokóów posiedze Rady Administracyjnej.

6*
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medalów stan si czci Biblioteki Petersburskiej, moe
podoba si Jego C. K. Moci poleci zaspokojenie du-
gów, o których mowa, z funduszów, dla teje biblioteki

przeznaczonych«.

Paskiewicz w caej tej sprawie oficyalnie zachowy-

wa bierno, która wiadczya o jego dla tych zabie-

gów przychylnoci.

Na posiedzeniu Rady Administracyjnej z dnia 30

Marca przewodniczy i jasn jest rzecz dla kadego,
kto pozna stosunek czonków Rady do namiestnika, i
w tak wanej i delikatnej sprawie bez jego pozwolenia

ani Rautenstrauch podaniaby nie zoy, ani Rada
uchway nie powzia. Po zapadniciu uchway Rady Pas-

kiewicz odezw z dnia 7 Kwietnia 1832 roku Nr. 3168

w oryginale zakomunikowa j ministrowi sekretarzowi

stanu, Stefanowi Grabowskiemu, dla powiadomienia

o niej cesarza. Do odezwy doczy raport Rautenstrau-

cha i prosi Grabowskiego o zawiadomienie go o decy-

zyi cesarskiej.

Odpowied z Petersburga nadesza, lecz nie t dro-

g, jak odbywaa si zwyka korespondencya urzdowa,
przez ministra sekretarza stanu, lecz t drog, jak pro-

wadzona bya korespondencya wojskowa z Paskiewi-

czem, jako dowódc wojsk, a take korespondencya po-

lityczna poufna — przez kancelary Gównego Sztabu.

Zarzdzajcy Gównym Sztabem cesarza genera-

adjutant, hr. Czernyszew, pisa do namiestnika 5 Kwiet-

nia st. st. 1832 r. za Nr. 994:

»Cesarz, odebrawszy od ministra sekretarza stanu,

hr. Grabowskiego, odezw do niego W. X. Moci z dnia

26 Marca (st. st.) Nr. 3168 wzgldem zostawienia przy

Warszawskim Uniwersytecie czci Publicznej Biblioteki,

do uniwersytetu nalecej, Najwyej rozkaza mi zawia-
domi W. X. Mo, e cesarz zezwala na zostawienie
w Warszawie wszystkich ksig medycznych, teologicz-
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nych i do obserwatoryum potrzebnych, co si za tycze

ksig prawnych i innych do tej biblioteki nalecych, to

Jego C. K. Mo, znajdujc niepodobiestwo zachowania

fakultetu tego przy Uniw. Warszawskim na dawnych za-

sadach, rozkaza raczy wszystkie te ksigi sprowadzi

do Petersburga w dopenieniu poprzedniego Najwyszego
rozkazu.

Komunikujc W. X. Moci o tej Najwyszej decyzyi,

mam honor doda, e Cesarzowi podobao si, aby spata

dugów, cicych Bibliotek Publiczn Warszawsk
w kwocie 51,000 zp. i gabinet medalów w kwocie

150,000 zp. uskuteczniona bya z dochodów Królestwa

Polskiego, znajdujc, e wszystkie te przedmioty nale
do Rosyi z prawa wojny, gdy wojska rosyjskie zajy
Warszaw si ora«.

Ten wyrok na bibliotek narodow stanowi nie-

spodziank nawet dla Paskiewicza.

Tego samego dnia, kiedy Czernyszew pisa do na-

miestnika odpowied oficyaln, cesarz przesya mu mo-
nitum w licie prywatnym za to, e nie zrozumia, i
przewiezienie biblioteki nie jest to jedna z tych spraw,

które si na drodze formalnej i jawnej zaatwia, i e
nadajc bieg zwyky tej delikatnej sprawie, postawi ce-

sarza w trudnem pooeniu.
Oto sowa listu:

»Postawie mnie w przykrem i trudnem pooeniu
w sprawie przesania bibliotek, poniewa napisae o za-

chodzcych kwestyach wprost oficyalnie Grabowskiemu,
który nic o tern nie wiedzia. Naley o podobnych spra-

wach pisa do mnie listem do rk wasnych, gdy dotycz
one moich rozkazów, jako monarchy ros}Tjskiego, karz-
cego zdrad Polaków; a zatem jeli i zachodzi jaka trud-

no, to naley bezporednio mnie o tern zawiadomi. Byo
to tern potrzebniejsze w danym razie, e i sama proba
jest nieuzasadniona, zwaszcza Towarzystwa Przyja-
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ció Nauk. Cokolwiek bowiem oni mówi, Czartoryski

i Niemcewicz byli ich gównymi czonkami, a zarazem

pierwszymi w rewolucyi. Poniewa za weszlimy do

Warszawy si ora, wic i wszystkie podobne przed-

mioty stanowi nasze trofea. Z aski mog im je póniej

ofiarowa, lecz nale one do nas. Prosz na przyszo
stanowczo unika czego podobnego« *).

Tak wic gówna cz biblioteki miaa nieodwo-

alnie powdrowa do Petersburga.

Czynnoci, zwizane z odbiorem i ukadaniem ksi-

ek i okazów muzealnych, na przewiezienie przeznaczo-

nych, cigny si do wiosny r. 1834. Do czynnoci
tych, oprócz przysanych z Petersburga osób, uyto rów-

nie urzdników miejscowych.

Na pocztku Kwietnia 1834 r. Aleksander Krassow-

skij, pod kierunkiem którego wszystkie te czynnoci do-

konywane byy, przesa do namiestnika list tych urzd-
ników, w celu wyznaczenia dla nich nagród pieni-
nych 2

).

W odezwie swej nadmienia Krassowskij, i omiu
urzdników zajmowao si w przecigu przeszo dwóch
lat rónemi czynnociami z powodu zdawania, pakowa-
nia i wysyania do Petersburga ksiek, rkopisów, ry-

cin i wielu innych rzeczy; te same osoby czynne byy

*) W tej samej uchwale Rad}' Adm. z 30 Marca postano-

wiono prosi o zachowanie Biblioteki Towarzystwa Przyjació
Nauk. List ten Mikoaja I do Paskiewicza drukowany u Szczer-
batowa: Knia Paskiewicz, Tom V, dodatkowy. Dokumenta
str. 16.

2
) Aleksander Krassowskij do P. Brujewicza, dyrektora

kancelaryi namiestnika, d. 3 Kwietnia 1834 r. Nr. 35.
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przy odbiorze ksiek i muzeów byego Towarzystwa Przy-

jació Nauk. Dyrektor Linde wyda im wiadectwo do-

brej suby oraz dobrej konduity podczas ostatniej re-

wolucyi :
).

Byy to osoby nastpujce:
Pawe Zaorski, bibliotekarz Biblioteki Publicznej;

Wiktor Skarbek, byy kustosz biblioteki; Kazimierz Su-

miski, sekretarz biblioteki; Kornel azowski, adjunkt

biblioteki; Jan Piwarski, byy konserwator gabinetu ry-

cin; Wiktor Raczyski, byy adjunkt przy gabinecie ry-

cin; Antoni Blank, byy profesor malarstwa i konserwa-

tor gabinetu wzorów gipsowych; Jan Krzywicki, profe-

sor gimnazyum.

Oprócz tego przedstawieni zostali do nagród trzej

urzdnicy, którzy zajmowali si w r. 1833 rozpozna-
waniem ksiek polskich w warszawskiej Bibliotece Pu-

blicznej, z których wybrano szkodliwe lub podejrzane

dla wysania do Petersburga^.

Przez to ostatnie zarzdzenie, oczywicie, dotkliwie

nadwerona zostaa stypulacya urzdowa co do pozo-

stawienia ksiek polskich w Warszawie. Urzdnicy, t
funkcy rozpoznawania obarczeni, wiedzc o tern, i
bezpieczniej jest dla nich ksik nieszkodliw wysa
do Petersburga, ni szkodliw i podejrzan w Warsza-

wie zostawi, woleli, naturalnie, w razie wtpliwoci pod-

ciga ksiki pod t drug kategory.

Gorliwo uytych do tej czynnoci urzdników
nie ulegaa wtpliwoci; byli to trzej ludzie: Antoni

Hlebowicz, podówczas sekretarz Rady Wychowania

) »Jako adna z osób wymienionych nie miaa najmniej-

szego udziau w czasie zaburze, owszem kada z nich zacho-

waa si najspokojniej i najprzykadniej, powiadczam. —W War-
szawie, dnia 16 Lutego 1834 roku. S. B. de Linde, Dyr. Gener.

Bibl. Rzdowej «.
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Publicznego; Fryderyk Goleski, doktór obojga praw,

komisarz obwodu wieluskiego, i Grzegorz Buczyski,

sekretarz przy czasowym komitecie lekarskim *).

Antoni Hlebowicz sta si z czasem osobistoci

znan wród magistratury Królestwa, a take wród
przedstawicieli literatury. Urodzony w r. 1801 w Grod-

nie, otrzyma w uniwersytecie wileskim stopie kandy-

data filozofii. Potem, jak mówi gucho stan jego suby,
odbywa urzdowanie w Rosyi, wedug za relacyi bio-

grafa jego, Leona Rogalskiego, — uywany by do

czynnoci naukowych przez hrabiego Rumiancewa. W r.

1825 zosta audytorem przy puku woyskim lejb-gwar-

dyi. W latach 1827 i 1828 uywany by przy komisyi

ledczej w Warszawie. Zarazem, przed r. 1830 by in-

spektorem nauk w szkole kantonistów wojskowych. Po
wybuchu powstania zostawi w Warszawie rodzin
i mienie i uda si do Rosyi do kwatery gównej cesa-

rzewicza, skd delegowany by w Lutym 1831 r. do kan-

celaryi intendenta armii czynnej.

Tu przebywa do 15 Stycznia 1832 r. Dnia 16 Sty-

cznia 1832 r. mianowany, jako tómacz, do kancelaryi

prezesa najwyszego sdu kryminalnego dla sdzenia

osób, od amnestyi wyczonych. Z rozkazu Paskiewicza,

w Lipcu 1832 r. mianowany sekretarzem komitetu do

urzdzenia zakadów szkolnych w Królestwie. Po zwi-

niciu tego komitetu i ustanowieniu Rady wychowania
publicznego mianowany sekretarzem teje Rady we Wrze-
niu 1833 r. Hlebowicz odgrywa z czasem znaczn rol
w zarzdzie owiecenia, by czonkiem wieckim zarzdu
Akademi Duchown, wydawa organ Akademii — Pa-
mitnik religijno-moralny. Losy jego zblione do karyery

*) Dane o tych trzech urzdnikach czerpiemy z kopii stanu

ich suby, znajdujcej si w tyche aktach Vol. 4109, o Anto-

nim za Hlebowiczu, oprócz tego, i z biografii jego, w Ency-
klopedii Orgelbranda przez Leona Rogalskiego pisanej.
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Leona Rogalskiego. Obydwaj, wychowacy uniwersytetu

wileskiego, przybyli do Warszawy, by, po upadku in-

surekcyi, suy rzdowi, obydwaj znaleli si na urz-

dach w sdzie kryminalnym nad osobami, z amnestyi

wyczonemi: Hlebowicz, jako tómacz komisyi ledczej;

Rogalski, jako sekretarz sdu.

Obydwaj pracowali z czasem na polu literatury

i wród ówczesnego pobaliwego ogóu cieszyli si
wziciem. Po mierci doczekali si chlubnych yciory-

sów; Fryderyk Henryk Lewestam we wspomnieniu po-

miertnem o Rogalskim, w Kosach umieszczonem, prze-

powiada mu wdziczne potomnych uznanie; po mierci

Hlebowicza, ks. Szczygielski, rektor instytutu guchonie-

mych, wygosi na jego pogrzebie mow pochwaln, po-

chlebnem za piórem zasugi jego ycia skreli Zyszkie-

wicz w Pamitniku religijno-moralnym i Rogalski w En-

cyklopedii.

Stan suby Fryderyka Goleskiego gosi krótko:

by mianowany 5 Marca 1827 r. do kancelaryi delegata

penomocnego przy Radzie Stanu Nowosilcowa, w cza-

sie powstania znajdowa si wraz z innymi urzdnikami,

jako jeniec rewolucyi, w Czstochowie, po rewolucyi

mianowany wieluskim komisarzem obwodowym.
Grzegorz Ruczyski by podczas rewolucyi w gów-

nym sztabie cesarzewicza. 17 Wrzenia 1831 r. wszed
na sub do Rzdu Tymczasowego. Delegowany 8 Lu-

tego 1832 r. do penienia obowizków sekretarza komi-

tetu do klasyflkacyi urzdników Królestwa. 25 Marca 1832

roku delegowany do wasnej kancelaryi namiestnika,

std za niebawem mianowany przez namiestnika do

zaj przy radcy stanu Krassowskim, przysanym z Pe-

tersburga celem odebrania ksiek i zbiorów warszaw-

skich.

Ryli to wic ludzie z kategoryi urzdników rosyj-

skich narodowoci polskiej, wywiczeni ju przed rewo-
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lucy, podczas insurekcyi wypróbowani, na zupene za-

ufanie rzdu zasugujcy. Oni to trzej oddzielali ksiki
szkdliwe i niebezpieczne od nieszkodliwych.

Dla wszystkich jedenastu wymienionych urzdni-

ków Krassowskij wyjednywa gratyfikacy.

»Wzgld J. X. Moci na przykadnie penione

przez nich obowizki« pisa »siln bdzie pobudk
pozostania na zawsze w niezachwianej wiernoci

i dalszego suenia z równ zawsze gorliwoci
prawej wadzy«.

Odezw z 24 Czerwca 1834 r. Turku zawiadomi
namiestnika, i cesarz wyznaczy owym jedenastu urzd-
nikom 30,400 zip. gratyfikacyi, patnej ze skarbu Króle-

stwa Polskiego.

Zaorski dosta 5,000 zp., Krzywicki — 3,400 zp.,

inni po 3,000 i po 2,000 zp.

Czynnoci techniczne okoo ukadania zbiorów

i ksiek w skrzynie i ekspedyowania ich do Peters-

burga powierzone zostay niejakiemu Gimbutowi, inten-

dentowi i hof-furyerowi paacu azienkowskiego.

Najpierw wyekspedyowane zostay zbiory gabine-

towe: ryciny, medale, numizmaty. Uoono je w 51 skrzy-

niach. Ogoszono licytacy na przewiezienie zbiorów do

Petersburga; utrzyma si przy niej niejaki Fiodu Ko-

walew, który ofiarowa si przewie zbiory za cen
4 rb. 90 kop. assygnacyjnych za pud. Ogóem waga wy-
wiezionych zbiorów gabinetowych wyniosa 841 1

j 2 puda,

cena transportu — 4,123 rb. 35 kop. assygn. Dodano tej

ekspedycyi konwój wojskowy, pod dowództwem chor-
ego puku andarmeryi, Striekowa; wyruszy w drog
ten orszak 14 Sierpnia 1832 r.

14 (26) Wrzenia t. r. dostarczone zostay zbiory
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warszawskie, przewiezione w caoci, do cesarskiej aka-

demii sztuk piknych !

).

Nastpnie przysza kolej na ksiki.
11 Sierpnia 1832 roku donosi Gimbut jeneraowi

Wittowi, i czynno ukadania ksiek ju zostaa uko-
czona i e ksiki, uoone do drogi, wypeniy 390

skrzy; po zwaeniu na wadze urzdowej w ratuszu

okazao si, i kada skrzynia way 16 pudów 21 funt 2
).

Na rozkaz namiestnika przewiezienie tych ksig
oddano równie w rce przedsibiorcy Kowalewa. Ogólna

waga transportu wynosia 6,444 pudy 30 funtów, cena

przewozu, na tych samych, co zbiory gabinetowe, wa-
runkach dokonanego — 31,579 rb. 27^2 kop. assygn.

Transport ksiek wysa postanowiono w trzech

partyach; z rozkazu namiestnika wyznaczono do tej

przesyki konwój zbrojny, zoony z trzech oficerów

andarmeryi i dziewiciu szeregowców, po jednym ofi-

cerze i trzech andarmach na jedn ekspedycy.

Pierwszy transport ksiek, wrynoszcy 104 skrzy-

nie, wyruszy w7 drog 10(22) Sierpnia 1832 i\, dostar-

czony za zosta do Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu

24 Wrzenia st. st. t. r. Druga przesyka z 96 skrzyniami

wysana z Warszawy 11(23) Sierpnia, dostarczona zostaa

24 Wrzenia st. st.; trzecia, wynoszca 188 skrzy, wy-
wieziona 17(29) Sierpnia, przybya 29 Wrzenia st. st.

Ogóem wysano tym razem 388 skrzy.

Dwie skrzynie ksiek namiestnik zatrzyma cza-

sowo u siebie 3
).

x
) Akta gubernatora wojennego m. Warszawy Nr. 63 (1351):

O wysaniu do Petersburga gabinetu i rycin Warszawskiej Bi-

blioteki Publicznej.
2
) Akta gubern. wojennego m. Warszawy Nr. 49 (405):

O wywiezieniu biblioteki publicznej.
8
) Te Akta gub. woj. Nr. 49 (405).
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Gówna czynno zostaa ju wic dokonana w le-

cie 1832 r.

Nastpnie za przesyano jeszcze dodatkowe trans-

porty.

Na wiosn r. 1833 wywieziono za porednictwem
tego Kowalewa, jeszcze dwie skrzynie, mieszczce w so-

bie 96 rkopisów z Biblioteki Publicznej i biblioteki

Tow. Przyj. Nauk. Jak powiadcza kwit z 15 Czerwca

st. st. 1833 r. Nr. 776, rkopisy te w owym dniu dostar-

czone zostay do ministeryum owiecenia w Peters-

burgu 1
).

Wreszcie, pod dat 19 Marca st. st. 1834 r. Alek-

sander Krassowskij, prezes komitetu cenzury zagranicz-

nej, zawiadamia gubernatora wojennego Warszawy, Ni-

kit Pankratjewa, i »ostatnie trzydzieci om skrzy,

napenionych ksikami drukowanemi, rkopisami, ma-
pami geograficznemi, mineraami, rolinami suchemi

i innemi rzeczami dwóch bibliotek warszawskich, jak

równie egzemplarzami zakazanej ksiki o podobie-
stwie i rónicy pomidzy kocioami wschodnim a za-

chodnim, oddane zostay Gimbutowk.
Doczy do tego Krassowskij jedn skrzyni z wa-

snymi swymi papierami i niektóremi ksikami.
Cay ten transport, wacy 537 pudów 2 funty,

przewióz tene Kowalew za cen 2,685 rb. 12*/2 kop.

assygn. do Petersburga. Przesyka ta wywieziona zostaa

z Warszawy 7(19) Kwietnia 1834 r., za 20 Maja st. st.

t. r. trzydzieci om skrzy dostarczone zostay do mi-

nisteryum owiaty 2
).

Akta gubernatora wojennego Nr. 37, arch. 2346: O wy-
saniu do Petersburga 2 skrzy z rkopisami. Kowalew otrzyma
za t przesyk 250 rb. asygn.

a
) Akta gub. woj. Nr. 182, arch. 594: O wywiezieniu do Pe-

tersburga rzeczy, nalecych do Warszawskiego Tow. Prz. Nauk
i do Warszawskiej Biblioteki Publicznej.
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Ogó polski dowiadywa si o tych ekspedycyach

z krótkich oficyalnych wiadomoci, umieszczanych w do-

datku Dziennika Powszechnego. Tam w rubryce licyta-

cyi figurowao, naprzykad, w numerze z 24 Maja 1833

roku takie lakoniczne ogoszenie:

»Korpusu andarmów pukownik Storoenko

zawiadamia, i 13/25, 14/26, 15/27 b. m. odbywa
si bdzie w biurze Jeneraa Jazdy Gubernatora

Wojennego licytacya na odwózk do S.-Petersburga

rkopisów, uoonych w dwóch pakach, wacych
1060 funtów«.

W numerze tego dziennika z dnia 6 Kwietnia

1834 roku czytamy:

»Na skutek reskryptu J. W. Jeneraa Adjutanta

Gubernatora Wojennego m. Warszawy podaj ni-

niejszem do publicznej wiadomoci, e w dniach

29 i 30 Marca (10 i 11 Kwietnia) r. b. codziennie

od godziny 11 do 12 z rana w wydziale wojsko-

wym, biurze tego J. W. Gubernatora odbywa si

bdzie publiczna licytacya na przewiezienie do Pe-

tersburga 39 pak, wacych okoo 24,000 funtów,

czyli pudów 600, z rónemi rzeczami; przybicie za
nastpi w dniu 31 Marca (12 Kwietnia) r. b.

Za Vice-Prezydenta Pukownik andarmeryi
Puchaa Cywiski.

W Warszawie, 3 Kwietnia 1834 r.«

Wszelkie koszta przewiezienia bibliotek i zbiorów do Pe-

tersburga obciyy skarb Królestwa Polskiego.



94

3.

Biblioteka Publiczna, z takim trudem zbierana,

utracia lwi cz swego ksigozbioru, tak co do iloci,

jak i co do jakoci. W r. 1830 liczya ona 130,989 to-

mów i przeszo 1,500 rkopisów. Zabrano z niej obecnie

nieocenione dziea z filozofii, lingwistyki, historyi, sztuk

piknych, prawa i t. d. Zbiór ten wzbogaciy jeszcze

ksiki, wywiezione z Biblioteki Puawskiej, w iloci

7,728 tomów, oraz zabrane Towarzystwu Przyjació

Nauk.

W jakim stanie znajdowaa si biblioteka warszaw-

ska po tej operacyi, o tern daj pewne wyobraenie
sprawozdania urzdowe. W sprawozdaniach Komisyi

Rzdowej z pierwszych lat po-rewolucyjnych nie znale-

limy cisych danych co do ksigozbioru biblioteki

warszawskiej. Czy opuszczenie to jest mimowolne, nie

wiemy. Sprawozdanie Komisyi Rzdowej z lat 1829 —
1834 zawiera ogólnikow jedynie wzmiank, i zbiory

naukowe w Warszawie »potrzebnym opatrzone fundu-

szem, w naleytym stanie s utrzymywane« 1
).

Dopiero w raporcie kuratora Okuniewa za r. 1840

znajdujemy informacy, i »Biblioteka Rzdowa, która

stosownie do Najwyszej woli przybraa nazw Biblioteki

Instytutów Naukowych Królestwa« liczya z kocem
roku 1840:

Dzie 28,654 w 35,904 tomach, ocenionych na zp.

115,376 gr. 16, i rkopisów 347 w 348 tomach, ocenio-

nych na zp. 1,044.

Do tej liczby nie wczono pism peryodycznych,

oraz duplikatów ksiek 2
).

Akta Rady Stanu, Vol. 31 b.

3
) Akta Rady Stanu, Vol. 125.
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Po dziewiciu zatem latach, od utrwalenia rzdów
paskiewiczowskich, w cigu których biblioteka bd co

bd pomnaa si nieco musiaa, chociaby przez obo-

wizkowe doczanie do niej ksiek, w kraju z druku

wychodzcych, zawieraa ona liczebnie czwart tylko

cz przedlistopadowego zbioru *).

Szczupy ten zasób ksigozbioru warszawskiego po-

mnoony zosta w cigu okresu paskiewiczowskiego dwu-
krotnie przez dary z Petersburga, które, oczywicie, ani

co do iloci, ani tembardziej co do jakoci nie mogy
wynagrodzi bezpowrotnie poniesionej straty.

Dary te otrzyma dopiero Okrg Naukowy War-
szawski.

25 Lipca st. st. 1840 r. wydany zosta reskrypt na

imi namiestnika:

»Biorc pod uwag, e w zakadach edukacyjnych

Królestwa Polskiego, które weszy do skadu Okrgu Na-
ukowego Warszawskiego, odczuwa si daje brak jednej

z najwaniejszej pomocy — ksiek, uznaem za wa-
ciwe ofiarowa tym zakadom w darze zbiór ksiek,
w tym celu wybranych, skadajcy si z tomów okoo
trzynastu tysicy. Minister owiecenia narodowego ma
sobie poleconem wydanie rozporzdzenia wzgldem wy-
sania tych ksig, które cznie z warszawsk bibliotek

rzdow (kazionnoju bibliotiekojn) stanowi maj ksi-

x
) Ksigozbiór biblioteki byej uniwersyteckiej uszczuplony

jeszcze zosta po utworzeniu Akademii Duchownej Rz.-Katolic-

kiej w Warszawie, przez wcielenie do ksigozbioru tej ostatniej

dzie teologicznych, uszczuplenie to atoli, liczebnie nie byo zna-

czne. Cay bowiem ksigozbiór Akademii Duchownej, wedug
sprawozdania rektorskiego z roku 1848, a wic w lat 12 po za-

oeniu Akademii, wynosi 5,213 dzie w 13,319 tomach wartoci
20,820 rubli; corocznie za nabywano ksiek do Akademi za ru-

bli 900, nie liczc ofiar. (Dzieje Akademii Duchownej, ks. A. Plesz-

czyskiego, str. 25, 26).
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gozbiór dla instytucyi naukowych i zakadów edukacyj-

nych Okrgu Naukowego Warszawskiego. Niechaj dar

pomieniony bdzie nowym dowodem troskliwoci mojej

o dobro i owiat modziey polskiej i niechaj obudzi

w niej tern wiksz arliwo w stosowaniu si do mo-
ich ojcowskich zamiarów «.

10 Lipca st. st. 1842 r. cesarz, na propozycy Uwa-
rowa, ofiarowa dla Okrgu Naukowego Warsz. jeszcze

okoo 12,000 tomów x
).

Okazao si, i ilo wczonych do biblioteki z tych

obydwóch darów ksig wynosia 21,669 tomów.

Pomimo tych darów, ksigozbiór warszawski wzra-

sta bardzo sabo. Na kupno ksiek asygnowano pie-

nidzy mao, ofiarno za prywatna ustaa wobec losu,

jaki spotka bibliotek. Wzbogacano chtniej ksinice
prywatne.

Wedug sprawozdania kuratora Okuniewa za rok

1854, w kocu tego roku w bibliotece znajdowao si:

dzie 46,750 w 69,263 tomach; warto tych dzie obli-

czono na sum 38,971 rb. 86 kop. Rkopisów biblioteka

zawieraa 352 w 353 tomach; warto ich obliczono na

rb. 161 kop. 60.

Do tej liczby nie wczono duplikatów ksiek oraz

pism peryodycznych 2
).

Na schyku dwudziestopiciolecia paskiewiczowskie-

go zatem ksigozbiór by jeszcze o poow uboszy, ni
w r. 1830.

Zbyteczna mówi o tern, e napywajce do

*) Arch. Gen.-Gub. Warszawskiego. Vol. 4109. O Bibliotece

Publicznej prz}7 Uniwersytecie.
2
) Akta Rady Administracyjnej. Sekcya II. Vol. 5575/i. Stan

ksigozbioru z roku 1847 przytoczony u F. M. Sobieszczaskiego:

Rys historyczno-statystyczny miasta Warszawy, str. 455, 456. Z ze-

stawienia cyfr roku 1847 z cyframi roku 1854 wida, jak wolnym
krokiem postpowao pomnoenie ksigozbioru.
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biblioteki nowe druki nie mogy i w porównanie

z biaymi krukami, które z Warszawy wywieziono.

Oprócz ksiek, wywieziony zosta równie wiel-

kiej wartoci zbiór rycin i numizmatów. Zbiór rycin,

pozostay po Stanisawie Augucie, zakupiony od sukce-

sorów ks. Józefa Poniatowskiego, skada si z 71,165

przedmiotów, wród których byy rzeczy niezmiernej

wartoci i ceny.

Stanisaw Kostka Potocki ofiarowa pikny zbiór

z 5,620 rycin; w r. 1830 gabinet rycin skada si z 89,429

sztuk; oprócz tego zawiera: 1 obraz olejny, 20 pastelo-

wych, blach ryconych na miedzi 4, dzie 732 tomy.

Wród ^rysunków byy oryginalne rysunki Rafaela,

Correggia, Michaa Anioa, Tycyana, Rubensa, Durera,

Rembrandta i t. d.

Po r. 1831, w liczbie zbiorów po-uniwersyteckich

gabinetu rycin oddzielnego nie znajdujemy zupenie.

Znikn. Jedynie w liczbie przedmiotów, dodatkowo do

biblioteki nalecych, spotykamy wymienion w urzdo-
wem sprawozdaniu kuratora za r. 1840 rubryk: estam-

pów, obrazków, nut muzycznych egzemplarzy 1212, oce-

nionych na zp. 895 gr. 23. Byy to widocznie rzeczy,

uwaane za nie warte zabierania.

Wielce cenny by równie zbiór numizmatów; liczy

on w r. 1830 6,561 sztuk monet i medali, oprócz cenne-

go zbioru, okoo 300 sztuk, wieo zakupionego od Igna-

cego Neumarka w r. 1829 za ogromn na owe czasy

sum 194,000 zp. Tak kosztowTny nabytek uznay wpra-

wdzie Kornisye Sejmowe z r. 1830 za zbyt drogi w sto-

sunku do budetu krajowego; zarazem jednak Komisye
te, tak niezmiernie skpe na pochway, wyraziy swe
uznanie z powodu wzbogacenia zbiorów narodowych
przez tak wspaniay nabytek.

I ta kollekcya powdrowaa do Petersburga; za to

EPOKA PASKIEWICZOWSKA 7
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na rachunku skarbu Królestwa pozosta dug w sumie

150,000 zp., niedopaconych za zbiory Neumarka.

W sprawozdaniu kuratora Okr. Nauk. Warsz. za rok

1840 spotykamy ju tylko tak rubryk:

»Z b i ó r monet i medali, umieszczony

przy Bibliotece, zawiera wogóle sztuk 715, osza-

cowanych na zp. 828 gr. 22 *).«

Pod koniec okresu, w sprawozdaniu kuratora za

r. 1854 spotykamy w rubryce zbiorów biblioteki war-

szawskiej :

»Dzia rycin, rysunków i nut — sztuk 2892 za

sum 1,902 rb. 29 !

/ 2 kop.

Zbiór monet i medali — sztuk 3,147, wartoci

2,842 rb. 23 kop.«

Sama ta ocena, acz zdawkowa, daje jednak miar
tego, jak niewiele warte byy te okazy.

Oprócz tego, paace warszawskie pozbawione zo-

stay cennych obrazów.

Wkrótce po otrzymaniu wiadomoci o wziciu
Warszawy, minister dworu cesarskiego, ks. Wokoski,
zawiadomi, z rozkazu cesarza, Paskiewicza, aby wszyst-

kie, znajdujce si w zamku królewskim obrazy pdzla

Przy kupnie zbiorów Neumarka poszczególne medale gre-

ckie szacowano po 300 zp. Szczegóy o tych niezmiernie cennych
zbiorach w Aktach Arch. Komisy i Skarbu; Katalog ogólny.

Dzia III, Lit. Nr. 1: Numizmaty w medalach i monetach 1829

roku.
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Canaletta zostay zdjte, uoone w skrzynie i przesane

na wynajtych wozach do Petersburga.

Wysanie obrazów tych drog ldow okazao si
trudnem; namiestnik zawiadamia ks. Wokoskiego, i
wybitniejsi malarze warszawscy orzekli, e niepodobna bez

uszkodzenia obrazów tych odcza pótna od ram, e
wic z tego powodu, a take z uwagi na due tych

obrazów rozmiary, wypadnie przesa je drog wodn ').

Na pocztku roku 1832 obrazy te zostay ju przy-

gotowane do drogi.

7 Stycznia nadzór zamku królewskiego donosi hr.

Wittowi, i zgodnie z rozkazem z sali prospektowej

zamku wzito 22 obrazy olejne widoków Warszawy
i Wilanowa pdzla Canaletta i zapakowano je w trzech

pakach.

Koszt upakowania wynosi 552 zp. 2
).

Wysuchawszy w Grudniu 1831 r. raportu ministra

Wokoskiego o trudnociach technicznych, zwizanych
z przewiezieniem obrazów Canaletta, cesarz zakomuni-

kowa sw wol co do dalszego w}^woenia zbiorów

warszawskich. Wokoski 31 Grudnia st. st. rozkaz ten

przesa namiestnikowi, namiestnik — 18 Stycznia st. st.

1832 r. hr. WT

ittowi. Mianowicie, rozkazano, oprócz

obrazów Canaletta, wysa do Petersburga drog l-

dow:
1) Rzeczy, które suyy do uytku osobistego ce-

*) Akta zarzdu gubernatora wojennego m. Warszawy Nr.

17 (32): O w)rsaniu do Petersburga rzeczy, które suyy do

uytku osobistego cesarza, a take portretów i obrazów z paa-

ców królewskiego i Brylowskiego. Korespondencya pomidzy
Paskiewiczem a Wokoskim w tej sprawie streszczona w odez-

wie tego ostatniego do marszaka dworu Naryszkina. Kopia

odezwy tej bez daty znajduje si w tych wanie aktach.
2
) Akta zarzdu gub. woj. m. Warszawy Nr. 16 (31 r.) Ode-

zwa z 26 Grudnia 1831 r. (7 Stycznia 1832 r.) Nr. 946.



— 100 —

sarza Aleksandra i które znajduj si w jego gabinecie

w zamku.

2) Portrety królów polskich z sali marmurowej

i obrazy historyczne z sali rycerskiej.

3) Wszystkie, znajdujce si w paacu Bruhlowskim

w rónych pokojach zmarego cesarzewicza oraz ksi-
nej owickiej, jak równie w salach, obrazy olejno ma-
lowane, rysunki, ksiki i inne rzeczy, wedug spisów,

wysanych do znajdujcego si w Warszawie fligel-adju-

tanta pukownika Filipeusa.

Do uoenia obrazów, rycin i ram delegowany zo-

sta z Petersburga urzdnik Ermitau Planat *). Zabra
si on naprzód do obrazów w zamku królewskim. Ju
w Kwietniu 1832 r. obrazy i portrety, z zamku królew-

skiego, w liczbie 51, uoone zostay przez Planata w 14

skrzyniach; wywiezienia ich do Petersburga podj si
równie, jak i ksiek, Fiedu Kowalew. Ogólna cena

opakowania i przewozu wyniosa 5,445 zp. 2
).

Nastpnie przysza kolej na paac Briihlowski.

W pierwszej poowie Maja obrazy z tego paacu,

w liczbie 97, uoone zostay w 22 skrzyniach i przygo-

towane do wywiezienia. Przystpiono z kolei do rzeczy,

które znajdoway si w gabinecie cesarskim w zamku
i w pokojach prywatnych cesarzewicza w paacu Bruh-

lowskim. 29 Maja zawiadomi pukownik Filipeus hr.

Witta, i ju wrczy Planatowi katalog ksiek cesarze-

wicza i e z rzeczy prywatnych cesarzewicza w gabine-

cie jego pozostay jedynie przedmioty drobne, jako to

1
) Akta gubernatora wojennego miasta Warszawy, Nr. 17,

1832 r.: Odezwa Wokoskiego do Paskiewicza z 31 Grudnia st. st.

1831 roku, Nr. 4486; odezwa Paskiewicza do Witta z 18 Stycznia

st. st. 1832 r. Nr. 88.

2
) Te Akta: Odezwa ks. Gorczakowa do hr. Witta z 4

Kwietnia st. st. 1832 r. Nr. 596. Nadzór zamku królewskiego do
Witta dnia 5 (17) Kwietnia 1832 r. Nr. 1231.
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scyzoryk w oprawie z masy perowej, nó z koci so-

niowej do przecinania kartek, dwa kaamarze, dwie pia-

seczniczki i linia. Co za dotyczy mebli, biustów i zegaru

bronzowego, to rzeczy te, na mocy odezwy ministra

dworu cesarskiego, przeznaczone s do paacu Skiernie-

wickiego.

Przed kocem Maja dokona Planat uoenia reszty

rzeczy.

Do 22 skrzy z obrazami przybya jedna skrzynia

z rzeczami zmarego cesarza Aleksandra i pi skrzy
z ksikami, mapami, planami, które znajdoway si
w gabinecie cesarzewicza. Do tego przybya jeszcze je-

dna skrzynia, moe zawierajca rzeczy ksinej owi-
ckiej, z ogólnego bowiem rachunku, w Lipcu przez kan-

tor dworu królewskiego przedstawionego, przekony-

wamy si, i obrazy z paacu Briihlowskiego, oraz rze-

czy osobiste zmarego cesarza, cesarzewicza i ksinej
owickiej uoone zostay w 29 skrzyniach; koszt spa-

kowania i wysania wyniós zp. 12,987 gr. 25 *).

Pozostay jeszcze do wysania portrety monarchów
z sali marmurowej, oraz obrazy z sali rycerskiej 2

).

W Czerwcu 1832 r. uoenie tych dzie sztuki po-

wierzone zostao przez namiestnika wydelegowanemu
z Petersburga do przyjcia gabinetu rycin profesorowi

akademii sztuk piknych, Aleksandrowi Warnekowi. Do-

Te Akta: Planat do Witta dnia 3 Maja st. st. 1832.

Filipeus do Witta d. 13 Maja st. st, 1832 r., X. 218.

Wykaz wysanych skrzy, sporzdzony przez Planata, d. 17

Maja st. st. 1832 r.

2
) W rozkazie, przesanym namiestnikowi przez ministra

Dworu, bya mowa o portretach królów polskich z sali marmu-
rowej i o obrazach historycznych z sali rycerskiej. O ile jednak
z akt wida, w Warszawie na miejscu okazao si, i byy to

portrety monarchów obcych oraz portrety znakomitych Po-
laków.
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nosi on niebawem Wittowi, i czynno sw zakoczy,

uoy bowiem portrety w siedmiu skrzyniach i odda je

hof-furyerowi paacu azienkowskiego, Gimbutowi. Ze

spisu, doczonego przez Warneka, wida, i wywieziono

7 portretów monarchów obcych, wspóczesnych Stani-

nisawa Augusta, oraz 10 portretów znakomitych mów
Polski.

Mianowicie, byy to portrety nastpujcych monar-

chów, wedug kolei, w spisie zachowanej: Katarzyna II;

Fryderyk II, król pruski; Gustaw III, król szwedzki; pa-

pie Pius VI; Jerzy III, król angielski; Ludwik XVI, król

francuski.

Znakomitych za Polaków portrety: Jan Tarnowski,

Roman Sanguszko, J. Karol Chodkiewicz, Mikoaj Koper-

nik, Stanisaw Hozyusz, Rewera Potocki, Krzysztof Ra-

dziwi, Andrzej Olszowski, Marcin Kromer, Marcin

Ktski.

Wszystkie portrety byy w ramach zoconych: wi-

zerunki monarchów sigay do kolan, portrety mów

—

byy to popiersia owalne.

Na upakowanie i wysanie tych portretów wydano
zp. 3,396 gr. 22. Trzy skrzynie z portretami monarchów
wysane zostay do Petersburga, cztery skrzynie z por-

tretami znakomitych Polaków — do Moskwy *).

Zabrano z WTarszawy z gmachów i wity rów-

nie liczne pamitki, trofea, insygnia.

Te Akta: rozkaz namiestnika do Warneka z 16 Czerwca
st. st. 1832 r. Nr. 824; Raport Warneka do lir. Witta z dnia 29

Czerwca st. st. t. r.

Raport dyrektora kancelarii Paskiewicza do Witta z d. 19

Lipca st. st. 1832 r. Nr. 907.
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26 Wrzenia 1831 r. Paskiewicz z rozkazu wy-
szego, sekretn odezw do hr. Witta poleca:

»Kaza odszuka w Warszawie wszystkie cho-

rgwie polskie i sztandary byej armii polskiej,

a równie szpad czy te szarf Kociuszki i wszy-

stko to przedstawi do mnie.

Dziaa, zdobyte w Warnie w r. 1828 i przez

cesarza darowane Królestwu Polskiemu, nakaza
zabra z kocioów, jak równie wszystkie chorg-
wie tureckie, i wszystko to przewie za pomoc
prónych transportów, które id do Brzecia.

Odszuka i przysa do mnie wszystkie mun-
dury zmarego cesarza, jak równie wszystkie rze-

czy, które stanowiy jego prywatn wasno« *).

Witt wystosowa tego samego dnia odpowiednie

rozporzdzenie do komendanta m. Warszawy, generaa-

majora barona Korfa, polecajc mu od siebie, aby dla

dokonania czynnoci zabrania chorgwi ze wity za-

da od prezydenta Warszawy dwóch urzdników cy-

wilnych, sam za wyznaczy od siebie jednego plac-ma-

jora i jednego plac-adjutanta. Przypomina Witt, aby

czynno ta odbya si z nalenem poszanowaniem

wity 2
).

Rozkaz ten bardzo szybko wprowadzono w wyko-

nanie, bo ju w dwa dni po tern czasowy komendant

m. Warszawy, pukownik Owander, zawiadamia Witta,

i wyznaczony do odszukania chorgwi plac-major

Schalejew przedstawi ju spis sztandarów, chorgwi

*) Akta Zarzdu Gub. Woj. Warszawy Nr. 16, 1831 r. O wy-

saniu, do Moskwy tronu królewskiego i chorgwi wojsk polskich.

Odezwa Paskiewicza z 14 Wrzenia st. st. 1831 r. Nr. 148.

*) Te Akta. Witt do Korfa 14 Wrzenia st. st. 1831 roku,

Nr. 73.
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i buczuków, znalezionych przeze w arsenale i ko-

ciele katedralnym.

W trzy dni potem, Witt raportowa feldmarsza-

kowi, i zabrane wedug rozkazu przedmioty znajduj

ju si w biurze gubernatora wojennego, armaty za
warneskie, w liczbie omiu, zebrane s w jedno miej-

sce i czekaj na odwiezienie do Brzecia z pierwszym

transportem l
).

Dziaa warneskie zostay przeznaczone na trofeum

dla korpusu gwardyi i, jak gosi rozkaz dzienny feld-

marszaka do armii czynnej z d. 16 Padziernika st. st.

1831 roku, miay zaj miejsce w Soborze Preobrae-
skim 2

).

Spis, przez Witta feldmarszakowi 19 Wrzenia st.

st. przesany, wymienia nastpujce przedmioty:

Zabrane z Arsenau:

Sztandary puków polskich jazdy:

Strzelców konnych . . 8

Gwardyi konnej ... 2

Uanów 8

Razem . 18

Chorgwie puków polskich piechoty:

Strzelców 8

Batalionu saperów . . 1

Grenadyerów gwardyi. 1 (postrzpiona)

Piechoty . . . , . . 18

Razem . 28

Owander do Witta 16 Wrzenia st. st. 1831 r. Nr. 322.

Witt do feldmarszaka 19 Wrzenia t. r. Nr. 97.

*) Szczerbatow: Knia Paskiewicz, Tom IV, str. 188. W roz-

kazie Paskiewicza wymieniona liczba armat — 12.



- 105 —

Jedno drzewce od chorgwi (chorgiew sama ode-

rwana).

Chorgwi dawnych królewskich, republikaskich

i innych:

Chorgwi króla Stanisawa 2

Chorgwi Ksistwa Warszawskiego (1811 r.)

2-go puku piechoty Krukowieckiego . 1

Sztandarów francuskich 2

Chorgiew, dana przez Napoleona dla pu-
ków piechoty polskiej 1

Chorgiew, dana przez Republik Francu-

sk 1-mu legionowi polskiemu, 7-mu
batalionowi 1

Chorgiew, dana przez Republik Francu-

sk batalionowi artyleryi 1

Chorgiew powstaców województwa Kra-

kowskiego i Sandomierskiego . . . . 1

Razem . 9

Znaków kwatermistrzowskich grenadyerów gwardyi

polskiej — 8.

W kociele katedralnym w. Jana:

Chorgiew turecka, zdobyta przez Jana III

Sobieskiego pod Wiedniem 1

(z pozwolenia pana gubernatora wojen-

nego pozostawiona w katedrze).

Chorgiew turecka, przysana z twierdzy

Warny 1

Buczuków, z Warny przysanych .... 3

Razem: 65 chorgwi i sztandarów,

3 buczuki tureckie, jedno

drzewce bez chorgwi.
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Cay ten zbiór przeznaczony zosta do Moskwy do
arsenau (Oruejnaja Paaa).

W listach do Paskiewicza cesarz, bawicy wów-
czas w Moskwie, wci dopomina si o te chorg-
wie, jak równie o pamitki po Kociuszce. Gorczakow
w imieniu Paskiewicza wyznaczy Wittowi termin 4-go

Listopada st. st. na przygotowanie tych rzeczy do wy-
sania.

Pod t dat jednak donosi Witt, i przedmiotów
»rewolucyjnych«, jako to szpady i szarfy Kociuszki nie

udao si odnale. Wreszcie, 19 Listopada wydelego-

wany do przewiezienia rzeczy feld-jeger, Lindstrem,

przyj z rk gubernatora wojennego dwie koperty dla

dorczenia Aleksandrowi Benkendorfowi do rk wa-
snych, oraz pi pak i jedn skrzyni, napenione sztan-

darami i chorgwiami.

Wczeniej ju powdrowaa do Moskwy »arka

z nieboszczk konstytucy«, która »raczya spocz
w arsenale«, jak pisa cesarz do Paskiewicza 5 Listo-

pada 1831 r.
1
).

Oprócz sztandarów, dopomina si cesarz o przy-

Korespondencya Mikoaja I z Paskiewiczem w kwestyi

przewiezienia sztandarów, tronu i t. d. u Szczerbatowa, Toni IV.

Ustp o wnieboszczce konstytucyk u Szyldera: Impieraor Niko-

aj J, Tom I, str. 386, 488.

W Aktach Gub. Woj. Nr. 16, 1831 r.: Gorczakow do Witta

31 Padziernika st. st. 1831. Nr. 655: wyznaczenie terminu W}Tsa-

nia chorgwi.
Witt do Gorczakowa 4 Listopada st. st. Nr. 254: odpowied

w sprawie pamitek po Kociuszce.
Kwit feldjegra Lindstrema z 7 Listopada st. st. 1831 r.

W dalszej korespondencyi urzdowej, znajdujcej si w ak-

tach G. W. Nr. 16, 1831 r., wymieniona jest, w liczbie przedmio-
tów, z arsenau warszawskiego zabranych, jeszcze i buawa mar-
szakowska.
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wiezienie tronu królewskiego z Warszawy oraz flagi

zamku królewskiego.

29 Wrzenia st. st. 1831 r. wyda Paskiewicz sto-

sowne rozporzdzenie Wittowi, ten zleci czynno ro-

zebrania na czci i upakowania dwóch tronów i flag

komisyi nadzoru budowl korony.

27 Listopada komisya zawiadamiaa, i »dwa trony,

w zamku królewskim egzystujce, rozebrane i w 10-ciu

skrzyniach zapakowane zostay, tudzie w jedenastej

skrzyni znajdujce si cztery chorgwie, t. zw. flagi, uy-
wane pod bytno Najj. Pana«.

Z doczonego rachunku dowiadujemy si, i za ro-

zebranie tronu z sali koronacyjnej z firankami, balda-

chimem oraz tronu z sali tronowej naley si zp. 120, za

rozebranie baldachimu procesyjnego — 30 zp., za och-
doenie aksamitu z ozdób — 105 zp. i t. d. Razem, ro-

zebranie i opakowanie tych rzeczy kosztowao 1,680 zp.

Przewiezienia tvch przedmiotów do Moskwy na siedmiu

wozach jednokonnych podj si Fiedu Kowalew. Towa-
rzyszy tej ekspedycyi konwój wojskowy, zoony z po-

rucznika puku jegrów konnych adygin, oraz jednego

andarma.
15 Stycznia st. st. 1832 r. adygin dotar z rze-

czami do Moskwy i odda je do arsenau 1
).

W Styczniu 1832 r. rozpoczto poszukiwania jesz-

cze jednego trofeum.

Te Akta: Paskiewicz do Witta 29 Wrzenia st. st. 1831

roku. Nr. 2346.

Gorczakow do Witta 31 Padziernika st. st. 1831 r. Nr. 655.

Komisya nadzoru budowl korony do Witta z 27 Listopada

t. r. Nr. 814, oraz rachunek nalenoci z 16 Listopada.

Witt do nadzoru zamku królewskiego 12 Grudnia 1831 r.

Nr. 3500.

Raport adygina z Moskwy do Witta : 18 Stycznia st. st.

1832 r. Nr. 49.
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24 Stycznia nakaza Paskiewicz, w imieniu cesarza,

Wittowi, aby odszukano chorgwie i klucze twierdz tu-

reckich, przesane w r. 1828 i 1829 do Warszawy, i ode-

sano je do Petersburga.

Witt zwróci si do prezydenta miasta, aszczy-
skiego, ten za 15 Lutego odpowiada, i w czasie rewo-

lucyi dwa klucze od twierdz tureckich, wraz z chorg-

wiami, które zoone byy w kaplicy wojskowej w zam-
ku królewskim, oddane zostay Andrzejowi Plichcie,

który by ostatnio sekretarzem jeneralnym rzdu rewo-

lucyjnego; obecnie Plichta znajduje si za granic, po

rzeczach za adnego ladu nie pozostao. Wobec tego,

Witt przesa na rce Gorczakowa 25 Lutego odpowied,
i odszukanie kluczy jest niepodobiestwem *).

W r. 1836 wywiezione zostao jeszcze jedno dzieo

sztuki, a mianowicie, przeznaczony do ustawienia przed

paacem namiestnikowskim posg bronzowy ks. Józefa

Poniatowskiego duta Thorwaldsena. Posg ten spoczy-

wa tymczasowo w posesyi Ellerta przy ulicy Dugiej

w szopie.

Te Akta Gen. Woj. Nr. 16, 1832 r.: Paskiewicz do Witta

12 Stycznia st. st. 1832 r. Nr. 205.

J. aszczyski do Witta d. 3 (15) Lutego t. r. Nr. 1305.

Witt do Gorczakowa 13 Lutego st. st. Nr. 728.

Do odezwy aszczyskiego doczone kopie dokumentów:

1) »Kopia. Rzd Narodowy. W Warszawie d. 5 m-ca Wrze-
nia 1831 r. Wzywa JWPrezesa Nadzoru Budowl Korony, aeby
znajdujce si w Zamku Królewskim klucze od Warny, chorg-
wie tame bdce, tudzie obraz, wystawiajcy nadanie konsty-

tucyi Xistwa Warszawskiego odesa do Rzdu Narodowego.
Prezes Rzdu w Radzie Ministrów — Niemojowski. Radca Se-

kretarz J-lny Rzdu — A. Plichta, Nr. 9500«.

2) »Kopia. Radca Sekretarz Jeneralny Rzdu Narodowego.
Odebraem zadane reskryptem Rzdu Narodowego z d. 5 b. m.
od Komisyi Nadzoru Budowl Korony przedmioty. W Warszawie
d. 6 Wrzenia 1831 r. (podpisano) A. Plichtaa.

6-ty Wrzenia by to pierwszy dzie szturmu Warszawy.
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1 Stycznia 1836 r. dyrektor gówny Goowin, za-

wiadamia gubernatora wojennego Pankratjewa, i po-

sg Poniatowskiego ma by przewieziony do twierdzy

Modliskiej. Ogoszono licytacy na przewiezienie pom-
nika i utrzyma si przy niej Iwan Skworcow, kupiec

warszawski.

Pomnik postanowiono przewie w caoci, nie ro-

zbierajc go na czci. Skworcow przygotowa odpowie-

dnio zrobione sanie. Wydane byy szczegóowe rozpo-

rzdzenia do drogi. Postanowiono: »nie wyprowadzajc
posgu z szopy, podnie go w gór o kilka cali, dla

podsunicia wspomnionych sani i przymocowania do

przewozu^.

Pierwiastkowo mylano posg przewie do Mo-

dlina przez Wis po lodzie, okazao si jednak, e lód

nie mia do mocy do udwignicia tak znacznego ci-

aru. Do mostu miano posg zwróci przez ulic Mio-

dow, a nastpnie Bednarsk, z powodu atoli spadzi-

stego zjazdu na ulicy Bednarskiej, kierunek ten zmie-

niono na inny, wytknito, mianowicie, drog okóln —
przez wito-Jersk, Nalewki, Bielask, Wierzbow,
Plac Saski, Mazowieck, Brack, Szpitaln, Jerozolimsk,

Solec ku Tamce, a dalej przez Topiel, Browarn, Fur-

mask, Bednarsk — na most.

12 Stycznia 1836 roku wyda gubernator wojenny

wice-prezydentowi ostatnie rozporzdzenia do ruszenia

w drog, nastpnego za dnia odwoa ten rozkaz i ka-

za wstrzyma ekspedycy. Stao si to na yczenie na-

miestnika.

15 Lutego poleca Paskiewicz Goowinowi, aby po-

sg zosta przewieziony nie w caoci, lecz po rozebra-

niu na czci. 9 Kwietnia komunikowa rozkaz ten Go-

owin Pankratjewowi do wykonania. Co wpyno na to,

czy trudno przewiezienia pomnika wT caoci, czy, co

prawdopodobniej sza, ch uniknicia ostentacyi i sensa-
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cyi, zwizanej z przewiezieniem posgu Poniatowskiego

w caoci, nie wiemy.

W par lat po tern, jak wiadomo, pomnik pow-
drowa do Homla, rezydencyi namiestnika J

).

Jednym z pierwszych Polaków, który korzysta

w Petersburgu z materyaów bibliotecznych, wieo
z Warszawy wywiezionych, by Romuald Hub, powo-
any do stolicy pastwa wraz z paru innymi prawni-

kami polskimi dla pracy kodyfikacyjnej, majcej gów-
nie na celu kasowanie odrbnych ustaw Królestwa i za-

stpowanie ich przez ustawy, o ile monoci zblione

do ustawodawstwa rosyjskiego.

Prac t spenia Hub ku wielkiemu wadz rzdo-
wych wyszych i najwyszych zadowoleniu, wszed
w Petersburgu w blisze stosunki z wielu przedstawi-

cielami wiata urzdowego i uczonego, doszed do wy-
sokich dostojestw i, w sdziwym wieku spisujc w War-
szawie pamitnik swój, bardzo ciepo i pogodnie swoje

petersburskie czasy wspomina. Nawet krelc ujemne

strony tych czasów i ówczesnych ludzi, traktuje je Hub
z wielk pobaliwoci i dobrodusznoci. W zimie

) Akta Gubernatora Wojennego m. Warszawy, Nr. 228/830.

O dostarczeniu z Warszawy do twierdzy Modlina pomnika bronzo-

wego ks. J. Poniatowskiego i modelu tego. Dyrektor gówny s. w.

d. i. o. p. do Pankratjewa: 20 Grudnia (1 Stycznia) 1835-6 roku,

Nr. 15924 i 60859, a take 28 Grudnia (9 Stycznia) 1835-6 roku,

Nr. 11. Pankratjew do Vice-Prezydenta 1 (13) Stycznia 1836 r.,

Nr. 2. Goowin do Pankratjewa 28 Marca (9 Kwietnia) 1836 r.,

Nr. 3770. O losach pomnika u Askenazego: Ks. J. Poniatowski.

Wydanie II, 1910 r., przypisy: str. 325, 326. History ufundowa-
nia pomnika streszcza Henryk Mocicki w Nr. 1 Tygodnika Ilu-

strowanego z roku 1913. O przewiezieniu pomnika do Homla
u Szczerbatowa: Knia Paskiewicz, Tom V, str, 389.
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/ r. 1835 na 1836 zacz w chwilach wolnych prowadzi

poszukiwania w bibliotekach, zwaszcza w cesarskiej

bibliotece publicznej, i skreli w pamitniku swym nieco

szczegóów o stanie zbiorów bibliotecznych i muzeal-

nych; zreszt, nawet w pamitniku tym, za ycia nie

wydanym, i dotychczas w rkopisie spoczywajcym, ani

sowa nie wspomina on o tern, e róda, z których do

historyi prawa polskiego korzysta, pochodziy z War-

szawy *).

»Nie bdc wiele zajty urzdowemi pracami przez

nadchodzc zim« — pisze Hub o zimie z r. 1835 na

1836: — »umyliem czas swobodny powici obznaj-

mieniu si ze skarbami rkopimiennemi Biblioteki Ce-

sarskiej. Zapozna mnie z ówczesnym uczonym bibliote-

karzem, Wostokowem, ziomek nasz, Anastazewicz, radca

stanu, dawniejszy sekretarz ksicia Adama Czartory-

skiego, jako kuratora uniwersytetu Wileskiego. Porz-
dek by wtedy w bibliotece taki: Dyrektorem biblioteki

by czonek Rady Pastwa, Olenin, staruszek, który bar-

dzo rzadko bibliotek zwiedza. Bibliotekarzem by, jak

wspomniaem. Wostokow, znakomity filolog, który wa-
nie wtedy pracowa nad wydawaniem ewangelii Ostro-

mira; przychodzi regularnie o godzinie 10 do biblioteki,

otwierano opiecztowane drzwi od wielkiej sali, w któ-

rej umieszczone byy rkopisy, Wostokow przechodzi

przez sal i siada w gabinecie za t sal pooonym,
pracujc bez przezwy od 10 do 3-ej po poudniu. Take
okoo 10-tej zjawia si jeden z podbibliotekarzy, albo

Kryow, znany bajkopisarz, albo Popów, jak mówiono,

dobry acinnik, i wziwszy jak ksik, zasiadali w sali

ustpowej w wielkim fotelu, czytali, promenowali po

J
) Pamitnik ten znajduje si w bibliotece Ord. Zamoy-

skich w Warszawie. Rkps A. 45. Niektóre ustpy z pamitnika

Hubego cytuje Karol Dunin w yciorysie Hubego. Ustp, który

przytaczamy, dotychczas nie by nigdzie cytowany.
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sali, a nawet z nudów na fotelu drzemali. Obowizkiem
ich byo, jeeli kto obcy przyszed do biblioteki, albo

oprowadzi go po salach, albo te wyszuka dan
przez niego ksik i zasadzi go za osobnym stoem
w sali ustpowej. Przybycie obcego panów tych nad-

zwyczajnie irytowao. Prócz tych dwóch podbiblioteka-

rzy byo kilku modych urzdników, midzy nimi pó-
niejszy architekt biblioteki Sobolszczykow, bardzo do-

bry i usuny chopiec, którzy niczem wicej nie zajmo-

wali si, jak ukadaniem kwartalnych i rocznych rachun-

ków z wyekspensowanych sum na utrzymanie biblioteki.

Suma na zakupno nowych ksiek musiaa by bardzo

maa, kiedy ku kocowi roku pokazywano mi tylko

trzy casiers, napenione nowonabytemi ksikami, z któ-

rych sporzdzono rejestr dla doczenia do rocznego ra-

portu. Zreszt przy wchodzie do biblioteki by rodzaj

odwachu, w którym miecili si stróe biblioteczni,

wszystko wysueni onierze. Oni, kiedy nie byo któ-

rego z podbibliotekarzy, zwiedzajcych bibliotek po

niej oprowadzali, dziwujc si, po co to ludzie chodz
oglda ksiki, których caemi furami na tokuczce za

liche pienidze dosta mona. W sali manuskryptów

zwyczajnie nie byo nikogo, bo te zwykle nikomu jej

nie pokazywano. Przeciwnie, kto by zarekomendowany

Wostokowowi, czeka na jego przybycie do biblioteki,

wchodzi z nim do sali i tern samem by ju upowa-
niony do wyjmowania manuskryptów, które mu si po-

dobao, z szaf, do których klucz mu dano, i do robie-

nia z nich wypisów na obszernych stoach, otaczajcych

sal. Do tak uprzywilejowanych osób i ja naleaem.
Przez ca prawie zim z r. 1835 na 1836 sam prawie

jeden w sali manuskryptów pracowaem. Przepisaem
wtedy Synodykon polski, który we 20 lat póniej ogo-
siem drukiem... przejrzaem wszystkie rkopisy Statu-

tów Kazimierza, które biblioteka posiadaa i szczegó-
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owo je dla siebie spisaem, nadto zrobiem mnóstwo
wypisów z rónych innych rkopisów, dotyczcych kraju

naszego... W poowie r. 1836 zjawi si w bibliotece

Onacewicz, historyk, dawny profesor uniwersytetu Wi-
leskiego, który take zaj si wertowaniem rkopisów
historycznych. Jak póniej mówiono, ale ju po mierci

jego, mia on mnóstwo rkopisów ciekawych wynie
z biblioteki, co o tyle podobne jest do prawdy, e zwie-

dzajc j póniejszymi czasami i poszukujc rkopisów,

które poprzednio miaem w rkach swoich, takowych

ju nie mona byo odnale, a wie chodzia, e wiele

manuskryptów za ycia rozprzeda. Poniewa wspomnia-
em o Onacewiczu, dodaj, e z rekomendacyi Wosto-
kowa, który tego wszystkiego nie domyla si, zosta

bibliotekarzem w Rumiancowrskiem Muzeum i e kiedy

dozwolono mu robi wypisy w bibliotece Sztabu Gów-
nego, przez bibliotekarza tamtejszego schwytany zosta

na gorcym uczynku, jak chowa pod kamizelk na

piersiach jakie rkopisy; trzeba bowiem wiedzie, e to

bya olbrzymia posta o szerokich piersiach, na których

spoczywa obszerny, dugi kaftan«.

»Jeszcze atwiej, jak utrzymywano, mona byo na-

by z biblioteki ksiki drukowane, podobno wystar-

czao przy oprowadzaniu po bibliotece wskaza wone-
mu oprowadzajcemu jak ksik i powiedzie, e si
jest gotowym wynagrodzi za ni, a mona byo by
pewnym, e wkrótce bdzie dostawion. Jednem sowem,
Biblioteka Cesarska w owych czasach, przy urzdnikach,

którzy zupenie o ni nie dbali i tylko pilnowali, aby

sale byy froterowane i póki w rzd zapenione i oku-

rzone, bya, jak powiadaj, na asce Boskiej. Nie lepiej

wiodo si piknemu zbiorowi ksiek w Muzeum Ru-

miancowa. By wtedy bibliotekarzem niejaki Teresz-

czenko, nie powiem, e dozwala bibliotek zwiedzaj-

cym okrada, ale za to, jak powszechnie twierdzono,

IPOKA fASKIEWICZOWSKA. O
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sam na sw korzy mia sprzeda ksiek i innych

przedmiotów na jakie 60,000 rubli asygnacyjnych. Wzi
potem dymisy i wyjecha za granic dla poratowania

zdrowia. Po nim to nastpi Onacewicz. Czsto zwie-

dzaem i t bibliotek, gdzie mianowicie zajmowaem
si czytaniem starych ruskich gramot i rozpatrywaniem

kormczych ksig, których znaczn liczb biblioteka ta

posiadaa. Raz jeden zawiozem i on moj do zajmo-

wanego przez Muzeum gmachu, aby jej pokaza cie-

kawe zbiory etnograficzne, które muzeum posiadao.

Gdymy przechodzili przez sal, w której by zbiór mi-

neralogiczny, pan Tereszczenko pokaza onie ogromny

szmaragd z ródk zot we rodku i gdy ona nad

piknoci jego unosia si, pan bibliotekarz wzi mo-
tek i odbity kawaek szmaragdu onie na pamitk ofia-

rowa. Podobn history opowiada mi póniej nasz zio-

mek Reichel, synny numizmatyk, który bdc konser-

watorem Cesarskiego gabinetu numizmatycznego, umie-

szczonego w Ermitau, raz jeden, zajmujc si w gabi-

necie, usysza w przylegym korytarzu cige bicie

motem, zwrócio to jego uwag na siebie, otworzy

drzwi do korytarza i zobaczy zamkowego gwardzist,

jak siedzi na ogromnym, znanym wiatu naukowemu
aerolicie i motem obija jego rogi. Zapytany, co to zna-

czy, powiedzia, e go róne osoby prosiy, aby im

z niego dostarczy po kawaku i e sdzi, i kamie na

tern nie straci, jeeli bdzie mniejszy, bo takie kamie-

nie i do bruku potrzebne...«



ROZDZIA HI.

1. Projekt ustawy szkolnej dla Królestwa, w Petersburgu opra-

cowany. Znamiona zasadnicze nowego projektu, w porównaniu
z ustawami dawniejszemi. Obrady komitetu warszawskiego nad
projektem ustawy szkolnej. Wniosek ks. Szwejkowskiego. —
2. Rozporzdzenia tymczasowe wadz w dziedzinie owiaty. Bud-
et szkó. Klasyfikacya personelu nauczycielskiego. Rozwaanie
projektu szkolnego przez Rad Administracyjn. Wnioski namie-

stnika. — 3. Ostateczne rozwaenie ustawy szkolnej w departa-

mencie Rady Pastwa w Petersburgu. Ogólne wskazania depar-

tamentu i opinia Ronieckiego. Zatwierdzenie ustawy. Rozporz-
dzenia przechodnie wadz Królestwa przed wprowadzeniem

ustawy szkolnej.

1.

Pierwszy rok szkolny porewolucyjny upywa, w Kró-

lestwie trwao prowizoryum szkolne z zamkniciem wy-
szych klas szkó rednich, kraj znajdowa si w mcz-
cym niepokoju co do przyszego urzdzenia zakadów
naukowych. Rautenstrauch, opierajc si na otrzymanem
jeszcze w jesieni 1831 r. poleceniu, opracowa system

szkó, z wysz szko prawa i wysz szko lekarsk.

Tymczasem za ustawa, która w Królestwie w ycie
wej miaa, ukadana bya przez komitet petersburski.

Komitet ten nie wielk mia prac przed sob, instruk-

cya bowiem cesarska polecaa mu trzymanie si jaknaj-
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cilejsze Szyszkowowskiego dziea — ustawy szkolnej

rosyjskiej z r. 1828 dla szkó rednich i niszych.

Nie spieszy si jednak komitet ze sw prac, gdy
dopiero w lecie 1832 r. przysany zosta do Warszawy
opracowany przeze projekt ustawy dla gimnazyów,

szkó obwodowych i elementarnych, czyli parafialnych,

w Królestwie Polskiem. Na projekcie tym figuroway

podpisy czonków komitetu. Jako przewodniczcy, pod-

pisa go Nowosilcow, ju od lat szeregu z powodzeniem

pracujcy nad reorganizacy owiaty na ziemiach pol-

skich. Obok niego, figuroway podpisy dwóch Polaków,

dwóch mów zaufania cesarza, bawicych w Peters-

burgu: Wincentego Krasiskiego i Stefana Grabowskiego.

WT
reszcie, podpis swój pooy i Dymitr Budow, który

jako jeden z najbliszych wspópracowników Szyszkowa

i planów jego powiernik, by stróem wiernoci komi-

tetu tym zasadom, które pierwowzór elaboratu, — ustaw
rosyjsk, przenikay.

Na posiedzeniu Rady Administracyjnej d. 3 Lipca

1832 r. namiestnik zawiadomi o przysaniu z Peters-

burga projektu ustawy szkolnej, nadmieniajc, i oparta

jest ona na tych samych zasadach, co ustawa Cesarstwa

z r. 1828 »z pewnem zastosowaniem si do potrzeby

i odrbnego pooenia krajuc

Doda namiestnik, e cesarz, na wniosek komitetu

rozkaza spraw t przesa »do miejscowego rozpo-

znania i uzupenienia w Warszawie« i z polecenia ce-

sarskiego wezwa Rad Administracyjn do ustanowie-

nia komitetu, zoonego z czonków b. Komisyi Owie-
cenia i z innych osób, przez niego, Paskiewicza, wy-

branych.

Wobec tego, namiestnik poleci Radzie Administra-

cyjnej wezwa na czonków komitetu: radc stanu Sza-

niawskiego, byego dziekana uniwersytetu Lindego, pra-

ata ubieskiego i generaa-majora Danenberga.
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Przypomina namiestnik pod adresem komitetu, i
»gówne zasady projektu zostay ju przez cesarza za-

akceptowane i e uwaga komitetu powinna by zwró-

cona jedynie na zastosowanie przyjtych zasad do poo-
enia i stanu kraju polskiego«.

Zarazem jednak komitet warszawski mia zaj si
uoeniem projektów dodatkowych, dotyczcych wydziau
gospodarczego instytutów naukowych, urzdzenia szkó
niedzielnych, cyrkuowych i ydowskich, w granicach

projektu gównego, utworzenia pensyonatów przy gim-

nazyach, uoenia instrukcyi dla nauczycieli i wygoto-

wania projektu szkoy pedagogicznej, która »powinna
by urzdzona, jako cakiem niezawisa od wrszelkich

stosunków z istnieniem uniwersytetu^.

Na ostatek, Paskiewicz oznajmi wol cesarza, aby

komitet niezwocznie do czynnoci przystpi i przedsta-

wi swe projekta przez Rady Administracyjn do roz-

poznania monarszego z takim popiechem, aby nowy
system móg by w ycie wprowadzonym z pocztkiem
roku szkolnego ').

Oczywicie, popiech taki by mao prawdopodobny.

W Petersburgu strawiono przeszo pó roku czasu na
przygotowywaniu projektu, majc przed oczyma, jako

wzór, gotow ustaw rosyjsk. Skde mona byo teraz

w cigu dwóch miesicy feryi letnich rzecz w instan-

cyach warszawskich zaatwi, do Petersburga przesa,
tam j rozway, do Warszawy odesa i w ycie wpro-

wadzi!
Z podobn szybkoci byy tylko zaatwiane pro-

jekta, politycznie niezbdne i pilne, otwarcie za i pra-

widowe funkcyonowanie szkó do takich spraw bynaj-

mniej zaliczanem nie byo.

x
) Akta Rady Administr. Sekcya III. 4a. Vol. 4105a. Urzdz'

nie szkó.
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Rada Administracyjna na tern samem posiedzeniu

3 Lipca zaja si ustanowieniem komitetu. Uznaa, e
naley do powoa siedmiu czonków; do czterech,

przez namiestnika zaleconych, postanowia doda byego
rektora uniwersytetu, ksidza Szwejkowskiego, oraz

dwóch kandydatów, których wskae dyrektor gówny
Spraw W, D. i 0. P., a którzyby »w skadzie komitetu

byli niejako reprezentantami stanu szlacheckiego «.

Tak to zasada stanowa przenikaa do Królestwa

wraz z urzdzeniami rosyjskiemi, kócc si z zasad
równoci obywatelskiej, która od czasu ustaw Ksistwa

Warszawskiego torowaa sobie drog do ycia publicz-

nego i do przekona wiatej szej czci ogóu polskiego.

Okazao si wkrótce, e o otwarciu szkó wedug
nowej ustawy z pocztkiem r. 1832/33 nie moe by
mowy. Paskiewicz zarzdzi odroczenie wykadów w kla-

sach wyszych szkó na razie do Nowego Roku 1833

i odwoa si do Petersburga.

17 Wrzenia donosi Turku z Petersburga, e cesarz

cakowicie zatwierdza odroczenie otwarcia szkó i zga-

dza si, aby otwarcie nowych gimnazyów lub szkó na-

stpio 1 Stycznia 1833 r. lub »nieco póniej «.

Do skadu komitetu szkolnego z ramienia Komisyi

Spraw W. D. i O. P. wszed Antoni Rolesaw Hlebo-

wicz, znany ju nam, jako wykonawca zlece rzdu
w sprawie wybrania szkodliwych i niebezpiecznych

dzie z biblioteki uniwersyteckiej. Mody Hlebowicz

spenia funkcye sekretarza w komitecie. Jako siódmego

czonka przedstawia komisya radc stanu, Radeniego,

dyrektora funduszów duchownych i edukacyjnych i Rada
Administracyjna po posiedzeniu 21 Wrzenia wybór ten

zatwierdzia.

Na ogó, do Komitetu dobrani zostali ludzie, od
których nie mona byo oczekiwa mielszego wystpie-
nia w obronie szkó polskich i protestu przeciwko
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uszczuplaniu programów szkolnych. Linde ju wyado-
wa by odwag swoj na obron biblioteki uniwersy-

teckiej i by peen czynnej skruchy za sw z doby re-

wolucyjnej lekkomylno. Szaniawski celowa ju przed

rewolucy gorliwoci w gaszeniu niebezpiecznego wia-
ta wiedzy. Trudno byo oczekiwa obrony szkó pol-

skich od generaa Danenberga, którego powoanie do

komitetu byo zapowiedzi praktykowanego póniej sy-

stemu powoywania wojskowych, tak nic wspólnego

z nauk nie majcych, jak, naprzykad, genera Oku-

niew, do sterowania owiat. Ks. ubieski i Badeni za-

chowywali bierno; od jednego ksidza Szwejkowskiego

spodziewa si mona byo godniej szej i mielszej po-

stawy, jakkolwiek jego zupene, jako rektora, milczenie

wobec losów biblioteki uniwersyteckiej mogo byo na-

suwa przypuszczenie, e i on nagi si do ducha roz-

poczynajcej si epoki.

Namiestnik nie uwaa za moliwe powierzanie

wszelkich planów rzdu co do szkó polskich ani Radzie

Administracyjnej, ani komitetowi do ustawy szkolnej.

Byy sprawy delikatnej natury, które móg powierza
jedynie poufnie urzdnikom Rosyanom.

26 Sierpnia 1832 r. zwróci si z sekretn odezw
do Strogonowa, zwracajc uwag na to, e cz istnie-

jcych w Królestwie szkó utrzymywana jest przez du-

chowiestwo, tak naprzykad na 26 szkó obwodowych—
6 utrzymywane s przez Pijarów. Komitet jest zdania,

e szkó istniejcych obecnie zamyka nie naley.

»Lecz wol cesarza jest, aby zwaszcza zakon

Pijarów by zupenie usunity od ksztacenia mo-
dziey w Królestwie Polskiem. A wic nie mona
ju teraz pozostawia szkó, przez Pijarów utrzy-

mywanych, w pooeniu obecnem, nie zamykajc
ich. Dla usunicia za ich, bez prostego zakazu
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utrzymywania szkó, uwaam za lepszy sposób na-

stpujcy«:
»Przed otwarciem zakadów naukowych, na

podstawie nowej ustawy, oznajmi, e wszystkie

szkoy, które istniay dawniej, ulegaj zamkniciu.

Bezporednio po tern, a nawet tego samego dnia

otworzy zakady naukowe rzdowe i owiadczy,
e szkoy utrzymywane przez osoby prywatne

i przez duchowiestwo, nie mog by otwarte ina-

czej, jak tylko za szczególnem pozwoleniem rzdu«.

»Osobom prywatnym i duchowiestwu innych

zakonów pozwoli na otwarcie szkó natychmiast,

na podstawie nowej ustawy, nie pozostawiajc,

oczywicie, szkó wogóle caego duchowiestwa bez

szczególnego dozoru. Pijarom za na przyszo ni-

gdy nie dawa pozwolenia na otwieranie jakich-

kolwiek szkó. Tym sposobem speniona bdzie
cile wola cesarska« *).

System Paskiewicza polega na tern, aby nie roz-

drania zanadto duchowiestwa, lecz, trzymajc je

w ryzie i czynic naleyty dobór, uywa jego wpywów
ku celom rzdu. Std ta pewna ogldno namiestnika,

a przynajmniej ch zachowania pozorów, w stosunku do

Pijarów. Lecz cesarz by szczególnie na ten zakon za-

wzity.

Na rozkaz cesarski Paskiewicz ju wkrótce po
wziciu Warszawy sekretnie poleca gubernatorowi wo-
jennemu, Wittowi:

»Szko Pijarów pod pozorem budowy Cytadeli

zamkn, a mnichów tego zakonu mie pod najsurow-
szym nadzorem

«

2
).

') Akta wasnej kancelaryi namiestnika. Nr. 1213: O szkoach.
a
) Akta Gubernatora Wojennego miasta Warszawy. Nr. 16,
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31 Kwietnia 1832 r. pisa cesarz do Paskiewicza, i
przekona si, e szkoa Pijarów na oliborzu jeszcze

istnieje i rozkazuje mu natychmiast j zamkn *).

tern, aby t szko z oliborza, gdzie zaczto

wznosi Cytadel, przenie w inne miejsce, nie byo
mowy. Zobaczymy, i póniej, po otwarciu szkó, usu-

nito wogóle Pijarów nawet od wykadów w szkoach.

Obrady komitetu, ustaw szkoln w Warszawie

rozwaajcego, nie byy w tre obfite ani oywione.

Granice roztrzsania przedmiotów byy z góry zakre-

lone. Wprawdzie, poczet projektów, które komitetowi

opracowa polecono, powikszono o jeden.

11 Wrzenia 1832 r. zwróci si Strogonow do Pas-

kiewicza z zapytaniem, czy urzdzenie Rady Owiecenia
Publicznego, do której wedug nowego projektu nalee
mia dozór szkó a która jak najszybciej zorganizowana

by powinna, uskutecznione ma by w Warszawie, czy

w Petersburgu.

Paskiewicz odniós si do Turkua, ten za 5 Li-

stopada przysa odpowied, i wol cesarza jest, aby

urzdzeniem Rady Owiecenia Publicznego zaj si ko-

mitet warszawski.

Projekt szkolny, w Petersburgu opracowany i na-

stpnie z niewielkiemi ju tylko modyfikacyami, jako

ustawa szkolna r. 1833, w ycie wprowadzony, stanowi

inauguracy nowego kursu szkolnego na gruncie Króle-

stwa Polskiego. Jzyk wykadowy pozosta w szkoach
polski, lecz duch samej ustawy, a bardziej jeszcze pó-
niejsze szczegóowe jej rozwinicie za pomoc instruk-

cyi, wyjanie, dopenie, najbardziej za wykonanie tej

ustawy w praktyce — oznaczay zerwanie z temi zasa-

1831 roku: Odezwa Paskiewicza do Witta z dnia. 14 Wrzenia st.

st. 1831 r. Nr. 248.

*) Szczerbatow: Knia Paskiewicz. Tom V dodatkowy. Do-
kumenta, str. 54.
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darni owiaty narodowej, które zaszczepione zostay przez

Komisy Edukacyjn, a które póniej, za spraw wete-

ranów Komisyi Edukacyjnej i Sejmu Czteroletniego i ich

wspópracowników, przeszy do ustaw z r. 1808, 1812,

1819, 1820, — do dziaalnoci Izby Edukacyjnej, Dyrek-

cyi Edukacyi Narodowej oraz Komisyi Owiecenia Kró-

lestwa konstytucyjnego z epoki Stanisawa Potockiego.

Ustawom tym przywiecaa myl wysokiej myli wyko-
nawczej stanu nauczycielskiego, idea ksztacenia w szko-

ach owieconych i oddanych ojczynie obywateli; prze-

nikaa je cze dla wiedzy i poszanowanie zasad demokra-

tycznych; dyy one do szerzenia wiedzy wyszej a tak-

e do owiecenia najszerszych warstw ludowych — do

zbratania wszystkich warstw w przeniknitej jednym
duchem edukacyi narodowej. Teraz nastpi w caej

dziedzinie owiaty ostry zwrot.

Wprawdzie, obskurantyzm edukacyjny nie by zu-

pen dla Królestwa nowoci, mia on gorliwych i po-

tnych adeptów przed rewolucy, jednak, jak to oka-

zay ówie postpy komitetu nowosilcowowskiego, nie-

miao i ostronie stpa naprzód, skrpowany przez kon-

stytucy, przez czujno sejmów, przez opór wiatych
mów i przez opini publiczn; obecnie, obskurantyzm

z dawnych hamulców i pt wyzwolony, rozwinie miao
skrzyda do lotu.

Nie sam zreszt obskurantyzm krokami wadz edu-

kacyjnych kierowa bdzie, lecz w wyszym jeszcze sto-

pniu denia polityczne unifikacyjne.

Denia te nie znalazy jednak jeszcze penego wy-
razu w ustawie 1833 r. Mona j nazwa ogldn. Zapo-

wiadano te odrazu, e jest to ustawa czasowa, prowi-

zoryczna i e niebawem nastpi istotna reorganizacya

owiaty Królestwa, po duszem nieco i staranniejszem
przygotowaniu terenu, ludzi i rodków. Zreszt, nawet
i póniej, gdy system rzdowy objawi si w caej peni.
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próno byoby szuka zupenego sformuowania jego

w paragrafach ustaw zasadniczych szkolnych; dopiero

w wyjanieniach, dopenieniach i konfidencyonalnych okól-

nikach, dopiero w praktycznem stosowaniu przepisów,

w dyskretnem a nieubaganem realizowaniu utajonych

kierowniczych myli rzdu, w zarzdzeniach, których

nie przyoblekano w uroczyst powok prawa pisanego,

system znajdowa dokadne a wierne odbicie i do zu-

penego zmierza urzeczywistnienia.

Jednake i w tej ustawie, której projekt w r. 1832

z Petersburga przysany zosta, byy ju rysy znamienne.

Przy zestawieniu jej z dawnemi szkolnemi ustawami

Królestwa uderza nas, przedewszystkiem, milczenie o tych

wzniosych zasadach edukacji, które w dawnych usta-

wach wymownie wyuszczone byy, jako rzeczy kardy-

nalne.

Oprócz tego, nowa ustawa zawieraa w lakonicz-

nych sowach w paru miejscach zapowied nowych za-

sad wychowania.

Sama klasyfikacya szkó w nowej ustawie zbliona

bya do systemu dawnego szkó Królestwa. Tworzono
szkoy trzech stopni: gimnazya, szkoy obwodowe, szkoy
elementarne, co odpowiadao dawnemu podziaowi szkó
na wojewódzkie, wydziaowe i elementarne. Tylko typ

szkoy podwydziaowej znikn; sama przez si strata

ta dotkliw nie bya, szkoy podwydziaowe bowiem
liczebnie przed rewolucy upaday — w r. 1830 zacho-

way si ju tylko w iloci trzech.

Gimnazya miay, wedug nowej ustawy, klas om,
podczas, gdy szkoa wojewódzka, wedug ustawy 1819 r.

klas sze. To dodanie klas dwóch byo jednak tylko

pozorne. Faktycznie bowiem kurs dawnej szkoy woje-

wódzkiej rozoony by na lat siedm: klasa szósta obli-

czona bya na kurs dwuletni (§§ 44, 54 Ustawy 1819 r.).

Natomiast, wedug ustawy nowej, w klasie pitej gimna-
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zyum powtarzano tylko przedmioty pierwszych czterech

klas, poczem od klasy szóstej gimnazyum dzielio si na

dwa wydziay: filologiczny i techniczny. Faktycznie wic
i kurs gimnazyum, równie jak dawnej szkoy woje-

wódzkiej, by siedmioletni.

Samo okrelenie celu zakadów edukacyjnych byo
w nowej ustawie odmienne, ni w dawnych ustawach

Królestwa, zgodne z ideami Szyszkowa i skopiowane
z ustawy rosyjskiej.

Paragraf pierwszy ustawy nowej gosi:

»Cel gówny instytutów naukowych jest poda
modziey, obok moralnego jej uksztalcenia, spo-

sobno nabywania nauk, stanowi kademu
najpotrzebniej szych«.

Byo to proklamowaniem w edukacyi zasady sta-

nowej, która ju w r. 1828 zastosowana zostaa do szkó
Cesarstwa, gdzie gimnazya uznane zostay za zakady
dla dzieci szlachty i urzdników, szkoy powiatowe —
dla dzieci kupców i rzemielników, elementarne — dla

ludzi »najniszej klasy «.

Zadanie gimnazyum zostao tak sformuowane:

»Urzdzenie gimnazyum ma cel dwojaki: do-

starczenie rodków przyzwoitego uksztacenia tej

modziey, dla której, wedle jej stanu, dostateczna

jest edukacya, jaka si w gimnazyach odbiera,

i usposobienie przygotowawcze tych, którzyby uko-
czywszy kurs gimnazyalne, pragnli nabywa wy-
szych jeszcze nauk«. (§ 107).

Na pierwszy plan, nietylko w ustawie, lecz i w pra-

ktyce, wysuno si zadanie pierwsze — dostarczania edu-

kacyi skoczonej; istotnie, wobec warunków, jakie si
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W Królestwie wytworzyy, ksztacenie wysze dostpne
stao si zaledwie dla czci maturzystów.

Inaczej sformuowane byo zadanie szkoy woje-

wódzkiej w wewntrznem urzdzeniu z dnia 8 Czerwca
1819 roku:

»Szkoy wojewódzkiej celem jest da uczniom

swoim gruntowne zasady nauk i umiejtnoci, które

najwicej przyczyniaj si do uksztacenia rozumu
i napawaj serce szlachetnemi uczuciami tak, aeby
modzieniec, ukoczywszy chwalebnie wszystkie tej

szkoy klasy, by usposobiony do Szkoy Gównej,
czyli Uniwersytetu; przestajcy za na edukacyi,

w teje szkole powzitej, aby móg z poytkiem
dziea uczone czyta i one rozumie, a jako wia-
ty obywatel i sam si dobrze rzdzi i radami

swemi wspóobywateli wspiera«. (§ 1)
l

).

Przygotowanie do Szkoy Gównej postawione tu

zostao, jako zasada normalna. Okrelenie zada szkoy
wojewódzkiej tchno tym duchem obywatelskim, który

by skazany na banicy i z ustaw i ze szkó po r. 1831.

Nie znajdziemy równie w nowej ustawie adnej

wzmianki, przypominajcej choby wskazanie, zawarte

w § 3 wewntrznego urzdzenia z 8 Czerwca 1819 r.:

»Wykad nauki, oprócz nadania uczniom po-

trzebnych wiadomoci, powinien mie nadto za cel

gówny wiczenie rozsdku, wpraw w logiczne

rozumowanie i rozwijanie wszelkich wadz umy-
sowych^

*) Jest to skrócone nieco powtórzenie § I-go wewntrz-
nego urzdzenia szkó departamentowych z dnia 17 Lutego 1812

roku.
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Co do szkó obwodowych wedug nowej ustawy,

to w nich, w porównaniu ze szkoami wydziaowemi do-

tychczasowemi, znacznie uszczuplono program.

Jeeli porównamy program nowych szkó obwodo-
wych z programem szkó wydziaowych wedug ustawy

z 8 Czerwca 1820 r., uderza nas brak historyi natural-

nej, oraz zastrzeenie, uczynione co do geometryi, i ma
by wykadan — bez dowodze.

Co do szkó elementarnych, to na razie przyto-

czymy tylko okrelenie zadania tych szkó wedug no-

wej ustawy:

»Szczególnym celem ustanowienia szkó ele-

mentarnych, czyli parafialnych, jest rozkrzewienie

pocztkowych, mniej wicej potrzebnych wia-

domoci, pomidzy ludmi nawet najniszej klasy«.

O ile odbijay te sowa od owej odezwy Izby

Edukacyjnej do obywateli z dnia 12 Stycznia 1808 r.,

gdzie najwysza magistratura owiecenia oznajmia, i
za najszczytniejsze zadanie swoje uwaa zwróci »naj-

pierwsz staranno swoj ku owieceniu tej najliczniej-

szej czci narodu, która do praw obywatelskich po-

wrócona, sta si ma równie szanown, jak poyteczn
wasnemu i ojczyzny dobru«.

Nastrcza si pytanie, czy komitet warszawski, który

si ukonstytuowa pod prezydency Kalasantego Szaniaw-

skiego, nie poczuwa si do obowizku prostowania

uchybie nowej ustawy i zwrócenia choby uwagi na
uszczuplenie programów szkolnych. Na ogó, czonkowie
komitetu z zupen rezygnacy i potulnoci regestro-

wali i akceptowali punkta petersburskiego projektu, tu

i owdzie je dopeniajc; niepodobna tómaczy ich tern,

e nie dano im prawa czynienia modyfikacyi, bowiem
nawet w tych granicach, które namiestnik imieniem ce-
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sarza dla obrad komitetu warszawskiego nakreli, da-
jc, aby zwrócili uwag na zastosowanie przyjtych za-

sad do pooenia i stanu kraju, mieli oni obszerne pole

do krytyki projektu i do jego doskonalenia, nie ciga-
jc na swe gowy adnego niebezpieczestwa.

Ze taka rola obrocówT szkoy polskiej powinna
bya stanowi gówne zadanie komitetu warszawskiego,

zrozumia to poniekd jeden tylko z czonków komitetu.

By nim, jak si domyle mona, byy rektor zawie-

szonej wszechnicy, ksidz Szwejkowski. Próbowa on

podnie gos w obronie uszczuplonych programów szkol-

nych, gos jego jednak nie móg adnego skutku osig-

n, gdy sami czonkowie komitetu odrzucili bardzo

umiarkowane i najsuszniejsze danie Szwejkowskiego,

jako rzekomo przekraczajce kompetency komitetu.

Mianowicie, przy rozwaaniu programu szkó ob-

wodowych na dziewitem z rzdu posiedzeniu komitetu

w d. 21 Wrzenia 1832 r. ksidz Szwejkowski wniós,

aby geometrya wykadana bya, jak dawniej, z dowo-
dzeniami i aby nauki przyrodzone zostay nadal utrzy-

mane. Komitet jednak postanowi wikszoci gosów
»zostawi rzeczony artyku tak, jak jest wysowionym
w planie, sdzc, e wszelka w tym rodzaju odmiana

byaby przeciwn zasadom i dnoci tego planu, który

szkoy obwodowe zamierza mie waciwie praktycz-

nemi«.

Ksidz Szwejkowski nie odstpi od swego postu-

latu i na nastpnem posiedzeniu komitetu w dniu 24

Wrzenia zoy swój wniosek na pimie.

Oto jego brzmienie:

»Do Komitetu Szkolnego.

Gdy wniosek mój, czyniony na przeszem po-

siedzeniu w celu utrzymania przy nowej organiza-

cyi nauk przyrodniczych po szkoach obwodowych
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tudzie geometryi z dowodzeniami, moe dla mniej

dostatecznego rzeczy wyjanienia nie otrzyma -
danego skutku, przenikniony wanoci jego, po-

czytuj sobie za obowizek powtórzy go na pi-

mie.
Caa osnowa nowej organizacyi, a mianowicie

przydane dla szkó obwodowych kurs dodatkowe,

dla gimnazyów za dwie nowe klasy, dowodz ja-

wnie, i nowe urzdzenie zamierzyo rozszerzy

i podwyszy po szkoach Królestwa zakres nauko-

wy. Lecz opuszczenie dla szkó obwodowych nauk
przyrodniczych, tudzie ograniczenie geometryi do-

danym wyrazem sans demonstrations niweczy ten

dobroczynny zamiar i wcale przeciwny dla wielu

przedmiotów naukowych sprawi moe skutek, zni-

ajc stan ich, jaki by dotd po szkoach wydzia-

owych, a tern samem tamujc ich postp po gim-

nazyach.

Porownywujc projekt organizacyi dla szkó
Królestwa Polskiego z urzdzeniem szkó rosyj-

skich, atwo dostrzedz mona, i ta niezgodno
caoci organizacyi z wytknit jej czci nie po-

chodzi z intencyi autorów projektu, ale z mimo-
wolnego niedostrzeenia. Jest ona zapewne wypad-
kiem przenoszenia dla szkó Królestwa urzdze
szkó w Imperyum. Wyliczenie przedmiotów nau-

kowych dla szkó obwodowych polskich wzito
z urzdze szkó niszych rosyjskich, a zapomniano,

e cel i przeznaczenie tych szkó w Królestwie od-

miennie zaoono od celu i przeznaczenia ich w Im-

peryum.

Szkoy nisze rosyjskie wyranie przeznaczone

s dla rzemielników i kupców tylko, a tych zape-

wne niszego rzdu. Szkoy za nisze polskie prze-

znaczone s dla wszystkich obywateli.
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Cel szkó niszych rosyjskich jest tylko jeden:

nadanie rzemielnikom i kupcom najpotrzebniej-

szych do ich stanu znajomoci. Cel szkó niszych

polskich jest podwójny, to jest oprócz nadania zna-

jomoci najpotrzebniejszych wszystkim obywate-

lom, powinny nadto sposobi uczniów do gimna-

zyów. Co wic jest stosownem i dostatecznem dla

szkó niszych rosyjskich, to nie jest stosownem,

ani dostatecznem dla szkó niszych polskich, zo-

onych z klas czterech.

Szkoy obwodowe polskie, gdyby nie miay
przywróconych sobie nauk przyrodzonych, z geo-

metry, ograniczon odjciem dowodze, nie odpo-

wiadayby adnemu z dwóch zaoonych im celów.

Nie nadawayby potrzebnych znajomoci i wiado-

doci swoim uczniom, bo temi s dzieci nietylko

rzemielników i kupców, ale i innych obywateli.

Nie nadayby usposobienia do szkó gimnazyalnych,

gdy geometrya bez dowodze przestaje by umie-

jtnoci: uczyaby tylko imion figur geometrycz-

nych bez ich przyzwoitego wyobraenia i nie uzdol-

niaby uczniów do suchania i rozumienia dalszych

czci matematyki. Gdyby za dopiero w gimna-

zyach, zaczynajc od klasy VI, mieli uczy si geo-

metryi z rozumowaniem, tedy nie mieliby dosy
czasu na suchanie wyszych czci matematyki,

sekcyi konicznych, obok tak licznych a wanych
innych przedmiotów, dla klas wyszych przepisa-

nych. Nietylko za nie zrozumieliby wyszej mate-

matyki, ale nadto fizyki i mechaniki, które take
potrzebuj dowodze geometrycznych. Gdyby na-

wet nauki przyrodzone nie potrzeboway pomocy
od geometryi dowodzonej, tedy przez to samo, eby
si zaczynay dopiero w klasie VI gimnazyalnej,

musiayby pozosta na bardzo nizkim stopniu. To
f.»0KA P*IKIEWI0Z0W8Ki.
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jest uczniowie, wychodzcy z gimnazyum, tyeby
tylko z niemi byli obeznani, ile teraz uczniowie,,

wychodzcy ze szkó wydziaowych. Co, aby byo
wol wysz, przypuci nie mona, uwaajc du-

cha caej organizacyi.

Co wiksza, szkoy obwodowe bez nauk przy-

rodzonych i bez geometryi pocztkowej, poczo-
nej z dowodzeniami, nietylko do gimnazyów, ale

nawet do swoich kursów dodatkowych, gdzie s
umieszczone technologia i mechanika, przysposa-

biaby nie mogy. Technologia bowiem potrzebuje

znajomoci poprzedniczej rzeczy przyrodzonych

i ich wasnoci, aby moga uczy ich przerabiania

na uytek ludzki. Mechanika za, cho nisza, po-

trzebuje zasad geometrycznych.

Wicej powiem, e geometrya, pozbawiona do-

wodzenia, nie moe by sama tak daleko dawana,,

jak j projekt chce mie w szkoach obwodowych
posunit, to jest, a do stereometryi wcznie. Bo
t poprzedza trygonometrya, której ani wykada
bez dowodze, ani rozumie bez pocztkowej geo-

metryi dowodzonej niepodobna. Dowodzi tych

ostatnich twierdze byoby jedno, co dowodzi, e
soce jest jasne. Odwouj si z tern do zdania

znawców, a mianowicie nauczycieli z profesyi.

Jeeli okazanie potrzeby omielio komitet do

przydania gimnazyum po dwóch nauczycieli nad

liczb, zamierzon przez projekt, uoony w Pe-

tersburgu, czemuby okazanie potrzeby nie miao
omieli go do sprostowania niewinnej omyki, ale

omyki, niszczcej poow przynajmniej owoców,
zamierzonych przez now szkó organizacy?

Wszak to sprostowanie wynika z potrzeby

miejscowej i jest uzupenieniem caego dziea: co
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wanie powierzone jest z Woli Najwyszej komi-

tetowi naszemu.

X. Szweykowski.

Dan w Warszawie d. 24 Wrzenia 1832 r.«

Z przytoczonego gosu byego rektora wida, e nie

by to bynajmniej protest przeciwrko samej reorganiza-

cyi szkó, lecz skromna opinia pedagoga i legalisty, który

da szkoy demokratycznej, bezstanowej, opierajc si
na prawnym stanie rzeczy w Królestwie, i wykazywa
niekonsekwencye programów szkolnych, tómaczc je po-

myk ludzi, wpatrzonych w ustaw rosyjsk i traccych

z oczu odrbne warunki kraju polskiego; z ca wytra-

wnoci wic trzyma si formalnych granic udzielonego

komitetowi penomocnictwa.

Lecz komitet obawia si wszelkiego pozoru kry-

tyki projektu petersburskiego:

»Komitet, roztrzsnwszy powtórnie te wnio-

ski, dla tych-e samych, co i na przeszem posie-

dzeniu przyczyn, wikszoci gosów osdzi, a-
dnych w tym rodzaju nie wprowadza do planu

odmian. Uwagi za wnoszcego czonka postanowi

zaczy do protokóu dzisiejszego posiedzenia« *).

2.

Gdy sprawa reorganizacyi szkó w Królestwie ule-

ga odwoce i stan prowizoryczny trwa w dalszym cigu

w drugim roku szkolnym polistopadowym, wadze uwa-

ay za konieczne przypieszenie rozstrzygnicia najbar-

dziej palcych, w ich pojciu, potrzeb. Do takich zali-

x
) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 4105 a. Urzdzenie szkól.

9*



— 132 —

czano sprowadzenie nauczycieli do wykadu jzyka ro-

syjskiego.

W szkoach Królestwa w epoce przedlistopadowej

nie byo powszechnie obowizkowej nauki jzyka rosyj-

skiego. Za Ksistwa Warszawskiego wewntrzne urz-
dzenie szkó departamentowych z 17 Lutego 1812 r. na-

uk jzyków »greckiego, rosyjskiego lub litewskiego«

pozostawiao »dobrej woli i wasnej ochocie« uczniów.

W Królestwie Kongresowem wewntrzne urzdzenie szkó
wojewódzkich z r. 1819, wyliczajc w § 2 przedmioty,

wykadane w szkoach, o jzyku rosyjskim nie wzmian-
kuje wcale.

Faktycznie, jzyk rosyjski wykadany by w liceum

warszawskiem oraz w uniwersytecie; lektorem by Kazi-

mierz Werbusz.

Namiestnik Zajczek uczyni prób zaprowadzenia

wykadu jzyka rosyjskiego we wszystkich szkoach i to

we wszystkich klasach, a nawet zamierza znajomo
tego jzyka postawi, jako warunek konieczny do otrzy-

mania wszelkiego urzdu pastwowego. Stanisaw Poto-

cki udaremni ten zamiar.

28 Lutego 1818 r. Zajczek wystosowa do Komi-

syi Wyzna i Owiecenia Publicznego odezw, w której

powoujc si na coraz cilejsze zwizki, czce Kró-

lestwo z Cesarstwem, wzywa komisy, aby »staraa si
nauk jzyka rosyjskiego zaprowadzi w szkoach tak,

by poczynajc od klas najniszych kontynuowan cigle

bya a do najwyszych, baczc z wszelk pilnoci na

postp umiejtnoci tego jzyka przy egzaminach szkol-

nych, ostrzegajc uczniów przy popisach w klasach wy-
szych, i aden z nich nie bdzie móg dostpi póniej

adnego urzdu i do tego przypuszczonym nie bdzie,

jeli w komisyi egzaminacyjnej nie udowodni, i ten j-
zyk posiada«.

W odpowiedzi na t odezw, Stanisaw Potocki
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upewnia namiestnika, e wskazane przez niego rodki
mogyby raczej sprawi przeciwny jego zamierzeniu

skutek.

Rozszerzenie jzyka rosyjskiego na wszystkie, na-

wet najnisze, szkoy wymagaoby miljonowego kosztu,

który jest dla budetu niepodobiestwem.

»Widzc, jakie wzwy wspomniane namiestnika za-

lecenie sprawio wraenie na licznych komisyi czon-

kach« cign dalej Potocki: »wtpi minister owiecenia

nie moe o tern, jakiemby napenio publiczno, co za-

pewnione majc sobie uywanie jzyka polskiego kon-

stytucy, widziaaby w wykonaniu niniejszego zalecenia

krok, dcy do zniweczenia tego tak drogiego naro-

dowi konstytucyjnego nadania«.

Co do zapowiadanego przez namiestnika wymaga-
nia egzaminu z jzyka rosyjskiego dla urzdników, Po-

tocki dawa ostr i kategoryczn odpowied, i »to pra-

wido, nie znajdujc si w przepisach komisyi egzami-

nacyjnej, której minister owiecenia ma zaszczyt by na-

czelnikiem, ogoszonem przez komisy wyzna religij-

nych i owiecenia publicznego by nie moe, chyba za

wyrokiem Najj. Pana, wyranie wcielajcym ten waru-

nek do dekretu, stanowicego Najwysz Komisy Egza-

minacyjn^
Przekada wic minister, e z czasem, dziki wy-

kadowi jzyka rosyjskiego w liceum i uniwersytecie,

uformuj si profesorowie, zdolni wykada ten przed-

miot po niszych szkoach, i wówczas znajomo »bra-

tymskiego jzyka« zwolna lecz z pewnoci rozszerzy

si, tymczasem za wszelki gwatowny rodek raczej od-

wrotny sprowadzi skutek *).

Odpowied Potockiego wiadczy o znacznej niepod-

x
) Obydwa te listy w caoci wydrukowa J. Bieliski: Uni-

wersytet Warszawski. II, 493, 494.
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legoci, jak minister, opierajcy si na ustawie, posia-

da wobec namiestnika w Królestwie konstytucyjnem.

Za Paskiewicza dyrektor gówny za podobne monitum
legalne, namiestnikowi udzielone, niezalenie od treci

sprawy, conajmniej natychmiast poegnaby si z urz-
dem. W r. 1818 inne byy czasy; Zajczek przekn od-

powied i ustpi.

Dopiero po r. 1831 dawna Zajczka myl zici si
miaa.

Wedug nowej ustawy szkolnej, której projekt w r.

1832 z Petersburga przysanym zosta, wykad jzyka
rosyjskiego w szkoach Królestwa poczesne zaj miej-

sce. W szkoach obwodowych, jak równie w czterech

pierwszych klasach gimnazyum, na jzyk rosyjski prze-

znaczono ogóem tygodniowo 12 lekcyi, co przy pótora-

godzinnych ówczesnych lekcyach, stanowio 18 godzin

wykadu, gdy tymczasem na jzyk polski oraz aciski
cznie ze skadni równie tak sam tylko ilo go-

dzin wyznaczono.

W klasie pitej gimnazyum stosunek by ten sam,

co w czterech niszych; w trzech klasach wyszych na

jzyk rosyjski i literatur wyznaczono ogóem godzin

dziewi.
Do takiej znacznej iloci godzin jzyka rosyjskiego

naleao sprowadzi dopiero z Rosyi nauczycieli. My-
lano o tern zawczasu; Strogonow, »powodowany przed-

stawieniem komitetu, urzdzajcego instytuta naukowe
w Królestwie Polskiem, dotyczcem sprowadzenia z Ro-

syi trzydziestu nauczycieli, majcych by umieszczonymi

przy gimnazyach i szkoach obwodowych«, prosi Pas-

kiewicza pod dniem 5 Wrzenia 1832 r. o zapewnienie

skutku rzeczonemu przedstawieniu,

Na poparcie przedstawienia komitetu przytacza

Strogonow uwag, i »cel rozpowszechnienia tu jzyka
rosyjskiego... jest potrzebny nawet pod wzgldem poli-
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tycznym, wskutek wpywu nauczycieli na sposób my-

lenia uczniówcc.

Strogonow proponowa od siebie, aby dla lepszego

zachcenia Rosyan, zdolnych podj si obowizków na-

uczycielskich w Królestwie, zapewni im znaczne korzy-

ci materyalne, mianowicie, oprócz wysokiej pacy, wy-

znaczy kademu z nich dodatek ad personam, na lokal

oraz zapewni im koszta podróy do Królestwa. Namie-

stnik podda to przedstawienie Strogonowa pod rozwag
Rady Administracyjnej na posiedzeniu dnia 26 Padzier-

nika 1832 r.
l

).

Tak wic zapocztkowano instytucy dodatków kre-

sowych dla pionierów owiaty rosyjskiej.

Czonkowie Rady uznali przedoenie Strogonowa

za uzasadnione. Jedynie Fuhrmann proponowa inn for-

m przywileju dla nauczycieli Rosyan. Dodatki ad per-

sonam udzielane bywaj jedynie szczególnym osobom,

nigdy caej klasie urzdników — rozumowa; nie wa-
ciwe jest równie wyznaczanie dodatku na lokal, gdy
nie jest to przyjte w Królestwie „wzgldem innych

urzdników. Lepiej wic poprostu wyznaczy odrazu na-

uczycielom jzyka rosyjskiego wysz pensy: w gimna-

zyach — 5,000 zp., w szkoach obwodowych — 3,000

zp., a oprócz tego zastrzedz najpilniejszym z nich szcze-

gólne wynagrodzenie pienine.

Oponowa Strogonow, mówic, i przez utrzymanie

równoci etatowych pac nauczycieli jzyka rosyjskiego,

tudzie nauczycieli innych przedmiotów, usuwa si po-

midzy nimi powód do niechci i zawici, których nie

mog obudza dodatki ad personam, z natu_y swej cza-

sowe i zmianie ulege.

Oprócz tego, obawia si Strogonow, e przyznanie

*) Arch. Kancel. Gen. Gub. Warsz. — Ksiga protokóów po-

siedze Rady Administracyjnej za r. 1832.
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dodatków ad personam jedynie najgorliwszym, moe
osabi ch nauczycieli-Rosyan przenoszenia si do Kró-

lestwa. Czyli, Strogonow, uchodzcy za naj liberalniej -

szego z dygnitarzy rosyjskich w Polsce, pragn za-

chowa pozór równouprawnienia nauczycieli-Rosyan

z*Polakami,
i

przy jednoczesnem zapewnieniu znacznego

przywileju na rzecz wszystkich nauczycieli-Rosyan.

Rada przychylia si do tej formy przywileju, jak
zaleci Fuhrmann. Namiestnik przyj na siebie przed-

siwzicie stosownych rodków w celu sprowadzenia po-

mienionych nauczycieli; Strogonow upowaniony zosta

do wniesienia na etat roku przyszego wydatku na na-

uczycieli rosyjskich, w wysokoci, przeze oznaczonej.

Wydatek ten wedug projektu Strogonowa obejmo-

wa utrzymanie trzydziestu nauczycieli-Rosyan na rok

pierwszy. Z tych, dziewiciu przeznaczonych byo do

szkó wyszych Królestwa.

Kademu z nich proponowa Strogonow:

Pensyi rocznej .... 4,200 zp.

Dodatku ad personam . 1,400 zp.

Na lokal 800 zip.

Razem . 6,400 zp.

Co czyni dla wszystkich dziewiciu 57,600 zp.

Reszta nauczycieli-Rosyan przeznaczona bya do

wykadu jzyka i literatury rosyjskiej w szkoach ob-

wodowych. Miao by ich — 21.

Kademu z nich wyznacza projektodawca:

Pensyi rocznej .... 2,400 zp.

Dodatku ad personam . 800 zp.

Na lokal 800 zp.

Razem . 4,000 zp.
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Co czyni dla wszystkich: 84,(300 zip.

Razem wic wydatek na nauczycieli Rosyan preli-

minowano na] rok pierwszy nowej ustawy w sumie

141,600 zp.

Zatwierdziwszy t ogóln na nauczycieli jzyka ro-

syjskiego i literatury rosyjskiej sum, Rada, zgodnie

z wnioskiem Fuhrmanna, przyznaa nauczycielowi-Ro-

syaninowi gimnazyum — 5,000 zp., szkoy obwodowej —
3,000 zp. Reszt za, jaka po odtrceniu sumy pensyi

z ogólnej kwoty zp. 141,600 pozosta miaa, przezna-

czono na dodatki ad personam. W nastpnym ju jednak

roku te premia, jak to zobaczymy, jeszcze szerszy przy-

bray zakres *).

Paskiewicz zniós si niezwocznie z ministrem

owiaty Cesarstwa w sprawie sprowadzenia do Króle-

stwa potrzebnej liczby nauczycieli jzyka i literatury ro-

syjskiej. Odezw z d. 11 Listopada st. st. 1832 r. zawia-

damia Lieven Paskiewicza, i wszystkim kuratorom za-

komunikowane zostay odnone propozycye Rady Admi-
nistracyjnej Królestwa 2

).

Tymczasem za wogóle na wszelkich innych pozy-

cyach budetu szkolnego czyniono jaknajwiksze oszcz-

dnoci, stosujc si do ponawianych parokrotnie wska-

za cesarza, aby oszczdza, o ile mona, na wszystkich

wydziaach, z powodu ogromnych wydatków wydziau
wojskowego, gdzie zwaszcza preliminowane na budow
cytadeli wydatki ogromn wynosiy sum.

Na posiedzeniu nadzwyczajnem Rady Administra-

cyjnej, powiconem budetowi, a odbytem w dniach 12,

13 i 15 Listopada 1832 r., Strogonow, imieniem zarz-
dzanej przeze komisyi, wnosi, aby fundusz na eduka-

J
) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 4105a.

') Protokó posiedze Rady Administr. z 7 Grudnia 1832 r.

Gos Tymowskiego.
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cy publiczn, budetem r. 1832 na zp. 1,725,361 gr. 6

oznaczony, podnie w roku przyszym do zp. 2,100,000,

czyli zwikszy o zp. 374,638 gr. 24. Wniosek ten upad,

dziki opozycyi Fuhrmanna, który da utrzymania na

etacie wychowania na rok 1833 dawnej sumy i uwaa,
e podwyszenie etatu nie jest waciwem, skoro plan

edukacyjny rozwinitym jeszcze nie zosta. Wprawdzie,

Strogonow wyuszcza, e dotychczasowy fundusz na wy-
chowanie publiczne okae si nie wystarczajcym, to je-

dnak uleg argumentom Fuhrmanna i Rada Administra-

cyjna zadecydowaa zgodnie z opini dyrektora skarbu.

Tak wic zaprowadzony w powyszej sumie wy-
datek na nauczycieli Rosyan na r. 1833 wynosi mia
ju jedn dwunast cz caego budetu szkolnego. Dla

porównania przytoczymy sum wydatków wydziau
owiecenia za rok 1829: wynosiy one zp. 2,368,527.

Obok zabezpieczenia prawidowego biegu wyka-
dów jzyka rosyjskiego na przyszo, zajy si wadze
edukacyjne zawczasu inn jeszcze spraw, do której

przywizywano znaczn we wzgldzie politycznym wag,
mianowicie, klasyfikacy osób, które przed rewolucy

w zakadach naukowych pracoway. Rozstrzygnicie tej

sprawy przyczyni si miao do oczyszczenia korpusu

pedagogicznego z pierwiastków dla rzdu niepoda-
nych.

13 Grudnia 1832 r. Strogonow zwróci si do Rady

Administracyjnej z odezw, proponujc podzielenie pro-

fesorów i nauczycieli na ^ze kategoryi i nadmieniajc,

i wnioski swe opiera na wiadomociach, »z rónych
róde czerpanych«.

Do I-szej kategoryi zaliczy tych, którzy zasuguj,

aby na posadach, dotychczasowym odpowiednich, i na-

dal utrzymanemi byli.

Do II-giej — tych, którzy, tracc posady swoje

z powodu zniesienia Uniwersytetu, Kuratoryi, Towarzy-
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stwa Elementarnego i Szkoy Politechnicznej bd wszak-

e mogli by pomieszczonemi w szkoach, otworzy si
majcych.

Do III-ej — tych, których kwalifikacye nie dadz
si zastosowa do posad, now organizacy utworzo-

nych, a którzy, majc sposób utrzymania si, wsparcia

nie potrzebuj.

Do IV-ej — tych, którzy w podobnych stosunkach,

co i poprzedni, wzgldnie kwalifikacyi, zostaj, lecz a-
dnego do utrzymania si funduszu nie posiadaj.

Do V-ej — tych wycznie profesorów wydziau
lekarskiego w byym uniwersytecie, którzy, oprócz obo-

wizków profesora, zasiadali w Radzie Lekarskiej i ci-
gle w niej czynnymi by musz, a którzy z braku miejsc,

zdolnociom ich odpowiadajcych, nie mogc by w za-

wodzie szkolnym na teraz umieszczonemi, bez stoso-

wnego wynagrodzenia pracom Rady Lekarskiej powi-
caby si nie mogli.

Do VI-ej — tych, którzy, wszedszy do szeregów

wojskowych w czasie rewolucyi, utracili zaufanie rzdu
i nie mog nadal peni wanych obowizków nauczy-

ciela.

Stosownie do powyszego rozkwalifikowania, Stro-

gonow proponowa:

1) Profesorów i nauczycieli z kategoryi pierwszej

uwaa za pierwszych kandydatów do pomieszczenia

przy nowo urzdzi si majcych szkoach.

2) Nalecym do drugiej kategoryi udzieli uwol-

nienia z posad, które zwinitemi zostan, i zapewni ich

zarazem, e przy otwarciu szkó stosownego pomieszcze-

nia spodziewa si maj prawo.

3) Tym, którzy do trzeciej kategoryi policzonemi

zostali, udzieli dymisyi z pochwa, na jak zasuyli,

lecz bez adnego na przyszo zapewnienia.

4) Nalecym do kategoryi czwartej wyznaczy, przy
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udzieleniu dymisyi, z funduszów ekstraordynacyjnych

wsparcie, przynajmniej na pierwsze pó roku, poczyna-

jc od dnia 1 Stycznia 1833 r., w stosunku 1

/ 3 czci ich

dotychczasowej pacy.

5) Trzem profesorom byego uniwersytetu panom:

Roliskiemu, Woyde i Janikowskiemu, policzonym do

kategoryi pitej, przyzna poow pacy dotychczasowej

na r. 1833, czynicej rocznie zp. 9,000.

6) Nakoniec, wszystkim, do kategoryi szóstej poli-

czonym, udzieli zupene od obowizków uwolnienie, bez

pochway i adnego na przyszo zapewnienia.

Rada Administracyjna, na posiedzeniu d. 14 Gru-

dnia 1832 r., wnioski Strogonowa zatwierdzia, zastrze-

gajc jedynie co do osób kategoryi czwartej, ii gdyby

przed upywem pierwszego pórocza 1833 r. podobao
si rzdowi powoa je do dalszych usug, wówczas
udzielane im wsparcie z pacy ich potrconem zo-

stanie 1
).

Trudn pewnie byaby dla Strogonowa odpowied
na zapytanie, co ma oznacza w kategoryi drugiej owo
»prawo do stosownego pomieszczenia^, przysugujce
profesorom byego uniwersytetu, w nowej organizacyi

szkó. O otwarciu uniwersytetu bowiem mowy nie byo.

Natomiast, cesarz nie odrzuca wówczas jeszcze myli
zaoenia w Warszawie, oprócz Akademii Duchownej,

równie i wyszej szkoy lekarskiej.

Rada Administracyjna na posiedzeniu 21 Grudnia

1832 r. powiadomiona zostaa, i cesarz rozkaza mini-

strowi sekretarzowi stanu zakomunikowa namiestnikowi

ustawy Akademii Medyko-Chirurgicznej, wieo w Wil-

nie otworzonej, a to »w celu rozpoznania, jak dalece

) Arch. K. G. G. W. Protokóy posiedze Rady Administracyj-

nej za rok 1832.
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suy mog za zasad do zaoenia podobnego instytutu

w Królestwie Polskiem«.

Dodawa tene minister sekretarz stanu w swej do

namiestnika odezwie, e zamiarem cesarza jest równie
»utworzenie, w miejsce fakultetu teologicznego, wyszej

szkoy dla duchowiestwa, w rodzaju Sorbony, pod na-

zwiskiem Akademii Teologicznej lub innem, jakie za

stosownem uznane zostanie«.

Poniewa za w Petersburgu wanie podówczas

zajto si pod przewodnictwem ministra spraw we-

wntrznych planem do podobnego instytutu, majcego
by zaprowadzonym w guberniach Cesarstwa, od Polski

przyczonych, przeto minister sekretarz stanu otrzyma

rozkaz: znie si w tej mierze z rzeczonym ministrem

i przesa nastpnie namiestnikowi ustawy, jakie przy-

jtemi zostan ').

Na tern samem posiedzeniu Rady Administracyjnej

d. 21 Grudnia 1832 r. Strogonow zoy wreszcie przy-

gotowane przez komitet projekta:

1) Organizacyi zakadów naukowych.

2) Instrukcyi dla profesorów i nauczycieli.

3) Urzdze ekonomicznych.

4) Etatu na r. 1833.

Rada polecia zakomunikowa projekta wszystkim

swym czonkom, w celu ich rozpoznania i zoenia

w czasie, ile by moe najkrótszym, stosownych opinii,

przed przesaniem projektów do sankcyi cesarza.

Jako, w tydzie po tern, na posiedzeniu Rady w d.

28 Grudnia 1832 r. projekt komitetu poddano roztrz-

*) Arch. K. G. G. W. Protokóy posiedze Rady Administracyj-

nej za rok 1832.
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nieniu. Czonkowie Rady owiadczyli, e zoone proje-

kta, z zaproponowanemi przez komitet zmianami, uznaj
za odpowiednie. Atoli zabra gos namiestnik i poczyni

par znamiennych uwag, które, oczywicie, dla Rady
brzmiay, jako nakaz kategoryczny.

Pierwsza uwaga dotyczya wpisu szkolnego. Pro-

jekt, z Petersburga przysany, oznaczy opat w szko-

ach obwodowych na zp. 24 (§ 63), co do gimnazyów
za rzecz zupenie pomin. Komitet warszawski, wobec
tej luki, oznaczy wpis w wyszych klasach gimnazyum
na zp. 50. Byo to podwyszenie bardzo znaczne a na-

wet nieusprawiedliwione, i komitet pewnie nie oczeki-

wa zarzutu, jaki go spotka.

Aby oceni wysoko wpisu, przez komitet ustano-

wionego, przytoczymy opaty szkolne z epoki przedli-

stopadowej.

Warto opat w pierwszych latach Królestwa Kon-
gresowego opata bya na instrukcyi, przez Dyrekcy
Edukacyi Publicznej 29 Stycznia 1812 r. wydanej. Wy-
znaczaa ona opat roczn w wysokoci:

W szkoach podwydziaowych . 12 zp.

» wydziaowych. . . 18 zp.

» departamentowych . 24 zp.

§ 7 instrukcyi opiewa, i »od opaty tej mog by
uwolnieni synowie bardzo ubogich rodziców, dajcy nie-

wtpliwie dowody znakomitej zdatnoci i wielkiej ochoty

do nauk, tak i si po nich z pewnoci spodziewa
mona, e wyjd na ludzi wiatych i uytecznoci dla

kraju, a mianowicie dla szkó, wywizywa si bd
z doznanego dobrodziej stwa«.

Wydane przez Komisy Rzdow W. R. i O. P. 27

Grudnia 1819 r. nowe przepisy pozostawiy opat na
tej samej wysokoci, a nawet zaprowadziy pewn ulg,
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mianowicie: w szkoach wojewódzkich, znajdujcych si
w tych miejscowociach, gdzie niema jednoczenie szkoy
wydziaowej ani podwydziaowej, wpis w trzech klasach

niszych obniony zosta do zp. 18, dopiero za od klasy

czwartej uczniowie pacili zp. 24. Warunki uwolnienia

uczniów od opaty pozostay w ustawie 1819 r. te same,

co dawniej, z pewnemi raczej stylistycznemi, ni istot-

nemi modyfikacyami *).

Z powryszego zestawienia wida, e komitet pe-

tersburski podwyszy wpis w szkoach obwodowych,
dawnych wydziaowych, z 18 zp. do 24 zp., czyli o x

/s

dawnej wysokoci.

Wobec milczenia komitetu petersburskiego o opa-
cie w gimnazyach, komitet warszawski postpiby po-

prawnie, gdyby, uwzgldniajc tendency rzdu do pod-

wyszenia opat, przyj t sam skal, co komitet pe-

tersburski wzgldem szkó obwodowych, i podniós da-

wn opat o 1

j3 , ustanawiajc zamiast dawnych 24-ch

zp. — zp. 32.

* Komitet wrarszawski postpi gorliwiej, ni mu dy-

ktowao to wnioskowanie per analogiam, i podniós
wpis gimnazyalny do wysokoci przeszo podwójnej: 50

zp. zamiast 24.

Lecz i to nie zaspokoio Paskiewicza.

»Ksi namiestnik uwaa — notuje protokó po-

siedzenia z 28 Grudnia — e zbyt tanie wyksztacenie,

równie jako i bezpatne, nietylko, e nie zawsze jest ko-

rzystne, ale nawet i szkodliwe by moe; uatwiajc bo-

wiem wszystkim bezwzgldn mono nabywania wy-
szych nauk, wynosi ich nad stan. Dlatego to j. ks. mo
mniema, e wypadaoby opat we wszystkich szkoach

*) W § 10 przepisów 1819 r. powiedziano: »synowie istotnie

ubogich rodziców«, zamiast, jak w r. 1812, »bardzo ubogicm; za-

miast » wielkiej ochoty do nauka dano w roku 1819 dowodu
»ochoty do nauka.
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obwodowych, tudzie w pierwszych czterech klasach

gimnazyahiych podnie do zp. 50, a w czterech wy-
szych klasach szkó gimnazyahiych do zp. 200 na rok;

uczyniony za w organizacyi wyjtek od uiszczania opat
dla nieposiadajcych funduszu zastosowa jedynie do

dzieci urzdników, pozbawionych monoci oenia kosz-

tów na ich wychowaniem
To podniesienie wpisowego wprost niebywae, bo

zwikszajce opat w klasach niszych przeszo trzy-

krotnie, w klasach za wyszych przeszo omiokrotnie,

byo chyba niespodziank dla czonków Rady. Nikt je-

dnak z obecnych nie omieli si przemówi sowa refle-

ktujcego choby, Fuhrmann za zabra gos i popiera

opini namiestnika wzgldami budetowemi. Zwraca
uwag, e etat edukacyjny, wynoszcy na rok 1832 zp.

1,725,361 gr. 6, na rok 1833 proponowany jest w sumie

zp. 2,100,000. Podwyk zp. 374,638 gr. 24, przy tru-

dnem pooeniu skarbu, tylko przez podwyszenie opat
pokry mona.

»Zreszt — dodawa — zaproponowane przez ksi-

cia namiestnika podwyszenie, nie bdce uciliwem
dla osób zamoniejszych, osób uboszych take prze-

strasza nie powinno, skoro istnieje przepis, dozwalajcy
przyjmowa bezpatnie do wszelkich szkó dzieci osób

prawdziwie ubogich«.

Argumenta te przytoczy Fuhrmann nietylko bezza-

sadnie, lecz wprost w zej wierze.

Co do budetu bowiem, to wszak sam Fuhrmann
na posiedzeniu nadzwyczajnem Rady w Listopadzie uda-

remni proponowan na etacie owiecenia podwyk,
o której teraz mówi, jako o fakcie spenionym. Argu-

ment, i dzieci osób prawdziwie ubogich ksztacone
bd bezpatnie, przeczy danemu przed chwil przez

namiestnika wyjanieniu, i jedynie dzieci urzdni-
ków mog by od wpisu uwalniane. Wreszcie, ten sam
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Fuhrmann, który teraz stwierdza, i wedag ustawy

dzieci ubogie do wszelkich szkó bezpatnie mog
by przyjmowane, wkrótce po wprowadzeniu ustawy

w ycie, na posiedzeniu Rady Administracyjnej z d. 13

Wrzenia 1833 r., wraz z innymi czonkami wyjani, i
wedug ustawy jedynie modzie szkó niszych i czte-

rech klas niszych gimnazyalnych od opaty uwalnian

by moe.
A wic Paskiewricz w podwyszeniu wpisu szkol-

nego poszed znacznie dalej, ni nowosilcowowski ko-

mitet petersburski, który bra za wzór szkoy rosyjskie.

Petersburg t poprawk namiestnika w ustawie szkolnej

bez dyskusyi zaaprobowa.

Po za paroma jeszcze uwagami, szczegóów doty-

czcemi, wytoczy namiestnik jeszcze jedn spraw —
spraw wykadu jzyka rosyjskiego i ostro przygania

komitetowi warszawskiemu, e w projekcie instrukcyi

dla nauczycieli wykad jzyka rosyjskiego z niedo ba-

czn potraktowano uwag.
Projekt instrukcyi szkolnej, przez komitet warszaw-

ski uoony, co do wykadu jzyka rosyjskiego zawiera

ustp nastpujcy:

»Poniewa jzyk rosyjski w wielu szkoach

wcale dawanym nie by, a nawet i w tych, w któ-

rych go udzielano, nie by powszechnie obowizu-

jcym, mona wic przypuci mniej wicej, i na-

uczyciel tego jzyka wszdzie znajdzie uczniów przez

wszystkie klasy równie nie przysposobionych, a za-

tem we wszystkich klasach od tego samego zaczy-

na mu wypadnie. Tym sposobem rozkad jzyka

rosyjskiego na klasy i lekcye wypada na dugi

czas zostawi rozeznaniu nauczyciela i miejscowej

zwierzchnoci szkolnej. Nastpnie za obowizkiem
nauczyciela jzyka i literatury rosyjskiej bdzie
EPOKA PASKIEWIC:0W3K*. 10
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znosi si z nauczycielem jzyka i literatury pol-

skiej w celu, aeby oba te przedmioty, coraz wi-
cej do siebie zbliane, wzajemnie wspierane, wza-

jemny na siebie podany wpyw wywieray^.

W odezwie do Strogonowa, przez komitet szkolny

w dniu 29 Listopada 1832 r., z podpisem Szaniawskiego,

jako przewodniczcego, przesanej, wyjaniano stanowi-

sko komitetu w sprawie jzyka polskiego i rosyjskiego:

»Nauka jzyka polskiego uoon zostaa na

wzór nauki jzyka rosyjskiego, dla szkó rosyjskich

przepisanej. Dla rosyjskiego za profesora dano
tylko ogóln przestrog, e po wszystkich nawet

najwyszych klasach znajdzie uczniów, poczynaj-

cych dopiero ten jzyk, atoli w dojrzalszym wieku

i rozwiniciu wadz umysowych znajdzie rkojmi
tern sporszego postpu. Podobn uwag uczyniono

take wzgldem jzyków niemieckiego i francu-

skiego, dawanych tylko od VI-ej klasy zaczwszy.

Do planu dla jzyka polskiego doczono retoryk,

poetyk, logik, jako najprzyzwoitsze tu dla siebie

miejsce znajdujce« 1
).

Instrukcya komitetu spotkaa si z surow krytyk

Paskiewicza. Mówi, i instrukcya dla wykadajcych j-
zyk rosyjski jest niezupen, nie zaspokajajc, e »w niej

istotnie nic nie powiedziano«.

»Jzyk rosyjski — mówi namiestnik — stanowi

pierwsz potrzeb wychowania polskiej modziey. Rzd,
organizujcy w Polsce instytuta naukowe na tych zasa-

dach, na których takowe w Rosyi istniej, ma gównie
na celu zblienie ducha wychowania w Królestwie do

l
) Akta Rady Administracyjnej, Vol. 4105a.



- 147 —

wychowania w Cesarstwie, a nastpnie zblienie Pola.

ków do Rosyan, do czego nauka jzyka rosyjskiego jest

niezbdn«.
Dalej owiadcza namiestnik zadziwienie swoje, jak

móg komitet cakowicie pomin uoenie instrukcyi

dla jzyka rosyjskiego; decydowa tedy, i naley dla

nauki jzyka rosyjskiego w szkoach obwodowych wy-
da tak instrukcy, jaka istnieje w Rosyi dla szkó po-

wiatowych, w gimnazyach za przyj tak, jaka przepi-

sana zostaa dla jzyka polskiego, z t rónic, aby

w ósmej klasie gimnazyum »zamiast logiki, któr susznie

w jzyku ojczystym dawa zamierzono, gdy w tym je-

dynie jzyku kady myli, który jest jego rodowitym,

uczniowie doskonaleni byli w jzyku rosyjskim przez

wyrabianie w tym-e jzyku rozmaitych wicze«.
Uwaa zarazem namiestnik, e wskazanie tak po-

mocniczych przedmiotów, jak i ksiek do nauki jzyka
rosyjskiego, pozostawione by powinno ministrowi owie-
cenia Pastwa Rosyjskiego.

Czonkowie Rady jednogonie owiadczyli, e po-

dzielaj te wnioski namiestnika. Niektórzy za wystpili

z dalej jeszcze idcymi wnioskami.

Jenera-Lejtnant Pankratjew, przedstawiajc, jak wa-
ny wpyw moe mie jzyk rosyjski na uksztacenie

modziey polskiej, uzna za waciwe, aeby przy wy-
chodzeniu uczniów tak z gimnazyum, jak ze szkó ob-

wodowych, koniecznie wyraano w wydawanych im
wiadectwach, jak znaczne uczynili postpy w jzyku
rosyjskim i czy go gruntownie znaj, i wnosi, aby

W przeciwnym razie nieposiadajcy tego jzyka nie byli

przypuszczani do suby publicznej: »bez tego bowiem
koniecznego rodka zbawienne zamiary rzdu osigni-
temi by by nie mogy«.

Tak wic pogrzebany przed laty wniosek Zajczka

10*
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z r. 1818 wypyn na powierzchni, wród bardziej

sprzyjajcych okolicznoci.

Nie móg nie dorzuci swej opinii i dawny sekre-

tarz Zajczka, Kossecki:

»Dyrektor Gówny Sprawiedliwoci twierdzi,

e do zachcenia modziey do gorliwego przyka-

dania si do nauki jzyka rosyjskiego nie mao
przyczyni si take moe przestrzeganie, aeby bez

uczynienia przyzwoitego w jzyku tym postpu
ucze z klasy niszej do wyszej nie postpowaa

Z powodu wniosku Pankratjewa wzgldem niedo-

puszczania do urzdów osób, jzyka rosyjskiego nie po-

siadajcych, namiestnik zwróci uwag Rady na potrzeb

oznaczenia czasu, od któregoby rozporzdzenie to obo-

wizywa miao.

»Wszyscy czonkowie jednozgodnie uznali, e
gdy nauka jzyka rosyjskiego dla Polaka nie przed-

stawia znakomitych trudnoci i gdy trzechletni

przecig czasu zdaje by w tej mierze nader do-

stateczny, przeto takowe (rozporzdzenie) mogoby
by wprowadzone w wykonanie po upywie lat 3-ch,

liczc od chwili rozpoczcia uczenia jzyka rosyj-

skiego w szkoach Królestwa «.

W konkluzyi obrad z dnia 28 Grudnia, Rada, oczy-

wicie, wszystkie wnioski namiestnika zatwierdzia,

w sprawie za jzyka rosyjskiego umiecia w instruk-

cyi dodatkow uchwa:

»Wyraa w wiadectwach, pod surow odpo-

wiedzialnoci za nierzetelno przeoonych szkó,

tak gimnazyalnych, jako i obwodowych, czyli ucz-
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niowie, wychodzcy z nich, posiadaj dokadnie j-
zyk rosyjski « 1

).

Wreszcie, postanowia Rada »tak udokadnione pro-

jekta« przedstawi do zatwierdzenia cesarskiego. 23 Sty-

cznia 1833 r. Paskiewicz przesa je na rce ministra se-

kretarza stanu, Stefana Grabowskiego.

Mikoaj odda je do ostatecznego rozwaenia De-

partamentowi Rady Pastwa do spraw Królestwa Pol-

skiego.

3.

Departament powici na rozpatrzenie tych projek-

tów pi sesyi: 18 i 25 Lutego, 4, 11 i 18 Marca st. st.

1833 r.
2
).

Obszerny protokó tych posiedze zawiera mao
materyau ciekawego, departament bowiem z góry wzi
pod uwag, e komitet petersburski, twórca projektu

szkolnego dla Królestwa, trzyma si, o ile tylko mona
byo, cile ustawy rosyjskiej i e rezultat prac komi-

tetu by ju przedstawiony cesarzowi, który zasady pro-

jektu zaaprobowa.

Z poprawek, przez Departament uczynionych, wy-
mienimy jedynie gówniej sze. Jedna dotyczya zakada-
nia szkó elementarnych. W artykule 5-ym ustawy szkol-

nej Cesarstwa z r. 1828 powiedziane byo w ogólnoci,

i szkoy parafialne otwarte zostan wszdzie, gdzie

tylko znajd si na to rodki. Departament za waciwe

*) Waciwie, tekst rosyjski mówi o doskonaej zna-

jomoci (sowierszennoje znakomstwo); tak te zrozumia ten po-

stulat Rady Administracyjnej, jak zobaczymy niej, Departament
Rady Pastwa w Petersburgu.

8
) Protokó tych posiedze znajduje si w Aktach Rady

Administr. Vol. 4105a.



- 150 —

uzna wyliczy przypadki, w których szkoy elementarne

w Królestwie otwierane by mog, a mianowicie;

l-o szkoy te zakadane by mog w miastach

i wszdzie, gdzie fundusze z ofiar wystarczaj na pokry-

cie przynajmniej 2
/ 3 czci potrzebnych wydatków.

2-o mog by zakadane i we wsiach, które o to

prosi bd i przedstawi potrzebne rodki. Przede-

wszystkiem, atoli, stara si naley o utrzymanie tych

szkó, które ju istniej.

To ostatnie zastrzeenie byo niejako wskazaniem,

miarkujcem gorliwo w zakadaniu szkó nowych.

Suszno, jednak, przyzna kae, e odtd przynajmniej

Vs wydatków na utrzymanie szkóek ponosi mia skarb

Królestwa, podczas gdy dawniej oparte byy one cako-

wicie na skadkach Towarzystwa Szkolnego.

Miarkujc gorliwo autorów projektu szkolnego

w nadawaniu szkoom elementarnym, wzorem ustawy

rosyjskiej, celu wycznie utylitarnego, Departament po-

stanowi usun z artykuu 13 ustp, przepisujcy dzie-

wcztom w szkókach nauk »szycia, prania, przdzenia

i gospodarskiego przyrzdzania nabiau«.

W artykule 72, gdzie bya mowa o tern, e w je-

dnym obwodzie moe znajdowa si i kilka szkó ob-

wodowych, Departament postanowi doda nastpujce
sowa: »w miar potrzeby i monock.

W sprawie opat szkolnych owiadczy Departa-

ment, i »ze swej strony zgadza si z przyczynami co

do podwyszenia opat za dawanie nauk, przez Rad
Administracyjn na wniosek namiestnika przyjtemi«,

doda tylko uwag, aby przy uwalnianiu od opaty

»wiadectwa ubóstwa otrzymywa kady od swojej

zwierzchnoci, nikt albowiem lepiej od niej nie moe
wiedzie o stanie podwadnego sobie urzdnika^.

Zatrzyma si duej Departament nad artykuem,

na mocy którego maturzyci gimnazyów uwolnieni zostali
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od skadania egzaminów, ustanowionych dla kandyda-

tów do urzdów publicznych, i obowizani byli skada
egzamina tylko z tych przedmiotów, których si nie uczyli

w gimnazyum. Departament dostrzeg, i przez ten prze-

pis uchylony zosta dotychczasowy w Królestwie porz-
dek, wedug którego dla kandydatów na urzdy ustano-

wiona bya komisya egzaminacyjna, nie polegajca na

wiadectwach szkolnych. Odmian t, atoli, uzna De-

partament za poyteczn, a to dlatego, i »prerogatywy,

do wiadectw gimnazyalnych przywizane, pociga bd
tern wiksz liczb uczniów, co dostarczy rzdowi wi-
cej sposobów do czuwania nad ich moralnoci, ni na-

strczao ich dawne wychowaniem.

Oprócz tego, Departament dokona caego szeregu

drobnych, nie wiele znaczcych poprawek, uzasadniajc

je par razy powtarzanym motywem — zaprowadzenia

jak najwikszej zgodnoci pomidzy projektem dla Kró-

lestwa a ustaw szkoln Cesarstwa z r. 1828.

Po rozwaeniu projektu gównego przeszed Depar-

tament do uzupeniajcych wniosków Rady Administra-

cyjnej i naogó uzna je za suszne. W szczególnoci,

z aprobat spotkay si projektowane przez Rad rodki

upowszechnienia znajomoci jzyka rosyjskiego, zwasz-

cza za projekt postanowienia, dajcego znajomoci

tego jzyka od osób, urzdy obejmujcych.

Co do terminów, które dla Królestwa w tym wzgl-

dzie ustanowi naleao, Departament wyrazi opini, aby

po upywie roku jednego od wydania nowego urzdze-

nia zakadów naukowych w Królestwie Polskiem, przy

mianowaniu na posady w subie cywilnej koniecznie

dawane byo pierwszestwo tym, którzy posiadaj zna-

jomo jzyka rosyjskiego, a po upywie lat czterech ni-

kogo ju z nieumiejcych tego jzyka nie przyjmowano

do suby cywilnej. Zaprowadzi, zreszt, Departament

pewn, wicej zreszt stylow, ni istotn moderacy
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opinii Rady Administracyjnej, orzek mianowicie, i wyma-
ganie od modziey doskonaej znajomoci jzyka rosyj-

skiego jest nadmierne, albowiem »w ogólnoci niewielu

ludzi osiga doskona znajomo nawet ojczystego j-
zyka«, do bdzie zatem postawi, jako warunek, da-
nie dokadnej znajomoci tego jzyka 1

).

Rozwaywszy cay projekt szkolny wraz z dope-

nieniami, Departament uchwali: postanowienie Rady

Administracyjnej we wszystkich czciach, które tylko

przez Departament zmienione nie zostay, zatwierdzi;

wykad organizacyi zakadów naukowych w Królestwie

Polskiem, stosownie do uwag poczynionych, poprawi,

poczem, wszystkie decyzye Departamentu, oraz projekt

organizacyi, wraz z anneksami, przedstawi do zatwier-

dzenia cesarskiego.

Oprócz tego, atoli, Departament sformuowa jeszcze

pewne ogólne wskazania, przeznaczone dla wadz Kró-

lestwa, a dotyczce wyboru miejsc dla zakadów nauko-

wych. Mianowicie, zaleca umieszczanie zakadów nauko-

wych w mniej ludnych i gwarnych, a za to o ile mona,
bardziej odosobnionych miejscowociach, i wyraa oba-

w zwaszcza co do skutków skupienia wikszej iloci

modziey w Warszawie.

Wnioski te swoje poprzedzi ogólnemi rozwaa-
niami o moralno-politycznych zadaniach edukacyi. Uwagi
te Departamentu, aczkolwiek do nieudolnie i ciko

*) Odpowiednie prawo istotnie wydane zostao 4 Stycznia

1836 r. (Dziennik Praw, Tom XVII, strona 408). Stanowio ono, i
od 20 Sierpnia 1837 r., czyli po upywie lat czterech od otwar-
cia szkó publicznych wedug nowej ustawy, nikt nie bdzie
przyjty do urzdu, kto nie udowodni, e posiada dostateczn
znajomo jzyka rosyjskiego.

Pierwsz myl zatem przepisu tego poda Pankratjew na
owem posiedzeniu Rady Administracyjnej z dnia 28 Grudnia
1832 roku.
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sformuowane, jednak ze wzgldu na znamienno za-

wartych w nich myli i na niezaprzeczony wpyw, jaki

te myli, któremi si wadze kierownicze Królestwa a-
two i trwale przejy, wywary zwaszcza na losy roz-

maitych póniejszych projektów wyszych uczelni w War-
szawie, przytaczamy w gównych ustpach:

»Wychowanie modziey jest to kamie wgielny

ogólnego porzdku; ono, majc za powinno wpaja
w mode serca zasady religii, prawdziwe wyobraenie

o obyczajach, sposobie postpowania i powinnociach

kadego obywatela i czonka familii i o zgubnych skut-

kach uchylenia si od porzdku, jedynie posuszestwem
prawej wadzy utwierdzajcego si, usposabia kocio-

owi i ojczynie gorliwych i pewnych obroców, pra-

wom — wiernych wykonawców, subie — uksztaco-

nych urzdników, rzdowi — godnych spólników w pra-

cach, majcych na wzgldzie dobry byt kadej w szcze-

gólnoci osoby i caego w ogólnoci pastwa. Oto jest

cel, dla którego dostpienia przezorno rzdu, odpowia-

dajc dobrotliwym Najaskawszego Monarchy zamiarom,

wynajdywa powinna wszelkie rodki, pomaga do tego

mogce«.
»Przejty temi pobudkami, Departament nie uwaa

za zbyteczne wynurzenie tu opinii swej pod wzgldem
miejsc, na zaoenie zakadów naukowych bardziej stoso-

wnych, miasta bowiem zaludnione, w których dosy jest

ludzi prónujcych, jako to, adwokatów, pilnujcych

spraw przy jurysdykcyach, nawykych potpia i bro-

ni podug okolicznoci jeden i ten sam przedmiot, cz-
sto rozpustnych i nawet znajdujcych korzy w po-

mnaaniu liczby sobie podobnych przez rozszerzanie

wyobrae, dobru ogólnemu przeciwnych, — z nieuchron-

nych prawie bdów, które czsto wbrew wszystkim sta-

raniom daj powody do roztargnienia, tak szkodliwego

dla niedowiadczonej modoci, i nakoniec z powodu
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zdarzy si mogcych z tyche samych przyczyn prze-

szkód nawet nauczycielom w cisem wypenianiu ich

powinnoci, stawiaj takie niedogodnoci, które zniewa-

laj yczy, aeby zakady naukowe, oprócz koniecznie

znajdowa si powinnyeh w Warszawie, ze wzgldu na

ludno i punkt rodkowy zgromadzenia tam wszystkich

wadz, ustanowione zostay w miejscach, jak tylko by
moe z pooenia swego odosobnionych i niewielk liczb

mieszkaców majcych, najbardziej zamierzonemu celowi

odpowiedzie mogcych«.
Zastrzega, jednak, Departament, e biorc, z dru-

giej strony, pod uwag, obecno w miastach zaludnio-

nych ludzi uczonych w rónych gaziach wiedzy, jak

równie wiksz obfito pomocy naukowych, nie wy-
rzeka wniosku stanowczego w tej materyi, pozostawia-

jc rzecz t do miejscowego rozpoznania Rady Admini-

stracyjnej. W tym celu Departament przesya tej osta-

tniej tak opini wasn, jak i uwagi generaa Roniec-
kiego w tej samej materyi, a równie w sprawie rozci-

gnicia dozoru nad uczniami za obrbem szkó, uznajc
te uwagi za zasugujce na wzgld.

Opinia Ronieckiego, który wzbogaca wiato De-

partamentu spraw Królestwa sw policyjn wytrawno-
ci, stanowia najwidoczniej podstaw przytoczonych

wyej wniosków.

Byy szef policyi tajnej Królestwa w zowrogiem
wietle przedstawia niebezpieczestwo miast dla mo-
dziey, mia za w7 przestrogach swych na myli miasta

wojewódzkie Królestwa, a nawet i miasta obwodowe,
radzi bowiem i gimnazya i szkoy obwodowe umiesz-

cza w miejscowociach odosobnionych, najlepiej—w sta-

rych obszernych gmachach rozrzuconych po Królestwie

klasztorów suprymowanych. Niebezpieczestwo pobytu

modzieca w miecie przybiera pod alarmujcem pió-

rem Ronieckiego wprost apokaliptyczne ksztaty; na ka-
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dym kroku czyha na mod dusz demoralizator w po-

staci doktora rozmaitych profesyi. Zaczwszy od szko-

dliwego wpywu, jaki szerz adwokaci, przechodzi do

rónych odmian doktorskiej plagi:

»Ciba modych doktorów prawa, pracujcych przy

adwokatach, jeszcze bardziej zaciemnia prawd swemi
sofistycznemi rozumowaniami; napotyka si tu, w mia-

stach, równie innych modych doktorów, jako to me-
dycyny, chirurgii, ubiegajcych si o posady wakujce,
nie majcych zajcia a zazdronie dcych do szybkiej

karyery; w miastach to zwaszcza peno i innej odmiany
doktorów, bardziej jeszcze niebezpiecznych, prónuj-
cych a mniemajcych o sobie, i posiadaj wrodzon
znajomo polityki i administracyi, s to doktorowie ad-

ministracyi i ekonomii politycznej.. .« i t. d.

»Jake mona dziwi si potem, e wszystkie te

przyczyny wpywaj na edukacy? e kieruj j na fa-

szywe tory? e nakoniec wszystkie inne rodki popraw-

cze bd niewystarczajce, dopóki nie zapobiegnie si
temu, aby wszystkie te pierwiastki zepsucia, egzaltacyi,

próniactwa, zawiedzionej mioci wasnej, ambicyi bez

granic plamiy swem dotkniciem bezporedniem t
modzie, tak wraliw, tak naladownicz, tak zapaln,

a której pojcia dopiero urabia si maj«.
Roniecki czyni z miast Królestwa wyjtek w pe-

wnej mierze dla Warszawy i mniema, e stolicy kraju

ze szkó zupenie ogooci nie mona. Radzi równowa-

y w Warszawie ze wpywy wielkiego miasta przez

zdwojenie dozoru.

Wogóle zaleca rozcignicie nad modzie bacz-

nego dozoru po za obrbem szkoy; modzie, nie mie-

szkajca przy swej rodzinie, powinna mieszka w kon-

wiktach lub u dyrektorów, majcych specyalne upowa-
nienie szkoy i odpowiedzialnych za sprawowanie ele-

wów. Na moliwy zarzut, i podobny przepis utrudni
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ksztacenie modziey ubogiej, Roniecki ma gotow od-

powied: »lepiej mie mniej ludzi naleycie wyksztaco-

nych, ni wicej ludzi zepsutych« i tym aforyzmem ko-
czy swój memorya, skrelony w jzyku francuskim x

).

Elaborat Ronieckiego zdradza w swej treci i for-

mie jakie reminiscencye, w pamici czy notatkach by-

ego szefa policyi przechowane, z memoryaów reakcyj-

no-edukacyjnych, stale na jedn mod pisanych, któ-

rych tyle wyszo z pod pióra Metternicha, Gentza, Ada-

ma Mullera w epoce walki z uniwersytetami i szkoami
niemieckiemi, wszcztej na dobre po roku 1819. Std
chyba, lub z analogicznych utyskiwa reakcyonistów fran-

cuskich z epoki Karola X, móg zapoyczy owe na ob-

fito doktorów wszech profesyi narzekania, które tak

osobliwie brzmiay w zastosowaniu do Królestwa poli-

stopadowego, gdzie ze wiec w rku w wojewódzkiem
miecie owych fatalnych doktorów szuka trzeba byo,
a ju ci najniebezpieczniejsi doktorowie ekonomii poli-

tycznej zupenie chyba modziey nie zagraali. A jednak

nieraz jeszcze póniej te widma niebezpieczestw urojo-

nych za rzeczywisto podawane bd, jako rodek nie-

zawodzcy, ku udaremnieniu szerszych zamierze owia-
towych uywany.

Nareszcie, projekt ustawy szkolnej przeszed przez

wszystkie instancye.

28 Maja 1833 r. Turku zawiadomi Paskiewicza,

e cesarz, majc sobie przedstawiony do zatwierdzenia

protokó posiedze Departamentu Rady Pastwa, powi-

*) Przedrukowany u Szczerbatowa: Knia Pankiewicz, Tom
V, Dokumenta, str. 153 — 156.
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conych ustawie szkolnej dla Królestwa, nakreli na tym
protokóle sw rezolucy w takich sowach:

»Projekt tej ustawy uwaa za zatwierdzony

na rok jeden z tern, aby po upywie tego przed-

stawione zostay uwagi, wskazane przez dowiad-
czenie, dla poprawienia i ostatecznego zatwierdzenia^

Wobec tego, Turku przesya na rce namiestnika

kopi protokóu z rezolucy cesarsk i ustawr, do nale-

ytego wykonania *).

Rada Administracyjna powiadomiona zostaa o tern

na posiedzeniu 4 Czerwca.

Rozpoczy si w Warszawie czynnoci przygoto-

wawcze do wprowadzenia w ycie nowej ustawy. Prze-

dewszystkiem, namiestnik przystpi do wydania rozpo-

rzdzenia, które by ju zapowiedzia wczeniej w cyto-

wanej wyej odezwie konfidencjonalnej do Strogonowa

z 26 Sierpnia 1832 roku, a które miao na celu udare-

mnienie na przyszo egzystencyi szkó klasztornych,

bez wyranego i specyalnego ich zamykania.

Na posiedzeniu dnia 14 Czerwca 1833 roku zwró-

ci namiestnik uwag Rady Administracyjnej na to, e
wedug nowr

ej ustawy nie mog istnie w Królestwie a-
dne szkoy, czy to prywatne, czy to publiczne, któreby

nie byy objte przez ustaw szkoln i zatwierdzone

przez wadz. Wobec tego wzywa namiestnik Rad do

wydania rozporzdzenia, aeby Komisya Rzdowa S.

W. D. i 0. P. zaraz po otwarciu nowych instytutów na-

ukowych polecia zamkn wszystkie szkoy, bd przez

osoby wTieckie, bd przez zgromadzenia duchowne, ty-

tuem szkó publicznych lub prywatnych lub te kon-

Akta Rady Administracyjnej, Vol. 4105a. Odezwa Turkua
Nr. 631.
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wiktów utrzymywane z wyczeniem seminaryów du-

chownych, i aby ta komisya, trzymajc si cile roz-

porzdzenia cesarskiego, nie dopuszczaa nadal istnienia

adnego z powyszych instytutów naukowych, któryby

przez to postanowienie wyranie oznaczony nie by.

Rada postanowia przesa przeoenie namiestnika

komisyi rzdowej do niezwocznego wykonania. Tym spo-

sobem namiestnik przysoni dyskretnie zakaz specyalny

przykrywk rozporzdzenia ogólnego. Co za to rozpo-

rzdzenie oznaczao, o tern Dyrektor Gówny Komisyi

wiedzia konfidencyonalnie.

Otrzymawszy to rozporzdzenie, Komisya Rzdowra

S. W. D. i O. P., wiedzc o co chodzi, upraszaa Rad
Administracyjn d. 15 Lipca t. r., aby »dla zapewmienia

najcilejszego dozoru modziey, po za szko oraz dla

zaspokojenia troskliwoci rodziców« tym osobom w i e-

ckim, które upowanienie byej Komisyi Wyzn. i Ow.
Publicznego posiadaj i na dalsze zaufanie rzdu zasu-

guj, udzielonem byo pozwolenie utrzymywania pod do-

zorem domowym uczniów na trzy miesice, w cigu

których maj postara si o nowe upowanienie od

wadzy edukacyjnej.

Rada wniosek Komisyi zatwierdzia ).

Zarazem na tej samej sesyi Rady Administracyjnej

23 Lipca 1834 roku, na wniosek Komisyi Rzdowej S.

W. D. i O. P. zapada uchwaa, która bya niejako kon-

*) Prolongata ta trzymiesiczna wielokrotnie nastpnie od-

nawian bya. Jeszcze bowiem na posiedzeniu 10 Padziernika

1834 roku Rada Administracyjna udzielia prolongaty trzymie-

sicznej tym wszystkim, którzy instytuta naukowe prywatne bez

formalnych upowanie utrzymuj, a to na skutek przedstawie-

nia Komisyi S. W. D. i O. P., wyjaniajcego, i »rozpoczta ko-

respondencya pod wzgldem przekonania si o sposobie myle-
nia i prowadzenia si w czasie ostatniego rokoszu tych wszyst-

kich osób dotychczas ukoczon by nie moga«.
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sekwency konfidencyonalnego polecenia namiestnika,

aby, zgodnie z wol cesarsk, nie pozwolono na otwie-

ranie szkó zgromadzeniom zakonnym, zwaszcza Pija-

rom. Nie uwaano za waciwe wydawa wyrany w tej

materyi przepis. Aby zatem otwieraniu takich szkó za-

pobiedz, bez wydawania wyranego postanowienia, na-

leao uzaleni wydawanie pozwole na otwieranie

szkó od Dyrektora Gównego Komisyi, lub, co na to

samo wypadao, od Rady Wychowania Publicznego,

w której tene dyrektor przewodniczy i faktyczne rzdy
sprawowa.

Lecz oto na zawadzie sta § 196 zatwierdzonej przez

cesarza ustawy, który gosi, i szkoy prywatne, które

w stosunku do przedmiotów naukowych nie przewy-
szaj szkó obwodowych, zaprowadzaj si za upowa-
nieniem dyrektora szkó, który tylko zawiadamia o tern

Rad Wychowania Publicznego; pozwolenie Rady Wy-
chowania Publicznego potrzebne jest do zaoenia szkó
wyszych.

Artyku ten, wprowadzony do ustawy Królestwa na

wzór ustawy Cesarstwa, po bliszem rozwaeniu ze

strony wadz miejscowych, wyda si ze stanowiska po-

litycznego niedogodnym l
).

Nadawa on bowiem prawo stanowcze otwierania

*) Ustawa zakadów naukowych prywatnych w Cesarstwie,

zatwierdzona 12 Stycznia st. st. 1835 r., gosia

§ 7. »Zakady naukowe prywatne, które stosownie do

iloci przedmiotów nie przewyszaj szkó powiatowych, s
otwierane na mocy pozwolenia dyrektora gubernialnego

szkó; dla otwierania zakadów wyszych potrzebne jest

pozwolenie uniwersytetu. O otwieranych wieo zakadach
prywatnych komunikuj do wiadomoci: dyrektorowie uni-

wersytetom, te za przez kuratorów okrgów naukowych —
Ministeryum Owiecenia Narodowego«.

Sbornik rasporiaenij po Ministerstwa Narodnawo Proswie-

szczenija. Tom II, Nr. 5.
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szkó nawet czteroklasowych dyrektorom gimnazyów,
którymi na pocztkach byli wycznie Polacy, i w ka-

dym razie wprowadza niepodan atwo zakadania

szkó, które mogy powstawa niezalenie od sankcyi

Dyrektora Gównego. Artyku ten uszed uwagi wTadz
przy rozwaaniu samego projektu w Warszawie. Zmiana
pure et simple tego przepisu bya niepodobiestwem,

wanie po zatwierdzeniu ustawy przez cesarza. Lecz

w takich wypadkach wadze miay ju wówczas wyro-

biony usns, a mianowicie, wyjanianie, rozwijanie lub

dopenianie niedogodnego prawa, w sposób, nadajcy
mu zupenie inn, a wanie podan tre. Sposobu tego

chwycono si i w tym razie i oto jak brzmiaa uchwaa
Rady Administracyjnej:

»W Imieniu Najjaniejszego Mikoaja I, Cesa-

rza Wszech Rosy i, Króla Polskiego etc. Zwaajc,
e § 196 organizacyi szkó, przez Najjaniejszego

Pana zatwierdzonej, upowaniajcy dyrektorów gim-

nazyalnych do wydawania pozwole na zaprowa-

dzenie szkó prywatnych, które w stosunku przed-

miotów naukowych, nie przewyszaj szkó obwo-
dowych, potrzebuje rozwinicia w sposób,

któryby wiksz rzdowi dawa rkojmi, e szkoy
takowe odpowiada bd zbawiennym zamiarom
Najjaniejszego Pana i doprowadz do celu, przez

organizacy zakrelonego, na przedstawienie Komi-

syi Rz. S. W. D. i O. P. Rada Adm-a postanowia,

co nastpuje:

Dyrektorowie gimnazyów, przed wydaniem upo-

wanienia do zaprowadzenia szkoy prywatnej, obo-

wizani s zgaszajce si po to do nich osoby na-

przód przedstawia Radzie Wychowania Publicz-

nego z list imienn, wszelkimi dowodami kwalifi-

kacyjnymi i opini, a dopiero po otrzymaniu za-
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twierdzonej listy takowej przystpi do wydania
upowanie, paragrafem 196 organizacyi szkó za-

strzeonych«.

Jasne jest, e to rozwinicie przepisu oznaczao
zmian jego gruntown, przenosio bowiem istotn funk-

cy zatwierdzenia koncesyi do Rady Wychowania, recte

do dyrektora gównego lub jego pomocnika, wice-pre-

zesa Rady, zachowujc dla dyrektora gimnazyum jedy-

nie bah i formaln funkcy wydawania upowanie-
nia. Osobliwa ta praktyka, wydajca w dwa miesice po

zatwierdzeniu ustawy przez cesarza przepis, w imieniu

tego, zmieniajcy j, w razie danym pewna bya wido-

cznie aprobaty wyszej.

Do ustawy szkolnej, z Petersburga przysanej, do-

czony by wykaz miejscowoci, w których gimnazya
egzystowa miay. Zgodnie z zasad, przez komitet pe-

tersburski przyjt, aby szkoy z miast ludniej szych usu-

wa, zaprojektowano w tym wykazie przeniesienie czte-

rech gimnazyów z miast wojewódzkich: z Kalisza do

Piotrkowa, z Siedlec do ukowa, z Pocka do Putuska
i z Kielc do Piczowa.

Otó, takie, gwoli doktrynie, przenoszenie szkó do

maych miasteczek okazao si w niektórych razach

rodkiem zupenie chybionym i Komisya Rzdowa S.

W. D. i 0. P. zniewolona bya uprasza Rad Admini-

stracyjn pod dniem 22 Lipca 1833 r., aby rozporzdze-

nie to co do dwóch gimnazyów cofnitem zostao. Cho-

dzio mianowicie o Putusk i Piczów.
Wyniszczaa komisya, e »miasto Putusk, zamie-

szkae po najwikszej czci przez nizkiej klasy miesz-

czan, rolnictwem trudnicych si, i przez ydów, nie-

tylko, e nie podaje adnej atwoci do przyzwoitego

pomieszczenia modziey uczcej si i zapewnienia nad
ni domowego dozoru, ale nadto wystawia j na liczne

iPOM PA3KIEWIC20W8KA. 1 1
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nieprzystojnoci i zgorszenia, jakie czstokro w towa-

rzystwie tego rodzaju ludzi spotyka bdzie musiaa«;

zwracaa uwag, e wypadnie umieci tu gimnazyum

w klasztorze X. X. Benedyktynów, a i ten klasztor, jako

szczupy, stanowi bdzie niedogodne pomieszczenie, a do

tego wypadnie skarbowi udziela jeszcze coroczne zna-

czne wynagrodzenie pienine za ten lokal. Natomiast

Pock ma dogodny gmach dwupitrowy, do funduszu

edukacyjnego nalecy, a przytern przedstawia wicej

rodków do przyzwoitego pomieszczenia uczniów oraz

zapewnienia domowego dozoru. »A e tam jest miejsce

urzdowania prezesa Komisyi Wojewódzkiej i Naczel-

nika Wojennego, przeto i ten gówny cel osignity zo-

stanie, e cay znakomity instytut podlega bdzie ci-

gemu zwierzchniemu nadzorowi osób, zupene zaufanie

rzdu posiadajcych«.

Piczów posiada jeszcze wicej, ni Putusk, niedo-

godnoci, jako siedziba gimnazyum, upraszaa wic ko-

misya Rad: »aeby raczya zezwoli na pozostawienie

gimnazyów w Pocku i Kielcach, czemu zdaje si, e za-

sada rzdu, aby zakady naukowe z miast ludniej szych

usun, nie stawa na przeszkodzie, bo ludno miast po-

wyszych czterech jest mao rónica si«.

Rada na posiedzeniu w d. 23 Lipca przychylia si
do wniosku komisyi.

Na tern samem posiedzeniu Rady Komisya S. W.
D. i O. P. przedstawia projekt odezwy do stanu na-

uczycielskiego, przeznaczonej do opublikowania z po-

wodu otwarcia szkó wedug nowej ustawy. Odezwa ta

w wysokim stopniu zadowolia Rad, która wyrzeka, i
»nietylko przedstawiony sobie projekt odezwy do stanu

nauczycielskiego za stosowny i dostateczny uznaje, ale

nadto mie chce, aeby takowa we wszystkich pismach

publicznych ogoszenie sameje listy profesorów i na-
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uczycieli poprzedzaa, co nie bdzie sta komisyi na

przeszkodzie w oddzieliem oneje rozesaniu«.

Oto brzmienie tej odezwy, która inaugurowaa
nowy okres w dziejach owiaty w Kongresówce:

»Smutne rewolucyjne wypadki, wstrzsajc
w samej podstawie wszystkie zarody pomylnoci
towarzyskiej, pocign za sob musiay i przerw
nauk szkolnych. Dowiadczenie wskazao potrzeb
poczynienia zmian w ogólnym systemacie edukacyi

publicznej i konieczno skierowania jej na wa-
ciw drog. Wygotowany nowy plan nauk, pozy-

skawszy ju Najwysze Jego G. K. Moci zatwier-

dzenie, od d. 20 Sierpnia r. b. w wykonanie wpro-

wadzonym by ma. Tak wic modzie powraca

do zwyczajnych wiekowi swojemu naukowych za-

trudnie, a stan nauczycielski waciwe dla jej do-

bra rozpocznie prace«.

»Profesorowie i nauczyciele! Wadza nad wa-
mi czuwajca, pragnie widzie w tych, którym na

drodze moralnoci i wiata przewodniczy bdziecie,

bogobojno, nieograniczone przywizanie do Tronu,

posuszestwo rzdowi, ulego prawu, zamiowa-
nie cnót i porzdku, sowem wszystkie przymioty

dojrzaej nauki i religijno-moralnego uksztacenia.

Tak wane cele wychowania publicznego caego
waszego powicenia, waszego wspódziaania, zgoa
waszej potrzebuj pomocy. Znacie dokadnie obo-

wizki nauczyciela, dalecy przeto od zgubnych uu-
dze, tyle dzisiejszemu wiekowi waciwych, przej-

mijcie si wanoci powoania waszego. Starajcie

si ugruntowa w sercach modocianych zasady re-

ligii bez przesdów, zasady moralnoci, duchem
wieku nie skaonej; starajcie si wzbogaca umysy
wiadomociami, bez wybujaej wyobrani i szko-

li*
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dliwych de. T tylko postpujc drog, odpo-

wiecie godnie pooonemu w was przez rzd zaufaniu

i spenicie przysze jego nadzieje, skoro skutkiem

stara waszych ujrzy w teje modziey wiernych

dla Monarchy poddanych, cnotliwych obywateli

i uytecznych dla kraju urzdników «.

»Rzd za ufno, w was pooon, oczekuje od

was wiernoci bez skazy, i pracy, z korzyci dla

dobra publicznego poczonej «.

Sens odezwy sprowadza si do tej zasady, jak
cesarz austryacki, Franciszek, w roku 1821 wygosi
w Lublanie do nauczycieli gimnazyum: »nie potrzeba mi
uczonych, potrzeba mi tylko wiernych poddanych; wy-
chowywa ich — oto cay wasz obowizek^.

Pod temi hasami otwarte zostay szkoy w dniu

20 Sierpnia 1833 r. i w dziejach owiaty Królestwa roz-

uocz si nowy okres.



ROZDZIA IV.

1. Stan szkó po wprowadzeniu w ycie nowej ustawy. Wyja-
nienia i dopenienia ustawy szkolnej, przez wadze miejscowe
dokonywane. Rozszerzenie stopniowe wykadu jzyka rosyj-

kiego. — 2. Opracowanie instrukcyi karnej dla szkó. Powody
urzdowe, do instrukcyi doczone. Opinia Tomasza Dzieko-
skiego. — 3. Zestawienie wprowadzonych w roku 1833 i 1834

ustaw szkolnych, w szczególnoci za instrukcyi karnej, z da-

wniejszemi ustawami cdukacyjnemi.

1.

Stan prowizoryczny szkolnictwa zakoczy si.

W cigu dwóch lat prowizoryum szkolnego stan

liczebny szkó i modziey by nizki.

W roku 1831/32 ilo szkó w Królestwie wynosia
632, ilo modziey 30,106 l

).

W roku 1832/33 wszystkich uczniów, ksztaccych
si w zakadach Komisvi Rzdowej S. W. D. i O. P. byo
ju 40,324 2

).

x
) Akta Rady Stanu Królestwa Polskiego. Yol. 123a. Raporta

z czynnoci wydziau spraw wewntrznych od dnia 15 Wrzenia
1831 r. do koca 1833 r.

2
) Akta Rady Stanu Królestwa Polskiego. Vol. 31 b. Sprawo-

zdanie z czynnoci wadz rzdowych od pocztku roku 1829 do
koca roku 1834.
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W kadym razie cyfra ta bya nisz ni przed re-

wolucy, bowiem w roku 1829 do zakadów naukowych,

nalecych do wydziau owiecenia, uczszczao mo-
dziey 46,850.

W Warszawie pod koniec r. 1832 znajdowao si:

szkó cyrkuowych 12. W nich:

Uczniów
Uczennic

Razem

274

241

515

Szkó elementarnych Drywatnych:

Mskich
eskich

Razem

16

24

40

W nich:

Uczniów
Uczennic

. . . 524

640

Razem 1,164

W szkoach rzemielniczo - niedziel-

nych — uczniów 1,018

W czterech szkoach dla modziey
wyznania mojeszowego — ucz-

niów 152

Razem 1,170

Instytutów wyszych wychowania panien 38, w nich

uczennic 760 *).

Od pocztku roku szkolnego 1833/34 w kadem
województwie otworzono jedno gimnazyum, w War-

l
) Akta Rady Stanu, Vol. 123a.
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szawie — dwa gimnazya, razem wic byo gimnazyów
dziewi. Oprócz nich istniaa w dalszym cigu szkoa,

dawniej wojewódzka, imienia Zamoyskich w Szczebrze-

szynie.

W roku 1830 gimnazyów byo pitnacie, w samej

Warszawie — cztery.

Kade gimnazyum, wedug nowej ustawy, powinno

byo mie klas om, atoli na pocztek otworzono wszy-

stkie klasy w czterech tylko gimnazyach, w innych za
na razie sze klas, »dla braku funduszu i uczniów,

usposobionych do klas wyszych«, wedug sów sprawo-

zdania urzdowego.
Lubo, wedug ustawy, szkoa obwodowa powinna

bya istnie w kadym obwodzie, oprócz za tego do-

zwolono otwiera wiksz ilo szkó czteroklasowych

w obwodzie, to jednak otwarto tylko 22 szkoy obwo-

dowe »dla braku funduszu i nauczycielk. Ta ilo zwi-
kszon póniej nie zostaa.

Obwodów za w Królestwie byo — 39, niemal po-

owa wic ich bez szkoy czteroklasowej pozostaa.

Niektóre szkoy zamknito, jak naprzykad, wydzia-

owe szkoy ksiy Dominikanów w Warszawie i Kom-
munistów w Wgrowie, podwydziaowe — Bernardynów

w Warcie i w Tykocinie, pozostae za po nich zbiory

rozkazano przewie do najbliszych szkó.

Jedn z gównych zasad nowej organizacyi byo
poddanie wyczne szkó niszych pod zwierzchnictwo

kierowników szkó wyszych.

Wedug paragrafu 2-go Ustawy 1833 r.: szkoy pa-

rafialne zostaj pod dozorem inspektora szkoy obwodo-
wej, szkoy obwodowe pod dozorem dyrektora gimna-

zyum, gimnazya za, ze wszystkiemi podlegemi im szko-

ami, — pod bezporednim zarzdem Rady Wychowa-
nia Publicznego. Zasada ta, przyjta w ustawie Cesar-

stwa z r. 1828, istniaa ju w pierwotnej organizacyi
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Ministeryum Owiaty z r. 1802 i wzorowana bya na

analogicznem urzdzeniu ustaw Komisyi Edukacyjnej

z r. 1783.

W Królestwie Polskiem ten system hierarchii szkó
wyzyskany zosta odrazu i pojty w ten sposób, i od-

sunit zostaa istotna opieka spoeczestwa nad spra-

wami szkolnemi.

Od czasu Ksistwa Warszawskiego istniay dozory

szkolne, ustanowione dla szkó miejskich i wiejskich

elementarnych w urzdzeniu z d. 12 Stycznia 1808 roku,

zwaszcza za bliej i szczegóowo urzdzone w instruk-

cyi Komisyi Rzdowej Wyzn. Relig. i Ow. Publ. z d. 11

Marca 1817 r. *)

Artyku 4-ty instrukcyi gosi:

»Aeby zapewni trwao urzdzenia i poda
oraz sposoby uzyskania moralnych korzyci, jakie

sprawuje widok bliszy skutku z pojednoczonych

w tej pracy obywatelskich z rzdowemi usiowa,
komisye wojewódzkie urzdz stopniowanie w do-

zorach, tak aby pierwszy stopie dozoru nalea do

miejscowego plebana, dziedzica i sotysa na wsiach,

a plebana, pastora, dziedzica, burmistrza, awnika
w miastach.

Drugi dozór, aby skada si z dziekanów,

z obywateli do tego mianowanych i z komisarzy

obwodowych.
Trzeci — z biskupów, prezesów komisyi i rad

wojewódzkieh «.

Obecnie dozory te znie postanowiono.

Komisya Rzdowa dziaaa tu stopniowo, naleao

*) Zbiór Przepisów Administracyjnych Król. Pol. Wydzia
Owiecenia, Tom I.
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bowiem przedewszystkiem zakoczy organizacy gim-

nazyów i szkó obwodowych; gdy to nastpio, zarzdzia
komisya rozwizanie dozorów szkolnych postanowieniem

z d. 21 Lutego 1834 r. § 2 tego postanowienia gosi, i
szkoy elementarne miejskie, wiejskie, cyrkuowe i rze-

mielniczo-niedzielne przechodz pod dozór inspektora

szkoy waciwego obwodu, a zwierzchnictwa dyrektora

gimnazyum waciwego województwa.

Wedug §§ 5 i 8, w miejsce dozorów szkolnych

kada szkoa elementarna mie bdzie opiekuna, którym

bdzie albo duchowny waciwej parafii albo urzdnik
zaufania godny. Opiekun taki ma by najbliszym stró-

em szkoy parafialnej i porednicz pomoc inspektora

szkoy obwodowej.

Mielimy sposobno ju wyej, z posiedzenia Rady
Administracyjnej, w dniu 28 Grudnia 1832 r. odbytego,

przekona si, i w oczach namiestnika nadmiar owiaty
uchodzi wogóle za rzecz szkodliw i e postanowi on
zapobiega zbyt znacznemu jej rozpowszechnianiu drog
podwyszenia wpisów. Ta nieufno i obawa namiest-

nika rosy w miar tego, im wyszy by typ i zakres

zakadu naukowego, i pod tym wzgldem by on w zu-

penej zgodzie z zasadami rzdu wyszego.
Zakady wysze uznano, po pewnem wahaniu, za

niedopuszczalne w Królestwie, do zakadów rednich do-

stp utrudniano, szkoy nisze uznano za najmniej nie-

bezpieczne. Std te jakkolwiek szkoy elementarne nie

stanowiy bynajmniej przedmiotu tak troskliwej opieki,

iak ongi roztoczy nad niemi Stanisaw Potocki, su-
szno atoli wyzna kae, i rozwój ich nie by tak ta-

mowany, jak za rzdów przedrewolucyjnych Stanisawa
Grabowskiego, Zajczka i Nowosilcowa.
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Komisya Rzdowa, po okresie pewnego wahania,

uznaa skadki szkolne za obowizujce i nadaa pobo-

rowi ich moc egzekutywy przymusowej.

Jeszcze 29 Stycznia 1833 r. Linde, w zastpstwie

dyrektora gównego, wyjania Komisyi Sprawiedliwoci,

i »lubo wedug ogólnych wadzy edukacyjnej przepi-

sów, wszyscy mieszkacy, towarzystwo szkolne skada-

jcy, do utrzymywania miejscowych szkó elementarnych

przykada si powinni i przykadaj, gdy jednak osoby

sdowe obwodu Brzesko-Kujawskiego odmawiaj udziau

swego w tej mierze, Komisya Rz. S. W. D. i O. P., nie

majc wadzy zniewolenia, nie jest wadn pocign je

do uiszczenia tyche skadek«.

Do tego wyjanienia dodawa Linde melancholijn

uwag, i Komisya Rzdowa »przekonan jest, e tako-

we wyczenie przyczyni si midzy innemi do uszczu-

plenia rodków, potrzebnych do ustalenia egzystencyi

tyle podanych szkó elementarnych«.

Dziwnie brzmia ten ton bezsilnej skargi w ustach

rzdu Królestwa Polskiego w r. 1833, a do tego jeszcze

przyzna naley, Komisya Rzdowa bardzo rozcige po-

ja reskrypt Zajczka z 13 Sierpnia 1821 r.; bya tam
bowiem mowa o niezobowizywaniu do skadek szkol-

nych wocian, z uwagi na ich stan ndzny, tu za cho-

dzio o czonków sdu poprawczego, dla których skadka
roczna, przy najwyszej stopie 8 zp. wynoszca, nie mo-
ga by uciliw.

Niebawem atoli po wprowadzeniu nowej ustawy

rzd zaj inne w tej sprawie stanowisko.

Rada Administracyjna 3 Stycznia 1834 r. rozwaaa
wniosek Komisyi Rzdowej S. W. D. i O. P., która,

z mocy dec}Tzyi Rady Wychowania Publicznego, upra-

szaa Rad o postanowienie: »e skadka szkolna w go-

towiznie lub produktach, rozkadem przez wadz wa-
ciw zatwierdzonym objta, i ju do etatu wprowa-
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dzona, od mieszkaców, do stowarzyszenia ju istniej-

cej szkoy nalecych, bez rónicy, stanu, powoania,

sposobu zarobkowania i wyznania, rodkami egzekucyi

administracyjnej, ile razy tego wypadnie potrzeba, ci-
gan by ma«.

Rada upowania Komisy Rzdow do zapropono-

wanego postpowania.

By moe, i przepis ten by w znacznym stopniu

odruchem nawykej do stanowczego rozkazywania wa-
dzy, która nie chce uznawa w stosunkach administra-

cyjnych adnego prawa obywatelskiego, nie bdcego je-

dnoczenie obowizkiem, i która nie myli tolerowa
w umieszczonych na etacie pozycyach chwiejnoci i nie-

pewnoci, zawisej od dobrej woli mieszkaców.
W kadym atoli razie to przywrócenie cechy obo-

wizku skadkom szkolnym, aczkolwiek do szkó »ju
istniejcych« zredukowane, nietylko powstrzymao dal-

szy upadek szkóek elementarnych, lecz nawet sprowa-

dzio ich wzrost liczebny. Dopiero w r. 1851, za Szyry-
skiego-Szychmatowa, znowu obowizkowy pobór skadek
szkolnych uchylonym zosta.

Wyranie za to ujawniano od samego pocztku
tendency do tamowania owiaty wyszej, a za tak,

w braku uniwersytetu, uchodzia w Kongresówce polisto-

padowej w jzyku urzdowym nawet owiata, otrzymy-

wana w wyszych klasach gimnazyum, poczynajc od
pitej. Dno ta ujawniaa si ju w samej ustawie,

w ustanowieniu ogromnego wpisu dla klas wyszych,
a nastpnie wyrazia si znamiennie w dalszem rozwi-
janiu i wyjanianiu przepisów o opatach szkol-

nych.

Mianowicie, Komisya Rzdowa S. W. D. i 0. P.

wydaa na pocztku roku szkolnego 1833/34 do dyrekto-

rów gimnazyalnych okólnik z wyjanieniem, i w myl
nowej ustawy jedynie dzieci ubogich urzdników, do
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szkó obwodowych uczszczajce, mog by uwal-

niane od opaty szkolnej.

Nastpnie za, z uwagi, e w tych miastach, gdzie

s gimnazya, szkó obwodowych, z wyjtkiem Warsza-

wy, niema, Rada Administracyjna, na wniosek Komisyi

Rzdowej S. W. D. i O. P., postanowia ulg t rozci-

gn na cztery pierwsze klasy gimnazyum.

Jak okólnik komisyi, tak i uchwaa Rady byy wa-
ciwie zupenie niespodzianem ograniczeniem, usuwaj-
cem uczniów klas wyszych gimnazyalnych od ulgi wpi-

sowej, ustawa bowiem podobnego postanowienia nie za-

wieraa. Po bliszem jednak rozejrzeniu si w ustawie,

a zwaszcza znajc history jej powstania, mona wy-
tómaczy, jak drog zdobyy wadze nie zasad wpra-

wdzie, lecz pretekst do podobnego »wyjanienia« ustawy.

Oto, jak wspominalimy wyej, w projekcie ustawy,

z Petersburga pierwotnie przysanym, przez niedopatrze-

nie nie wspomniano nic o opatach dla uczniów gimna-

zyum, a wic, oczywicie, nie wspomniano nic i o uwal-

nianiu od tych opat.

Ustanowiono jedynie opat dla uczniów szkó ob-

wodowych, zarazem umieszczono tu wzmiank o uwal-

nianiu od opaty (§ 61 ustawy).

W Warszawie dopiero spostrzeono luk i wsta-

wiono przepis o opacie w gimnazyach dodatkowo do

paragrafu, traktujcego o warunkach przyjcia uczniów

do gimnazyum (§ 121); atoli wzmianki o uwolnieniu

uczniów od wpisu nie umieszczono. Ze byo to proste

przeoczenie, o tern poucza cay przebieg dyskusyi na

Radzie Administracyjnej w dniu 28 Grudnia 1832 roku,

gdzie mówiono o uwalnianiu uczniów od opat, bez a-
dnych co do gimnazyów wycze; przeciwnie, dyrektor

Przychodów i Skarbu, Fuhrmann, wyranie mówi, i pod-

wyszenie opat szkolnych »nie powinno osób uboszych
przestrasza, skoro istnieje przepis, dozwalajcy przyj-
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mowa bezpatnie do wszelkich szkó dzieci osób

prawdziwie ubogich«.

A wszak znaczne podwyszenie wpisów wanie
w wyszych klasach gimnazyalnych nastpio. Wobec
tego, pozostaj tylko dwa wyjanienia stanowiska Rady
i Komisyi Rzdowej: albo skorzystano maa fide z wa-
snego przeoczenia, albo owo przeoczenie byo tylko

mniemane, czyli uczynione z premedytacya.

Zgromadzenia zakonne utraciy mono utrzymy-

wania zakadów naukowych, powstawaa jednak kwe-

stya, czy czonkowie ich mog by nauczycielami w szko-

ach wieckich.

Gównie chodzio tu o Pijarów, którzy tyle szkó
przed r. 1831 w Królestwie utrzymywali i tak duy,
a przewanie dodatni wpyw na edukacy modziey
polskiej wywarli. Niektórzy z nich, bdc przez bisku-

pów dyecezyalnych przedstawieni, uyci zostali na pro-

fesorów religii i moralnoci w szkoach. Gdy atoli zgo-
sio si i wielu Pijarów z chci przyjcia obowizków
nauczycieli innych przedmiotów po szkoach publicz-

nych, Rada Wychowania Publicznego uznaa za wa-
ciwe wstrzyma si z rezolwowaniem tej sprawy a do
rozstrzygnicia przez Rad Administracyjn zapytania:

czy wola cesarska, co do X. X. Pijarów na oliborzu
wyrzeczona, rozciga si do caej kongregacyi i do po-

jedynczych osób i czy pojedynczy czonkowie tego zgro-

madzenia, którzy »naleycie udowodni swoje dobre spra-

wowanie si i adnemu zarzutowi podlega nie bda«,
mog by na nauczycieli szkó publicznych przyjmowani.

Rada Administracyjna na posiedzeniu z d. 15 Li-

stopada 1833 r. »majc na uwadze wyran wol Jego

G. K. Moci, aeby zgromadzenia duchowne, a w szcze-

gólnoci zgromadzenie X. X. Pijarów nie miao adnego
udziau w wychowaniu modziey, owiadczya, e w myl
teje Najwyszej woli X. X. Pijarzy nawet indvwidual-
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nie na nauczycieli szkó publicznych przyjmowani by
nie mogce

Niebawem po otworzeniu szkó, 10 Wrzenia 1833

roku Komisya Rzdowa S. W. D. i O. P. zawiadomia
Rad Administracyjn, i od niektórych dyrektorów od-

biera zapytania, czy mog by przyjmowani w poczet

uczniów tacy ze zgaszajcych si do zapisu, którzy »przed

rewTolucy sprawujc si nienagannie, w czasie rokoszu

weszli w szeregi wojska, a na teraz przedstawiaj wia-
dectwa wadz policyjnych z spokojnego i moralnego

sprawowania si, oraz uwolnienia od poboru do wojska

i pragn na nauki na nowo uczszcza^.

Ze swej strony Komisya Rzdowa doczaa opini,

e »gdy uczniowie tacy, powiciwszy si naukom, przy

korzystnem zajciu czasu wolnego, przy porzdku, kar-

noci i cigym dozorze, odwyknwszy od zgubnych wy-
obrae i naogów, staraniem nauczycieli usposobi si

mog na poytecznych i spokojnych mieszkaców kraju,

przypuszczanie ich na teraz do szkó publicznych ra-

czej korzystne, jak szkodliwe skutki za sob pociga
moe«.

Rada zatwierdzia opini i wnioski Komisyi.

Jeszcze przez lat kilka szkoy Królestwa posiada

miay odrbny od Cesarstwa zarzd, lecz ju na znak

zespolenia teraz zaprowadzono w nich uniform szkó
rosyjskich — za inieyatyw rzdu krajowego.

31 Lipca 1833 r. Paskiewicz przesya do Peters-

burga, na rce Ministra Sekretarza Stanu, w imieniu

Rady Administracyjnej zapytanie, jakie nadal mundury
nosi maj nauczyciele i uczniowie szkó Królestwa,

a zarazem prob, czyby nie raczy cesarz przepisa to

samo umundurowanie, jakie maj szkoy imperyum.

31 Padziernika 1833 r. Turku zawiadamia na-

miestnika, e cesarz nakreli oówkiem wasnorczn
rezolucy:
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»Mundur nosi zatwierdzony dla ministeryum

owiaty narodowej w Cesarstwie, dla uczniów trzy-

ma si tej samej reguy, stosujc si do stopnia

szkó, w jakich si znajdujce.

Wobec tego, Turkul zapowiada ryche nadesanie

do Królestwa modeli rozmaitych mundurów *).

Ju przed wprowadzeniem w ycie nowej ustawy

wadze Królestwa czyniy, jak widzielimy, przygotowa-

nia celem zaopatrzenia szkó w potrzebn ilo nauczy-

cieli Rosyan. Przywileje materyalne, które tym nauczy-

cielom ju wyej przytoczon uchwa Rady Admini-

stracyjnej z 26 Padziernika 1832 r. przyznane byy, nie

zaspokajay nowych przybyszów. Najwysze etaty, jakie

im przyznano, 5,000 zp. dla nauczycieli gimnazyów,

zwanych równie profesorami, i 3,000 zp. dla nauczy-

cieli szkó obwodowych, jak równie dodatki ad perso-

nam, które miay by gorliwszym wypacane, nie zada-

walay pierwszego pokolenia pionierów kresowych. Ko-

misya Rzdowa S. W. D. i O. P. zawiadomia pod dniem

16 Padziernika 1833 roku Rad Administracyjn, e pa-

nowie Szumaski i Strachowicz, przez ministeryum owie-
cenia Cesarstwa do szkó Królestwa przysani, pierwszy

na profesora, drugi na nauczyciela jzyka rosyjskiego,

po objciu obowizków zanieli podanie o przeznacze-

nie i wypacenie im gratyfikacyi, w nagrod poniesio-

nych kosztów, spowodowanych przez oddalenie si

z kraju rodzinnego.

Komisya, uwaajc ze swej strony, e nauczyciele

ci ponieli wydatki na odbycie dalekiej podróy i od-
dalenie si z rodzinnego kraju, w zamiarze powicenia
usug swoich subie rzdowej «, upraszaa Rad, aby ze

l
) Akta Rady Administracyjnej. Yol. 4105a. Odezwa Turkua.

Nr. 968.
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wzgldów powyszych, a take w celu zachcenia tych

nauczycieli do gorliwego wypeniania poruczonych im
obowizków, dozwolia wypaci im, tytuem gratyfika-

cyi, poow pobieranej przez nich rocznej pensyi, wyno-
szcej dla pierwszego 5,000 zp., dla drugiego 3,000 zp.

Jednoczenie prosia Komisya Rad o wydanie postano-

wienia, aby wszyscy inni profesorowie i nauczyciele j-
zyka rosyjskiego, w przyszoci z Rosyi przybywajcy,

mieli równe prawo do wymienionego dobrodziejstwa.

Oprócz tego, Komisya zawiadomia Rad, i nauczycie-

lom jzyka i literatury rosyjskiej, z Rosyi przybywaj-
cym, ma zamiar zapewni koszta podróy, rachujc wy-
datek na trzy konie pocztowe, tudzie w czasie podróy
dyety, odpowiednie l

U czci pacy kadego z nich, na

dni obrachowanej, a to z funduszów edukacyjnych, do

dyspozycyi Komisyi zostawionych, wreszcie paci im
pensy od daty wyjazdu z miejsca ostatniego pobytu.

Rada, na posiedzeniu w dniu 18 Padziernika 1833

roku, przedstawienie Komisyi w zupenoci zatwierdzia.

Wobec takiej hojnoci, fundusz rezerwowy, prze-

znaczony na gratyfikacye dla nauczycieli Rosyan, ju po

przybyciu na miejsce zaledwie l

\z czci spodziewanych

nauczycieli wyczerpanym zosta. Zawiadomiona o tern

przez Komisy Skarbu, Komisya Rzd. S. W. D. i O. P.

upraszaa Rad pod dniem 26 Marca 1834 r. o wyzna-

czenie na te gratyfikacye nowego funduszu i Rada na

posiedzeniu w dniu 8 Kwietnia 1834 r. postanowia ten

wydatek nadetatowy uskuteczni z sumy miliona zp.,

oddanej do dyspozycyi Rady ze spodziewanych oszcz-

dnoci na wydatki, budetem nie objte.

Nauczycieli jzyka rosyjskiego brako w pierwszych

latach na obsadzenie wszystkich posad. Komisya Rz-
dowa pilnowaa jednak bacznie, aby we wszystkich

szkoach jzyk rosyjski by wykadany. Gdy w niektó-

rych szkoach brako na pocztek nauczycieli Rosyan,
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jak, naprzykad, w szkoach obwodowych warszawskich

przy ulicach Nowy-Swiat i Królewskiej, wówczas powie-

rzano ten wykad nauczycielom z innych szkó, dodajc
im, jako wynagrodzenie, poow pacy ich etatowej *).

Otoczono tych nauczycieli troskliw w kadym wy-
padku opiek, Komisya Rzdowa ordowaa za nimi

w razie potrzeby i Rada Administracyjna zawsze po-

woln w tych razach si okazywaa.

W oczekiwaniu otwarcia instytutu pedagogicznego

w Warszawie, Paskiewicz ju w r. 1834 sprowadza do

tego celu nauczycieli z Cesarstwa. Jeden z nich, Jan So-

koów, sprowadzony z Gruzyi, wskutek niedojcia do

skutku projektu zaoenia instytutu pedagogicznego w War-
szawie, otrzyma posad nauczyciela literatury rosyjskiej

w instytucie rzdowym wychowania panien, z pensy
zp. 3,000.

Z uwagi atoli na to, e nauczyciele sprowadzeni

z Rosyi do gimnazyów Królestwa, zapewnion mieli pen-

sy wysokoci 5,000 zp., oprócz dodatków, Rada Admi-
nistracyjna, za wstawieniem si Komisyi Rzdowej pod-

niosa panu Sokoowowi pensy do 5,000 zp., obcia-
jc tym dodatkiem fundusz, przeznaczony w etacie na

instytut pedagogiczny 2
).

Z czasem ilo nauczycieli Rosyan powikszono.
Namiestnik zawiadomi Rad Administracyjn na

posiedzeniu dnia 28 Lutego 1837 i\, e cesarz rozkaza,

aby dla zapewnienia dostatecznej liczby nauczycieli j-
zyka rosyjskiego tak dla instytutów publicznych, jak

J
) Akta Rady Administracyjnej. Pensy e. Vol 127rf. Odezwa

Komisyi Rzdowej S. W. D. i O. P. do Rady Administracyjnej

z dnia 7-go Marca 1834 roku i uchwaa Rady z dnia 16-go Marca
1834 roku.

2
) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 127d. Odezwa Komisyi

S. W. D. i O. P. z dnia 10 Listopada 1835 r. i uchwaa Rady Ad-

ministracyjnej z d. 17 Listopada 1835 r.

EPOK* PASKIEWICZOWSKA' 12
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i dla osób prywatach, znajdowao si zawsze w Króle-

stwie nadliczbowych piciu nauczycieli Rosyan, i e w tym

celu on, Paskiewicz, zwróci si ju do ministra owiece-

nia Cesarstwa.

Jako pensy, dla przybywajcego nauczyciela nad-

etatowego, a do czasu otrzymania przeze posady, wy-

znaczono 2,000 zp. Pensya ta nie bya znaczna, lecz po

pierwsze, byo to zupenie niepraktykowane w innych

razach obcienie bardzo skromnego budetu szkó wy-
datkiem rocznym 10,000 zp. na kandydatów do posad,

adnych obowizków nie speniajcych; po drugie, byo
rzecz atw do przewidzenia, e taki kandydat, przy

troskliwoci wadzy miejscowej, w tym kierunku wyt-
onej, niedugo miejsce jakie etatowe znajdzie, aby

ustpi swego kandydackiego etatu znowu wieo spro-

wadzonemu z Rosyi czowiekowi.

Uwarow odezw z 4 Marca 1837 roku zawiadamia
Paskiewicza, e na razie spenieniu jego yczenia stoi na

przeszkodzie brak nauczycieli, instytuty bowiem pedago-

giczne rosyjskie zaledwie zdoaj zaopatrzy w nauczy-

cieli szkoy wasnych okrgów, dodawa jednak, e zwróci

si do kuratorów petersburskiego i moskiewskiego, aby ci

w swych okrgach uczynili odpowiednie wezwanie do

nauczycieli.

Zwraca atoli Uwarow na to uwag, e wyznaczona
zostaa dla nauczycieli paca zbyt nizka, nawet jeli si
uwzgldni jej charakter tymczasowy, proponowa wic,
aby kady z nadetatowych pedagogów, oprócz pensyi,

otrzymywa ze skarbu Królestwa:

1) opat przejazdu poczt na trzy konie dla ka-

dego (progony);

2) strawne (stoowyja) za czas podróy w stosunku
X

U czci pensyi;

3) po przybyciu do Warszawy, pensy póroczn
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na zaprowadzenie nowego gospodarstwa, bez potrcania

teje z pacy;

4) mieszkanie z opaem mb odpowiedni kwot pie-

nin na najem lokalu, a do chwili otrzymania staej

posady.

dania te nawet przez Paskiewicza uznane zo-

stay za zbyt wygórowane, okaza si on mniej hojny

dla tych nadetatowych nauczycieli, ni Rada Administra-

cyjna w uchwale z d. 18 Padziernika 1833 r. dla etato-

wych nauczycieli Rosyan, i zgodzi si tylko na wypa-
cenie tym nauczycielom kosztów podróy i zapewnienie

bezpatnego mieszkania.

Uwarów, zawiadomiony o tern, jeszcze próbowa
oponowa, wyjani mu jednak Rautenstrauch, w za-

stpstwie namiestnika, e danie jego stoi w sprzeczno-

ci z przepisami suby Królestwa i e wreszcie ju de-

cyzya namiestnika w tym przedmiocie przez cesarza za-

twierdzon zostaa ).

Wogóle, w owym czasie za pomoc szczególnych

bonifikacyi dopiero musiano ciga do Królestwa Ro-

syan z wyksztaceniem uniwersyteckiem.

Uwarow, jakby potwierdzajc swe danie nadzwy-

czajnych dodatków dla nauczycieli Rosyan, pisa d. 27

Kwietnia 1837 i\, e aden z uczniów, pobierajcych na-

uki w uniwersytecie moskiewskim, nie okaza chci uda-

nia si do Królestwa na nauczyciela jzyka i literatury

rosyjskiej.

Tymczasem, wbrew ustawie z roku 1833, w drodze

administracyjnej rozszerzano zakres przedmiotów rosyj-

skich w szkoach.

*) Akta Rady Administracyjnej. Sekcya III, Vol. 127d. Ode-

zwa powtórna Uwarowa datowana 24 Maja (5 Czerwca) 1837 r.,

Nr. 6175. Rautenstrauch do Uwarowa: 23 Maja 1837 r. Nr. 4542

i 1 Lipca 1837 r.

12*
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Okuniew, jako czasowy zastpca dyrektora gówne-
go po wyjedzie Goowina, uprasza 24 Styczia 1838

roku Rad Administracyjn o dozwolenie zaprowadzenia

w gimnazyach kursu historyi pastwa rosyjskiego, wyka-
danej w jzyku rosyjskim. Motywowa to tern, e od

czasu otwarcia w r. 1833 szkó publicznych, naj usilniej -

szem staraniem rzdu jest upowszechnienie midzy mo-
dzie znajomoci jzyka rosyjskiego; atoli dowiadcze-

nie poucza, e dotychczasowy sposób nauczania, polega-

jcy jedynie na wiczeniu gramatycznem, nie odpowiada

oczekiwaniom, gdy uczniowie wci napotykaj tru-

dno w nabywaniu waciwego akcentu i w wysawia-
niu si.

Rada na posiedzeniu 30 Stycznia 1838 r. uznaa, e
uczyniony wniosek moe mie istotne korzyci dla kszta-

ccej si modziey, postanowia jednak, e na teraz kurs

historyi Rosyi w jzyku rosyjskim ma by zaprowadzony

jedynie w trzech wyszych klasach gimnazyalnych, po-

niewa »suchanie z korzyci jakowego przedmiotu

w obcym jzyku wymaga koniecznie pewnej znajomoci

tego, czego uczniowie pobierajcy pocztki tego nie

maj* 1
).

wieo przybyy na stanowisko dyrektora gównego
w pocztku 1838 r., Szypow, zabra si energicznie do

tej sprawy.

Postanowi on zaprowadzi na pocztek w trzech

gimnazyach wykady historyi Rosyi po rosyjsku, co spo-

wodowao zwikszenie wydatku o 10,200 zp., liczc po

3,400 zp. na nauczyciela.

Fundusz ten, oczywicie, znalaz si; zoyy si
na oszczdnoci, osignite na innych pozycyach etatu

szkolnego.

J

) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 4105fr. Urzdzenie szkól.
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Z dniem 1 (13) Marca 1838 roku, nie oczekujc na

pocztek roku szkolnego, zaprowadzi ju Szypow ten

wykad w dwóch gimnazyach warszawskich *).

Wspominalimy wyej, i postanowienie Rady Ad-

ministracyjnej z d. 4 Stycznia 1836 r. dao od przyj-

mowanych do suby rzdowej urzdników znajomoci
jzyka rosyjskiego i e moc obowizujca przepisu tego

rozpoczynaa si od 20 Sierpnia 1837 i\, to jest po upy-
wie lat czterech od chwili otwarcia zakadów nauko-

wych wedug nowej ustawy.

W celu uatwienia urzdnikom i aplikantom na-

uki jzyka rosyjskiego, Rada Administracyjna na po-

siedzeniu dnia 19 Grudnia 1837 roku postanowia, aby

w Warszawie i w miastach gubernialnych i obwodo-
wych na prowincyi otworzone byy dla nich kurs bez-

patne tego jzyka.

Wypisem z protokóu posiedzenia z d. 31 Maja
1839 roku zawiadomia Rada Administracyjna wadze
rzdowe, e cesarz rozkaza wyznaczy 4,650 rs. rocz-

nie na wynagrodzenie nauczycieli, wykadajcych jzyk
rosyjski urzdnikom i aplikantom, a mianowicie, w mia-

stach gubernialnych po 150 rs., w obwodowych — po
120 rs. rocznie.

Po upywie szeciolecia od wydania tego przepisu,

kurator okrgu naukowego uzna, e modzie Królestwa

jest ju, dziki systemowi szkolnemu, powszechnie z j-
zykiem rosyjskim obznajmion i sam wystpi w 1843

roku z projektem skasowania bezpatnych wykadów
i uzyska na to zgod namiestnika x

).

*) Te Akta: Szypow do Rady Administracyjnej d. 21 Marca
1838 roku.
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2.

Ustawa szkolna zatwierdzona zostaa prowizorycz-

nie na rok jeden, poczem przystpi miano do przejrze-

nia ustawy i wprowadzenia do niej zmian, przez do-

wiadczenie wskazanych. Po upywie roku, Komisya Rz.

S. W. D. i O. P., zostajca wówczas pod prezydency

E. Goowina, zwrócia si do Rady Administracyjnej

z zawiadomieniem, i komitet, z Rady Wychowania Pu-

blicznego wyznaczony do przejrzenia i zmiany ustawy

szkolnej, zajmuje si wprawdzie t prac, lecz nie zdoa
jej tak rycho ukoczy, aby ustawa zmieniona moga
by wprowadzon w ycie z pocztkiem roku szkolnego

1834/35.

Jednak, Rada Wychowania Publicznego uwaa, e
ju teraz naley wprowadzi nowe przepisy wzgldem
karnoci szkolnej, bowiem przepisy, w ustawie dotd
obowizujcej zawarte, nie s wystarczajce do utrzy-

mania modziey w granicach porzdku i posuszestwa.

Wobec tego Rada Wychowania Publicznego uoya pro-

jekt oddzielnej instrukcyi karnej dla szkó, wraz z pi-

smem wstpnem, usprawiedliwiajcem j.

) Suma, na bezpatne wykady wyasygnowana, przezna-

czona zostaa na utworzenie szkoy sztuk piknych. Akta Rad}7 Ad-

ministracyjnej, Sekcya III. 4a. Vol. G175a. Odezwa kuratora Oku-

niewa do Rady Administracyjnej z d. 3 (15) Grudnia 1843 r. Nr.

8131, z prob o upowanienie go do wydania stosowych rozpo-

rzdze wzgldem przerwania bezpatnych kursów jzyka ro-

syjskiego dla urzdników; uchwaa Rady Administracyj z tej-

e daty.

W etacie szkoy sztuk piknych, doczonym do ustawy

szkoy z roku 1844, suma, przedtem na bezpatne wykady, a na-

stpnie na wymienion szko przeznaczona, okrelona jest na

4,770 rs. Tak sam sum wykazuje sprawozdanie kuratora

z wydziau szkolnego za rok 1841. Podniesiona ona zatem zostaa

o 120 rs. ponad pierwotn wysoko.
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Projekt ten Komisya Rzdowa przedstawiaa Radzie

Administracyjnej z prob o zatwierdzenie *).

Rada Administracyjna rozwaya zoony projekt

na posiedzeniu swem w dniu 25 Lipca 1834 r. i uznaa,

e »objte w nim rozporzdzenia pod kadym wzgldem
doprowadzaj do celów, przez rzd zamierzonych,

i rokuj najpomylniej sze dla wychowania modziey
skutki «.

Zwaajc atoli, e ustawa szkolna zyskaa zatwier-

dzenie cesarskie 4
i e cesarz sam sobie zachowa nadal

wyrzeczenie w przedmiocie zmian, jakieb}' za stosowne

uznane zostay, Rada postanowia przesa projekt do

wiadomoci cesarskiej z prob o dozwolenie wprowa-
dzenia instrukcyi w wykonanie, zanim Rada Wycho-
wania Publicznego zakoczy sw prac przejrzeniem ca-

ej ustawy szkolnej.

Namiestnik przesa projekt instrukcyi i motywy do

niej, w jzyku francuskim, polskim i rosyjskim wyo-
one, na rce Turkua do Petersburga, przy odezwie

z 4 Sierpnia 1834 r.

13 (25) Sierpnia przesya Turku do namiestnika

wiadomo, i cesarz »powiciwszy obydwom dokumen-
tom baczn uwag, raczy zaaprobowa motywy, jakimi

podyktowany zosta projekt Rady Owiecenia Publicz-

nego, i w nastpstwie tego zatwierdzi projekt wymie-
nionej instrukcyi sekretnej, pozwalajc, aby zawarte

w niej przepisy zostay niezwocznie wprowadzone
w wykonanie «.

Dodawa do tego Turku, i cesarz, pragnc ua-
twi Radzie Wychowania Publicznego mono uzupe-
nienia i udoskonalenia pracy wzgldem zaprowadzenia

zmian w ustawie szkolnej, uzna za waciwe przedu-

1
) Akta Rady Administr. Vol. 41055 Odezwa z dnia 8 Lipca

1834 r. Nr. 32,309/0,879.
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y o rok jeden termin, po upywie którego praca ta

ma by do zatwierdzenia monarszego przedstawiona *).

Instrukcya karna uznana zostaa za rzecz piln, nie

cierpic zwoki. Wyjania obszernie jej potrzeb za-

twierdzony wraz z sam instrukcya i stanowicy dziki

temu najwysze wskazanie dla pedagogów:

»Wykad powodów, wskazujcych potrzeb zmie-

nienia przepisów, dotyczcych karnoci szkolnej «.

Jest to ciekawy dokument, wiadczcy o tern, jak

pojmowaa zadanie wychowania najwysza w kraju ma-
gistratura edukacyjna. Dokument ten zawiera zarazem

krytyk dotychczasowego systemu edukacyjnego, stawia

on szkoom Królestwa zadania i cele wychowawczo-po-
lityczne, którym podporzdkowywali si nastpnie z prze-

konania lub z musu wszyscy pedagogowie. Wykad ten

by i symptomatycznie i praktycznie waniejszy i cie-

kawszy od samej instrukcyi 2
).

»Któ nie przyzna z rozsdnych i dobrze my-
lcych ludzi, i rozpuszczenie modziey szkolnej

wieku naszego, wychodzc za wszelkie granice, tak

wanym staje si przedmiotem, e szczególn zwró-

ci powinno na siebie uwag rzdu«.

Temi sowy rozpoczyna si wykad powodów.
Dalej czytamy potpienie wspóczesnego wychowa-

nia domowego:

»Wszake przestaniemy si dziwi, e ze to

do tak wysokiego wzmogo si stopnia, gdy wspo-

Odezwa Paskiewicza Nr. 12,H0 i odezwa Turkua, Nr.

1,168, obydwie w jzyku francuskim, — w Aktach Rady Adm.
Yol. 4,105/7.

2
) Tekst instrukcyi i powodów7 do niej w Aktach Rady
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mniemy, i dzieci wychowane wedug modnych za-

sad, w pobaaniu i wolnoci, ju zepsute w domu
rodzicielskim, przybywaj do szkó z najgorszemi

skonnociami; e tame poród licznego zebrania

takiche samych wspótowarzyszy, nie powcigane
surowoci przepisów szkolnych, utwierdzaj si
w zepsuciu, nabieraj naogu wystpnej jednomyl-

noci i e nakoniec wzrastajc w duchu nieulegto-

ci, nietylko ucz si uchybia pierwszej wadzy,

któr napotykaj po opuszczeniu rodzinnego do-

mu, wadzy nauczycieli i przewodników swoich, ale

nawet otwarcie przeciw niej powstajc*.

Tak jaskrawemi barwami odmalowawszy usposo-

bienie modziey, która wanie w owym czasie, gor-

liwie dozorowana przez zwierzchno i przez wylk-
nionych rodziców, jak naj potulniej w znacznej swej

wikszoci usposobiona bya, wzywa memorya wadze,

aby nie day si sprowadzi »przez popd mylnych

czasu wyobrae^ na drog zasad nowych, które »sam
tylko szkod i zgub nios modziey« i wyjania, e
istota tych dawnych dobroczynnych zasad spoczywa

w chocie:

»Pomidzy niezliczonemi bdami, któremi fa-

szywa mdro naszych czasów zamia zdrowy roz-

sdek i wzruszya ca osnow spoecznego porzdku,

wkrado si i to mylne, lecz dla teraniejszych wy-
obrae pontne zdanie, i z dziemi jak najago-

dniej obchodzi si potrzeba, a szczególniej, e kary

cielesnej, jako rodka uniajcego (!) i sromotnego

dopuszcza nie naley. Dowiadczenie atoli wieków

Adm. Vol. 4105fc. Tekst rosyjski wydrukowany u Szczerbatowa

Knia Paskiewicz, Tora V, Dokumenta Nr. 15.
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przekonywa, i jedynie rózga, ojcowsk rk i z roz-

sdkiem uyta, zdolna utrzyma dzieci w zbawie-
nej bojani, zasoni je od szkodliwych wrae
i wykorzeni ze skonnoci, które od samej ko-

lebki walcz ju w dzieciciu dla wybicia si na

wolno«.

Dalej kreli memoryal dzieje zepsucia duszy dzie-

cicej, która dopiero ow czarodziejsk ródk ule-

czona by moga:

»Pocztek zego w modocianym wieku poka-

zuje si w rozmaitej postaci uporu i rozpusty. Wy-
pielgnowany pobaaniem, uprzedza on dojrzao
wieku i przedwczenie wydaje gorzkie owoce uprze-

dzenia, krnbrnoci i zuchwalstwa. Bardzo jest nie-

rozsdnie patrze z obojtnoci na sam nawet

ywo dziecic, bawic pospolicie wT niewinnym

wieku. Jest to ze nasienie, mieszczce w sobie cz-

stokro zaród naj zgubniej szy namitnoci, tak wa-
nie, jak owa pokrzywa, co w pierwszej odroli

wiosennej, pod wie i mikk powok ukrywa

parzc wasno, która z kolei czasu na teje sa-

mej dojrzewa odydze«.

Tern konieczniejsze wic jest, zdaniem autorów me-

moryau, aby instytuty publiczne nie toleroway u sie-

bie »rozwenienia obyczajów « i daway przykad rodzi-

com, a wówczas »ocalenie modego pokolenia... przy

pomocy Boej nie jest jeszcze niepodobnemu.

Dalej otwieraj autorowie ksig mdroci i cytuj

sowa rozdziau X-go:

»Pie syna a przestraszy ci, igraj z nim,

a zasmuci ci. Kto miuje syna swego, ustawicznie

go biczem rozbiera, aby si cieszy na swym osta-
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tku. Ko nie objedony staje si twardousty, a syn

rozpustny staje si nie ujty. Nachylaj szyj jego

za modoci, a obijaj boki jego, póki jest dzieci-

ciem, by snad nie zatwardnia i nie sta ci si nie-

posusznym« i t. d.

Dla tych za, którzy »wszystkiemu wierzy gotowi,

oprócz Pisma Switego«, dla których »przytoczone z nie-

go prawdy zdawa si bd okrutnym, a moe i dzikim

jzykiem«, zaleca memorya odczytanie uwag, zamieszczo-

nych w dzienniku Le Constitntionnel w Maju 1834 r. Cy-

tuje ze sowa oburzenia na malców paryskich (gamins),

którzy stanowili »ywio zaburze i bezprawia« podczas

rewolucyi lipcowej

:

»...W cigu trzech dni roku 1830 dali oni do-

wody nadzwyczajnej odwagi, szli z zapalczywoci
na wystrzay rcznej broni, na gromy kartaczy,

w potyczkach nie ustpowali wandej skini strzelcom;

widziano ich, jak zadawali ciosy miertelne puko-
wnikom, stojcym na czele puków jazdy; jak si
mnoyli, e uyjemy tego wyrazu, wszdzie, gdzie

obecno ich bya potrzebn, gdzie stanowczo ude-

rzy naleao...«

Opisuje dalej jeszcze dziennik paryski ze zgroz »to

zawczenie dojrzae plemi burzycieli porzdku spoecz-

nego^ prorokuje, e »stworz oni nowy ród, hord nie-

ustajcego rokoszu, ywio zepsucia moralnego i poli-

tycznego..^ »Potrzeba naówczas bdzie albo dre przed

nim, albo go mieczem wytpia...«

Przytoczywszy te cytaty, w urywkach tu podane,

z dziennika paryskiego, który, wbrew swej intencyi za-

pewne, wynosi odwag wyrostków paryskich, przypo-

mina memorya, e z tymi »nieletnimi zoczycamk -
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czyli si i uczniowie szkoy politechnicznej, i wyjania,

e dziennik paryski mówi tu o chopcach, których »w tak

wielkiej liczbie widzie mona snujcych si po ulicach

paryskich, jak równie i po wszystkich innych znakomi-

tych miastach Europy, wyjwszy miasta rosyjskie«.

Dalej idzie tómaczenie tego smutnego zjawiska

paryskiego:

»Nikczemnicy wieku naszego, ludzie, oddani

jedynie nieprawociom zamiarów swoich... gbiej
si jeszcze rzucili w przepa wystpku i zaczli

sobie sposobi wspólników w modocianej klasie«.

Przykad paryski by tylko wstpem do oskare
lokalnych

:

»Wszake nie mamy nawet potrzeby dalekich

szuka przykadów. Jakie byo postpowanie szkó

tutejszych w czasie rokoszu? Czy nie one stany
pierwsze poród tuszcz buntowników? Czy nie one

w czasie nieporzdku i anarchii dopuszczay si

wszelkiego rodzaju bezprawiów? Czyli nie obja-

wia si dotychczas jeszcze pomidzy niemi ten nie-

powcigliwy duch nieposuszestwa i samowolno-

ci, — nie znaleli si niezbyt dawno midzy ucz-

niami wystpni, co chodzili dla oddania czci szu-

bienicy i prochom zbrodniarzy stanu, którzy na

niej odebrali zasuon kar?« *).

Po tym wstpie przechodzi memorya do waci-
wego tematu karnoci szkolnej:

*) Chodzi tu z pewnoci o egzekucy Artura Zawiszy

który powieszony zosta 14 Listopada 1833 r. na drodze, do Bie

lan wiodcej.
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»Wszystko, co si rzeko o zgubnych skutkach,

wynikajcych z pobaania i z wrodzonej saboci
rodziców ku dzieciom, naley take i do szkó sto-

sowa, gdzie pierwszym obowizkiem uczniów po-

winna by dziecinna i niema pokora, tak iby a-
den z nich nie odway si przywaszcza sobie

najmniejszego prawa roztrzsania czynów przeo-

onych swoich, chwalc je lub potpiajc, — a tern

mniej dopuszczania si nieulegoci, pod pozorem

jakoby okazanej wzgldem niego niesprawiedliwoci.

Memorya domaga si szerokiej wadzy dyskrecyo-

nalnej wychowawców w karaniu uczniów oraz surowej

odpowiedzialnoci wychowawców za niekaranie uczniów.

»Karno ta rzeczywicie istnie powinna, nie

za aby czczym tylko bya wyrazem, znanym je-

dynie z nazwiska w ustawach szkolnych... Przy

kreleniu ustawy szkolnej baczy naley, iby... na-

uczyciele i inspektorowie surowej ulegali odpowie-

dzialnoci za kady wyniky midzy uczniami nie-

porzdek, jeeli takowemu przez uycie swej wa-
dzy zapobiedz byli w stanie«.

Dalej, przechodzia Rada Wychowania Publicznego,

autorka memoryau, do krytyki istniejcych przepisów.

Ustawa szkolna, pod wzgldem karnoci szkolnej, nie

jest dostateczn, »szczególniej za w tutejszym kraju,

który, z powodu ostatnich wypadkówT
, tak silnemu uleg

wzburzeniu umysów«.
Przepisy karne s niewystarczajce: »z powrodu

lekkoci dozwolonych kar, z powodu gonoci (!) swych
ogranicze; nakoniec, dla powolnoci, z jak, wedle obo-

wizujcych przepisów, ukaranie przywodzi si do
skutku«.
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Dla ocenienia tych zarzutów, przez Rad Wycho-

wania Publicznego postawionych, przytoczymy przepisy

ustawy szkolnej 1833 roku, dotyczce kar, umieszczone

w tytule IV-ym: O Gimnazyach:

§ 164. »Inspektorowi porucza si dozór karania, powi-

nien w tern postpowa ze szczególn ostronoci
i nie inaczej, jak z najgruntowniejszem rozpozna-

niem rodzaju winy«.

§ 165. »Dozwolone rodki poprawy s: napominania, za-

wstydzenie, pozbawienie wyszego miejsca w kla-

sie, wystawienie nazwiska na czarnej tablicy, nako-

niec zamknicie na kilka godzin w klasie, nie ina-

czej wszake, jak we dnie, za uwiadomieniem ro-

dziców lub opiekunów o przedsiwziciu tego rod-

ka i o powodach«.

§ 166. »Trzy pierwsze rodzaje kary mog wymierza na-

uczyciele i inspektor, dwa ostatnie tylko dyrektorce.

§ 167. »Gdy te rodki nie bd skutkoway, Rada gim-

nazyalna w koniecznej potrzebie naznacza ukaranie

cielesne rózgami. Kara takowa wymierza si nie

inaczej, jak w obecnoci inspektora i w osobnem

miejscu, to dozwolone jest tylko w czterech pierw-

szych klasach. W wyszych za klasach za wyst-

pki, które cigaj kar cielesn, ucze bdzie od-

dalony z gimnazyum«.

W tytule III: O szkoach obwodowych, paragraf 80

gosi:

»Jeeli ucze po kilkakrotnem ukaraniu nie

poprawia si, inspektor oddala go ze szkó, aeby
drugich zym przykadem nie gorszyk.
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Przepisy te skopiowane byy z ustawy rosyjskiej.

Rada Wychowania Publicznego uznaa je za niewystar-

czajce. Daway one zbyt mao wadzy inspektorowi,

który nie móg nawet umieci nazwiska ucznia na czar-

nej tablicy lub skaza go na areszt kilkogodzinny, bez

zezwolenia dyrektora gimnazyum, cielenie za kara
móg dopiero za upowanieniem Rady gimnazyalnej. Ta

duga procedura karna wydaje si autorom memoryau
szkodliw, inspektor powinien mie mono dekretowa-

nia chosty bez wszelkich dalszych instancyi. Zupenie

niewaciwem jest w oczach Rady Wychowania Publicz-

nego ograniczanie kar cielesnych li tylko do klas ni-

szych gimnazyalnych. »Konieczn jest rzecz, iby ucz-

niowie czterech wyszych klas w oimnazyach równie

za maoletnich uwaani i nietylko od kar cielesnych wy-

czonymi nie byli, ale, owszem, jako majcy wicej po-

jcia rzeczy, takowym w wyszym nierównie stopniu

ulegalk.

Nawet i przy wydaleniu ucznia ze szkó, które

w razie ostatecznoci tylko nastpowa powinno, wycze-
nie to ma nastpowa dopiero »po przykadnem poprze-

dniczo ukaraniu go cielenie wobec wszystkich innych

uczniów «.

Wreszcie, Rada WychowTania Publicznego uznawaa,

e instrukcya ta powinna pozosta sekretn i tylko

wTzmiank o jej istnieniu w ustawie szkolnej uczyni na-

ley, aby uczniowie wiedzieli, e wadze szkolne maj
specyalne przepisy karne, samej treci jednak przepisów

lepiej aby nie znali. A to dla trzymania modziey
w wikszej grozie:

» ...Wiadomo, e obawa kary wicej daleko

dziaa na umys modziey, anieli sama kara, je-

li tylko nastpstwo jej jest niewtpliwem i jeeli

ucze, chocia przekonany, e wykroczenie ze sku-
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tki za sob pocign musi, nie moe jednak prze-

widzie surowoci kary, bdc uprzedzony, i wy-
miar jej zaley jedynie od woli nauczyciela; w ta-

kim razie zagraajcy mu cios w straszniejszej da-

leko wystawia sobie postack.

Wreszcie, rkojmi surowego traktowania modziey
ma by surowe traktowanie przez wadz wysz zbyt

pobaliwych wychowawców.
Pedagog, który powstaje przeciw karom cielesnym,

tern samem »podaje w podejrzenie dno zamiarów«.

Wadza szkolna, nie wymierzajca przepisanych kar,

uledz musi »surowej i niechybnej odpowiedzialnoci.

»Kady dyrektor, inspektor i nauczyciel, nie odpowiada-

jcy postpowaniem swojem oczekiwaniom i widokom
rzdu, który postanowi pooy tam duchowi samo-

wolnoci, jak zaraone zostay instytuta naukowe
w Królestwie Polskiem, powinien by niezwocznie od

obowizków swych oddalonym«.

Po wstpie nastpowaa sama instrukcya.

Wyjaniwszy na czele, e uczniowie wszystkich

klas, jak niszych tak i wyszych, w szkoach obwodo-
wych i w gimnazyach, jednakowym ulegaj karom, in-

strukcya wyliczaa dalej szesnacie stopni kar.

Pierwsze sze stopni kar mniejszych, jako to: na-

gana, klczenie, przesadzenie na awk, umylnie dla za-

wstydzenia przeznaczon i t. p., mogy by domierzane

przez samych nauczycieli.

Nastpne dziewi stopni kar wyznacza wycznie
zwierzchnik szkoy, »bez wszelkiego jawnego ledzenia«;

wymienione tu rozmaite gradacye aresztu, dochodzcego
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do 24 godzin, zapisanie do czarnej ksigi, kary cielesne,

degradacya do klasy niszej.

Wreszcie, stopie szesnasty kary odmierzany jest

w szkole obwodowej za uchwa zgromadzenia nauczy-

cieli, w gimnazyach — za zatwierdzeniem Rady Wycho-
wania Publicznego; polega on na »ekskluzyi z waci-
wej szkoy lub ze wszystkich szkó, zawsze po surowem
ukaraniu poprzednio cielesnem, w obecnoci wszystkich

klas, gdy bez tego ekskluzya ze szkó dla nieposusz-

nych nie byaby kar«.

W dalszych paragrafach instrukcya z wielk precy-

zy specyfikuje szczegóy kar.

Punkt Y-ty wyszczególnia narzdzie kary. Naley
uywa »mioteki z rózg brzozowych, wieych lub

w wodzie zmoczonych, która zwizana z kocami nie-

obcitymi, w zwizaniu winna mie gruboci okoo cala

jednego, dugoci od piciu wierci do pótora okcia;

bi naley po t . . . u po goem ciele«.

W innych punktach przewidziane s róne odcie-

nie obostrze, które, naprzykad, co do kary aresztu, po-

legaj na zamkniciu winnego w miejscu samotnem,
odjciu wygód, do spoczynku potrzebnych, i nie daniu

pokarmów.
Instrukcya zastrzegaa, e wszystkie wymienione

kary cigaj si do zwyczajnych wykrocze szkolnych,

jako to: lenistwa, niedbalstwa i wszelkiej nieprzyzwoito-

ci; w razie, jeliby ucze dopuci si przestpstwa,

przechodzcego zakres karnoci szkolnej, zwierzchnik

szkoy obowizany by natychmiast go przytrzyma
i zoy niezwocznie raport wadzy wyszej.

Ostrzegaa instrukcya, e »wykroczenia przeciwko
religii i moralnoci, a mianowicie, wszelkie nieuszano-

wanie i nieposuszestwo wzgldem starszych surowiej

od innych przewinie karane by powinno«; zalecaa na-
uczycielom, aby sami byli dla uczniów wzorem »bogo^

EPOKA PASKIEWICZOWSKA 13
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hojnoci, moralnoci, przywizania do Monarchy i usza-

nowania dla wadz «, aby w wymierzaniu kar »sumienn
zachowali sprawiedliwo^, zwaszcza za, aby »strzegli

si wszelkimi sposobami zbytecznego pobaania, osobli-

wie takim wystpkom, które pocigaj za sob niesu-

bordynacy i niespokojno w szkoach«.

Wreszcie, na zakoczenie jeszcze raz przypominano,

i rzd »nieodbicie wymaga bdzie i bezwzgldnie po-

ciga do odpowiedzialnoci dyrektorów, inspektorów

i nauczycieli szkó, w których pomidzy uczniami okae
si duch samowolnoci, nieporzdku i nieposuszestwa,

do powcignienia którego dostateczne rodki w mocy
swojej mie bd« i nadmieniono, e przepisy te w rów-

nej mierze obowizuj i prywatne zakady naukowe.

Instrukcya ta karna pozostaa de jur sekretn, to

jest nie zostaa ogoszona w Dzienniku praw, ani w ga-

zecie rzdowej. Lecz dla uytku wewntrznego zostaa

ona, jako dokument wany, który wadze szkolne cigle

przed oczyma mie byy powinny, wydrukowana 1
).

Autorstwo powodów do instrukcyi karnej szkolnej

powszechnie przypisywano Tomaszowi Dziekoskiemu,

znanemu pedagogowi i autorowi, ojcu Józefa Bogdana,

autora Sdziwoja, czonka cyganeryi warszawskiej. Do-

*) Broszura: Powody, jakie skoniy do uzupenienia przepi-

sów karnoci szkolnej, z dodaniem instrukcyi dla teje zwierzchno-

ci, tudzie przepisów dla uczniów. Expose des motifs qui ont ne-

cessite un supplement aux ordonnances relatiues a la discipline

scolare. Warszawa 1835, z tekstem polskim i francuskim.

Oprócz streszczonych wyej powodów i instrukcyi znaj-

duj si w tej broszurze przepisy dla uczniów, w 34 paragra-

fach zawarte. Pomidzy innemi, § 25 zobowizuje uczniów do
odkrywania gowy na ulicy przy spotkaniu osób wyszego stanu,

duchownych, wojskowych i cywilnych; § 33 »naj surowiej zaka-

zuje wszelkich schadzek, namowy do zych postpków lub za-

wizywania pod jakimkolwiek pozorem stowarzysze, czy to

z obcemi osobami, czy te midzy sob«.
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wodów jednak na to, aby elaborat ten, który wyszed
z Rady Wychowania Publicznego, by dzieem Dzieko-
skiego, nie mamy.

Autorowie nowsi, przedstawiajcy Dziekoskiego,

jako autora tego memoryau, jak, naprzykad, Piotr

Chmielowski, przypuszczaj zarazem, e Dziekoski by
podówczas czonkiem Rady Wychowania Publicznego *).

Istotnie, zosta on nim, ale dopiero pod koniec ycia,

w siódmym dziesicioleciu XIX wieku.

Podczas okresu paskiewiczowskiego by Dzieko-
ski naprzód dyrektorem gimnazyum przy ulicy Leszno,

potem od r. 1835 dyrektorem gimnazyum wojewódzkiego

w Warszawie, od r. 1839, jako emeryt, by ju tylko

czonkiem Komitetu Egzaminacyjnego, a nastpnie czon-
kiem rady nadzorczej instytutu guchoniemych.

W naczelnej magistraturze edukacyjnej nie zasiada.

Za to w Radzie Wychowania Publicznego w r. 1834 za-

siadali daleko wpywowsi od Dziekoskiego ludzie, któ-

rzy oddawna, bo ju przed 1830 r., gosili potrzeb za-

prowadzenia takiego rygoru i systemu, jaki w powo-
dach do instrukcyi zaleconym zosta, ludzie, jak Kala-

santy Szaniawski, których wpyw na wydanie instrukcyi

jest wicej ni prawdopodobny.
Za czasów przedlistopadowych wydanie podobnej

instrukcyi byoby niepodobiestwem; prezydyum Rady
Wychowania Publicznego w r. 1834 musiao szczerze

Oprócz tego, wydrukowana zostaa druga broszura, zawie-

rajca same Powody do instrukcyi, w dwóch jzykach, rosyjskim

i polskim.

Obydwie broszury znajduj si w Bibliotece Zamoyskich:

lit. D, Nr. 206, Nr. 207. Na pierwszej z nich dopisek: Tomasz
Dziekoski.

*) Artykuy w Wielkiej Encijklopedyi P. Ilustrowanej oraz

w Encijklopedyi Wychowawczej, pod tytuem: Tomasz Dziekoski.

O Dziekoskim pisze dawny jego ucze ze szkoy na Lesznie,

Ludwik Jenike Ze wspomnie, Tom I, str. 14, 15.
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sprzyja uoonym przepisom karnym. Ustpy memo-
ryau, opierajce obron kar cielesnych na biblii, zdra-

dzaj pewne powinowactwo z ideami i praktykami ge-

neraa Goowina, ówczesnego prezesa Rady Wychowania
Publicznego, który czy fanatyzm sekciarza religijnego

z zapaem instruktora, wprowadzajcego rygor wojskowy
nawet do kocioów.

Goowin, który, jako dyrektor gówny S. W. D.

i O. P., przez lat par sta na czele owiaty w Króle-

stwie, nalea do sekty »chystów«, na której czele staa

pani Tatarinow. O udziale jego w tej sekcie wiedzia
Paskiewicz, oto za, co biograf tego ostatniego, Szczer-

batow, pisze w tej sprawie:

»...Wybitn cech tej sekty byo, jak wiadomo,
to, e chystowie na swych zebraniach, po modli-

twach i odpiewaniu hymnów religijnych, poczynali

krci si wkoo szybko, przybrani w dugie, spe-

cyalne szaty, wskutek czego niektórzy z nich wpa-
dali w ekstaz i wygaszali w stanie niewiadomym
sowa lub zdania, które przyjmowano, jako proro-

ctwa. Goowin do takiego stopnia uleg wpywowi
pani Tatarinow, e za panowania Mikoaja I na

pótora roku przed kampani polsk, posuszny jej

proroctwom, poda si do dymisyi i mieszka w Nar-

wie w bardzo trudnych warunkach materyalnych«.

W pocztkach kampanii polskiej Goowin znów
wszed do suby w armii czynnej, zyska uznanie na-

miestnika i z czasem przedstawiony zosta przeze, po

odwoaniu Strogonowa do Petersburga, na wysokie sta-

nowisko dyrektora gównego S. W. D. i O. P. Wówczas
Goowin otwarcie wtajemniczy namiestnika w swój sto-

sunek do sekty pani Tatarinow, która wówczas ju, jak

równie i petersburscy jej zwolennicy, zesana zostaa
ze stolicy na prowincy.
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»W wyjanieniu swem, Goowin, nie wyrzeka-

jc si wyznania cerkwi prawosawnej, jak wszyscy

chystowie owego czasu, uwaa za moliwe, wy-

znajc prawosawie, oddawa si przytoczonym

wyej dziwnym obrzdom krcenia wkoo. Nie po-

tpiajc rzdu za zesanie Tatarinowowej, uznawa

j za kobiet wit i wszystkie proroctwa, które

sysza na jej naboestwach, uwaa za pocho-

dzce od Ducha witego. Szybkie krcenie si

w kóko — pisa Goowin — wycieczajc ciao,

sprzyja rozwojowi duchowemu« *).

Objwszy stanowisko dyrektora gównego, Goowin
bynajmniej nie zaniecha swych praktyk sekciarskich,

oto bowiem co opisywa o nim w pamitnikach swych

Fryderyk Skarbek:

»Jenera Goowin, dyrektor gówny komisyi

spraw wewntrznych, bdc wielkim pietyst i na-

lec do jakiej sekty anabaptystów grecko-rosyj-

skich, odbywa dziwaczne obrzdki tej sekty, a mia-

nowicie codziennie letni por wraz ze wspówy-
znawc, którego cigle w znaczeniu urzdnika do

szczególnych porucze mia przy sobie, jedzi do

lasku na Bielanach. Tam obadwa wchodzili do g-
stwiny i przybrawszy pierwotny strój ojca Adama,
odbywali szczególniejszego rodzaju poczony ze

piewami taniec obrzdkowy, wedle twierdzenia

naocznych wiadków, do walki kogutów zbliajcy
si. Po podobnych pobonych szermierkach wraca
dyrektor gówny wielce znuony do komisyi i sku-

l
) Ks. Szczerbatow: Knia Paskiewicz, Toni V, strony 109,

110. Pani Tatarinow miaa licznych i gorcych adeptów w wy-
szych sferach towarzyskich Petersburga. Ciekawe szczegóy
o tera u Milukowa: Oczerki po istorii rnsskoj kultury, Cz II,

wyd. 4-te, str. 125 i nast.
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tkiem tego zwykle w bogim nie na sesyach pre-

zydowa, tak i niejednokrotnie widziano go za-

mykajcego oczy i zatrzymujcego pióro w poowie
podpisu nazwiska swego, jaki kad na przedsta-

wianych mu referatach« l
).

Znueniu temu dyrektora gównego niema si co

dziwi, skoro, wedug wiadectwa Szczerbatowa, którego

informacye opieraj si na archiwum rodzinnem Paskie-

wicza, Goowin »doszed do takiej perfekcyi, i bi do

5,000 pokonów za jednym razem, bez odpoczynku« 2
).

Musia atoli Goowin mie pewne dane, które spra-

wiy, i jego niedostwo i aberacya sekciarska nie zata-

moway jego karyery urzdowej. Genera Andrzej Storo-

enko, pamitna w tej epoce posta, rzuca na te dane

pewne wiato wr swych zapiskach. Goowin, wedug
niego, doskonale kojarzy mistycyzm religijny z przebie-

goci yciow i z unionoci podwadnego; celowa,

wedug sów Storoenki, w wytrwaoci wystawania

w przedpokoju zwierzchnika. By on, istotnie, niedony
i nad sprawami zasypia, lecz senno jego miaa swe

okrelone granice, jak bowiem z humorem pisze Storo-

enko: »Goowin drzema zawsze i wszdzie, jeli tylko

wasny interes go nie obudzik 3
).

Jeli Goowin sam siebie skazywa na podobnie

nielitociwe udrczenia cielesne, wierzc w ich skutecz-

no dla rozwoju ducha, nic dziwnego, jeli zaleca cho-

*) Pamitniki Fryderyka hr. Skarbka. Pozna, 1878; strony

234, 235.

2
) Szczerbatow, Tom V, str. 110.

3
) Storoenki Familnyj Archiw. Tom I, Kijów 1902 i\, str.

383. Pose francuski, Barante, pisa w relacyi z 12 Listopada 1837

roku o Goowinie: dur justfa la cruaute, fanatiue et sectaire

jusqu'au mysticisme (cytowane u T. Schiemanna, Geschichte Rus-

slands nnter Nik. I. Tom III, str. 331).
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st dla modziey, uwaajc j za rzecz umoralniajc
i uduchowiajc.

Tekst polski owego memoryau do instrukcyi kar-

nej szkó robi zupene wraenie tómaczenia tekstu ro-

syjskiego, gdy si oba teksty porówna; zachowany w nim
zosta cay szereg waciwych oryginalnemu tekstowi wy-
rae, a nieraz wprost rusycyzmów, jak naprzykad:
uniaj cy, zamiast p o ni aj cy; gono ogra-

nicze, zamiast jawno; ukaranie przywodzi
si do skutku i t. p.

Te szczegóy zdaj si przemawia przeciwko przy-

pisywaniu autorstwa motywów projektu w ich redakcyi

urzdowej Dziekoskiemu, który skoczy szkoy za rz-
dów pruskich, by nauczycielem w Toruniu i jzyka ro-

syjskiego wówczas chyba nie zna nawet. Podobna re-

dakcya moga raczej wyj z pod pióra Antoniego Bo-

lesawa Hlebowicza, sekretarza Rady Wychowania Pu-

blicznego, wyszkolonego w kancelaryach wojskowych,

a który, jako serwilista i bigot, nadawa si dobrze na

sekretarza Goowina w dziale edukacyjnym.

Pewne domniemanie atoli mogo przemawia za

wspóautorstwem Dziekoskiego w ukadaniu tego ela-

boratu, a ju rzecz niewtpliw jest, e z t instrukcy

karn Dziekoski czynnie si solidaryzowa.

Dziekoski, który w rewolucyi udziau nie bra, po
jej za stumieniu wypadkowo, jako dyrektor, areszto-

wany zosta, wskutek drobnego przewinienia politycz-

nego jednego z uczniów szkoy na Lesznie, w r. 1834

uzna za waciwe publicznie wystpi z potpieniem
edukacyi liberalnej i z apologi chosty. Przed rewolu-

cy, wida, nie uwaa za rzecz waciw ujawnianie

tych swoich zapatrywa pedagogiczno-politycznych w ca-

ej peni; wiadomo tylko, e by zawsze zwolennikiem

karnoci i rygoru na sposób niemiecki, e, wedug wia-
dectwa jednego z byych jego uczniów, Ludwika Jeni-
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kego, »wpaja gboko w uczniów swoich przekonanie

o potrzebie adu spoecznego i o szkodliwoci anarchii,

i przytacza niekiedy, jako wzory, ywoty sawnych m-
ów staroytnoci i wasnego narodu«.

Teraz wystpi, jako apologeta rózgi, w sowach,

istotnie bardzo miejscami przypominajcych urzdowe
motywy do instrukcyi karnej.

W numerze 291 Dziennika Powszechnego z dnia 20

Padziernika 1834 r., a wic niebawem po zatwierdze-

niu noweli karnej dla szkó, ukaza si artyku z podpi-

sem Tomasza Dziekoskiego:

»Wyczytawszy w Gazecie Codziennej Nr. 960

wyraenie, e chosta szkolna habi dajcego tako-

w, a na zdrowie dzieci szkodliwy wpyw wywiera,

jako naczelnik jednego z wyszych naukowych za-

kadów w Warszawie, nie mog milczeniem pokry
zdania, które lubo z swej natury faszywe, prze-

cie w mniej bacznych czytelnikach zgubne prze-

sdy utwierdzi zdolne«.

Tak rzecz sw rozpoczwszy, powouje si Dzie-

koski na dwadziecia sze lat dowiadczenia nauczy-

cielskiego i nastpnie kreli ponury, a la Bonald, obraz

natury ludzkiej, targanej przez ze instynkta i namitno-
ci i potrzebujcej surowej rki karzcej, jako dobro-

dziejstwa, przez cae ycie.

»Niemowl sili si ju na rozerwanie powicia,

które je od szwanku zabezpiecza; dzieci odpycha

rk, od upadku zasaniajc, modzieniec odrzuca

przestrogi, które mu drog szczcia wskazuj. Zgoa
od kolebki a do grobu ustawna jest walka do-

brego ze zem, rozumu ze lepemi dzamk.

Aby stumi w czowieku zwierzce popdy, naley
ju w dziecku zaszczepia i utrzyma »zbawienn bo-
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ja«, a ku temu skutecznym rodkiem jest rózga. W po-

nurych kolorach przedstawia autor »skutki liberalnego

wychowaniacc

»Niknie coraz bardziej bogobojno ojców na-

szych, upada moralno, wstydzi si modzieniec

zgi kolana przed Tronem Najwyszego... Przywi-
zanie do Tronu, powicenie si dla Monarchy, po-

suszestwo zwierzchnoci nie s gruntownie w serca

modziey wpajane... Zamiast szlachetnej emulacyi,

zakorzenia si w umyle modego bezczelna duma,

z wszystkiego, co jest witem i szanownem, na-

igrawajca si. Wyran zbrodni cnot by mieni

i cze jej oddaje, a cnot podoci nazywa i wzgar-

d jej okazuje«.

Czas jest, mówi autor, aby zrozumiano, e nauczy-

ciel nietylko wykada nauk, ale i moralnie ksztaci
dzieci powinien.

»A w tym celu jeli potrzebn si stanie cho-
sta, nie hab, lecz bogosawiestwo rodziców,

wdziczno nawet ulegajcego jej dla nauczyciela

zapewnia«.

»Ostatni punkt, jakoby rózga zdrowiu miaa
by szkodliw, miechu tylko jest godny; lecz wa-
nie nastrcza myl, wcale w tym wzgldzie prze-

ciwn. Ile to snuje si zgrzybiaej modziey, która

wskutek liberalnego wychowania stracia przed cza-

sem czerstwo i zdrowie! Gdyby dao si uoy
tabel statystyczn modziey rzekiej, czerstwej

i silnej, w porównaniu z niedon, osabion
i w kwiecie wieku gasnc, zapewne w liczbie

pierwszych daleko wicej naliczylibymy wedug
dawnych zasad wychowanych, midzy drugimi bez

porównania wicej wychowaców liberalizmu. Pier-
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wsi, z obawy chosty, unikali wszelkich usterków,

drudzy bez adnej bojani, im wczeniej, tern lepiej

wszystkiego dowiadczy pragnli. Nie chosta wic
szkodzi zdrowiu, lecz raczej usunienie jej z wycho-
wania modziey. Wasne dowiadczenie i zdanie

wszystkich, o prawe i moralne wychowanie mo-
dziey troskliwych, przekonao mnie, e bez chosty

obej si nie mona«.

Na zakoczenie obiecywa Dziekoski bogie wy-
niki ze wzmoonego bicia dzieci w szkoach:

»Niech tylko rodzice i nauczyciele, przejci

mocno t zasad, z ca energi w duchu jej po-

stpuj, wtedy zakorzeni si niezawodnie zbawienna

boja w umyle modziey, a ulego wszelkiej

wadzy, uszanowanie jej rozporzdze, wewntrzny
i zewntrzny szacunek, wiekowi i godnoci okazy-

wany, pokora, ta mia wieku modzieczego ozdoba

albo wcale niepotrzebnem uycie bolesnych rod-
ków, albo przynajmniej nader rzdkiem uczyni.

Wróci bogobojno, moralno i na nich zaszcze-

piona prawdziwa nauka wietnym blaskiem za-

janiej e«.

Rózga wic miaa, wedug tego cenionego w swym
czasie autora i pedagoga, odwiey blask nauki.

Czytajc t patetyczn replik, sdzi monaby, e
w Gazecie Codziennej umieszczony by artyku, nami-
tnie zwalczajcy chost. Bynajmniej — chociaby dla

tego, e artykuu takiego nie puciaby ówczesna cen-

zura. Inkryminowany ustp numeru 960 Gazety Codzien-

nej z d. 25 Wrzenia 1834 roku skada si tylko z no-

tatki informacyjnej:

»Z Madrytu — 6 Wrzenia.
Ogoszony zosta dekret królowej rejentki, zno-



— 203 —

szcy chost we wszystkich szkoach, poniewa
chosta habi dajcego takow, a na zdrowie dzieci

szkodliwy wpyw wywiera«.

Ta to notatka wzburzya tak Dziekoskiego, a ra-

czej daa mu pretekst do pospieszenia z sukursem dzien-

nikarskim wieo wydanym przepisom karnym.

Naturalnie, polemika z artykuem Dziekoskiego

zjawi si nie moga. Pisma przyjy go milczeniem.

Kurjer Warszawski za Nr. 282 z dnia 21 Padziernika

1834 i\, z uznaniem przytoczy celniej sze wyjtki z »roz-

prawy« Dziekoskiego, tómaczc, i dla szczupoci

miejsca w caoci przedrukowa jej nie moe.
Nic dziwnego, e po tym artykule uwaano Dzie-

koskiego za autora urzdowych motywów do instruk-

cyi o karach szkolnych.

3.

Instrukcya karna, wraz z motywami do niej, stano-

wia uroczysty w systemie edukacyjnym KrólestwTa

zwrot, — zwrot tern znamienniejszy, e nietylko zaapro-

bowany, lecz nawet zapocztkowany przez wadze miej-

scowe, a do tego pochwalony przez wybitnego pedagoga

polskiego. Bya ta instrukcya odbiciem, wyczuciem nie-

jako utrwalajcego si systemu rzdowego, bya systemu

tego fragmentem.

W dotychczasowych ustawach, od Komisyi Eduka-

cyjnej poczwszy, surowe kary w szkoach traktowane

byy, jako ostateczno, do której ucieka si wolno byo
dopiero po wyczerpaniu wszelkich rodków oddziaywa-

nia moralnego. Kary cielesnej nie usunito wprawdzie

zupenie, lecz wyranie uznawano jej cech habic
i stosowanie jej traktowano, jako przykry znak niemocy
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ze strony wadz szkolnych, jako kapitulacy pedagogii

przed taktyk siy i postrachu. Teraz kar cielesn oga-

szano za rodek normalny pedagogiczny, za czynnik

umoralniajcy i nawet sprzyjajcy rozwojowi »prawdzi-

wej« nauki.

Rygor szkolny i kary na uczniów, wedug ustaw

Komisyi Edukacyjnej, byy naogó surowe, lecz do
przytoczy gówne wskazania dyscyplinarne tych ustaw,

aby zmierzy cay odstp, dzielcy je od instrukcyi kar-

nej roku 1834-go. .

»Nauczyciel, gdy przyjdzie nieuchronna kara-

nia potrzeba, nigdy nie bdzie kara, gdy sam, albo

który zawini, jest w gniewie, ile monoci starajc

si, aby za przeoeniem jego ten, który na kar
zasuy, o winie swojej przewiadczonym zosta.

Kary nie na przykrociach na ciele zakada b-
dzie, ale na umartwieniu umysu, przez umniejsze-

nie szacunku, skromne ponienie, stosujc ukaranie

do charakteru, czuoci i skonnoci modego«.
(Rozdzia XIV. 5).

W rozdziale XX, traktujcym o dyrektorach, czyli

wychowawcach, takie wskazania tym ostatnim daway
ustawy z roku 1783:

»Edukacya moralna, to jest przysposobienie

modego, aby si sta cnotliwym i poytecznym dla

spoecznoci, wicej na wprawie i rzeczywistem pro-

wadzeniu ku dobrym obyczajom zaley, ni na

upominaniach, przestrogach i namowach moral-

nych... «

»...Napominania i przestrogi nie fukliwym i gru-

biaskim sposobem, ale agodnym a do przekona-

nia mocnym podawa na rozum powinni, nigdy
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sów zelywych nie uywa, nigdy si zapalczywo-

ci nie unosi...«

»Najwicej wpaja w dzieci naley uczciwo
i mio honoru, ch niezasuenia nigdy na na-

gan i wszelkiej nieprzyzwoitoci wstyd z wasnego
rozumu i przekonania. Bdzie si take (dyrektor)

wystrzega zawstydza przy drugich ucznia swego,

ale gdy co nieprzyzwoitego wymówi lub uczyni

da mu postrzedz przez znak jaki twarz lub ge-

stem, a potem nieprzyzwoitoci wytknie i owiad-
czy, e go zawstydza nie chcia, aby jawnem
ponieniem nie przytumi szlachetnoci umysu,
a w zaniedbanie dobrej sawy i w podo nie

wprawi«.
»...Do otrzymania skutku stara swoich okoo

dobrego wychowania uczniów dyrektor zjedna so-

bie u nich szacunek, powag i mio powinien...

Ujmie sobie mio uczniów rzeczywistem okazy-

waniem przywizania ku nim, troskliwoci o ich

dobro, pocieszajc w przykrociach, dajc rady,

opatrujc i suc w chorobie, jako zastpujcy
miejsce rodziców wzgldem oddalonych od domu
i niby osierociaych dzieci...«

Taki testament pozostawili wychowawcom polskim

budowniczowie owiaty narodowej XVIII wieku.

Praktyka szkolna staa przez dugi czas po wygo-
szeniu tych zasad z pewnoci poniej ich poziomu mo-
ralnego, lecz wanie deniem twórców ustawy byo
podniesienie moralne i wychowawców i modziey; zda-

wano sobie dobrze spraw z tego, e wiara w pedago-

giczne skutki batoga zakorzenia si w Polsce mocno,
za wzorem zreszt innych ówczesnych krajów, caa te
instrukcya karna Komisyi Edukacyjnej mityguje, miar-

kuje karzc rk wychowawcy, zamiast zagrzewa na-
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uczyciela do ujcia rózgi w rk, jak to czyni instruk-

cya 1834 r.

Rozdzia XXIV ustaw 1783 roku, traktujcy o ka-

rach, rozpoczyna od wskazania, i

»...najwyszem jest komisyi yczeniem, aby

wszyscy, jej zwierzchnoci podlegli, rzdzc si jak-

najpikniej szemi sumienia, honoru, susznoci, ubie-

gania si do chwalebnych nagród pobudkami, wszel-

k potrzeb i przyczyn sdów i kar oddalalk.

Kar cielesn stosuje si, ale w ostatecznoci, i to

tylko wzgldem uczniów modszych:

»Jawne nieposuszestwo zwierzchnoci, zele-

nie nauczycielów sd na to zoony jawnem upo-

korzeniem przy publicznem zwierzchnoci obrao-
nej przeproszeniu, klczeniem, a modszych pla-

gami ukarze«.

Podczas, gdy przepisy 1834 r. po kilkakro wspo-

minaj o cikiej odpowiedzialnoci wychowawców za

pobaliwo i nie stosowanie kar, o przekroczeniu za
zakresu wadzy dyscyplinarnej nic nie mówi, ustawy

1783 r. postpuj wrcz odwrotnie:

»Dyrektor za srogie z uczniami obchodzenie

si utraci dyrektorstwo, na którem zostaje, a gdyby

po poprawie, otrzymawszy potem inn dyrekcy,

tene sam wystpek wzgldem powtórnych uczniów

popeni, do wszelkiego na potem dozoru domowego
w szkoach niesposobnym si stanie«.

Jeszcze dobitniej i mocniej podkrelia zasad mo-
ralnego przedewszystkiem na modzie oddziaywania
i stosowania kar surowszych tylko w ostatecznych wy-
padkach instrukcya dla nauczycieli co do karnoci szkol-
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nej, przyjta na sesyi Dyrekcyi Edukacyi Narodowej

dnia 6 Padziernika 1812 roku.

»Jako jest rzecz nierównie przyjemniejsz,

z prawami ludzkoci zgodniejsz, a czsto nawet

atwiejsz nie dozwoli uczniowi wykracza, anieli

go za wykroczenia przyzwoicie kara; tak byoby
najwikszem yczeniem naszem, aby zwierzchno
szkolna z tak troskliwoci zajmowaa si dozo-

rem powierzonych sobie uczniów, iby w szkoach
naszych kary przynajmniej cisze nie miay wcale

miejsca... Zwierzchno szkolna jak najmocniej o tern

przekona si powinna, e utrzymanie modziey,
edukacy biorcej, w przyzwoitym porzdku i kar-

noci, nie od praw, obejmujcych wszystkie powin-

noci uczniów i wszystkie zdarzy si mogce prze-

winienia, tudzie przepisujcych stosowne do nich

kary, ale od jej roztropnoci, dugiem dowiadcze-
niem lub czytaniem ksiek pedagogicznych i roz-

mylaniem wydoskonalonej, od jej nieprzerwanej

nad powierzon sobie modzie bacznoci i od jej

dobrego przykadu i cigego osób jej midzy sob
porozumienia si zaley.

Jeeli rektor i nauczyciele dopenia bd do-

kadnie obowizków, jakie im wasny ich rozsdek
i serce wskae, a wewntrzne urzdzenie w czci
wymienia, pocign tern samem najskuteczniej ucz-

niów do przyzwoitego sprawowania si i wiernego

dopeniania powinnoci, a zarazem zapobiegn zdro-

nociom, zasugujcym na kary upadlajce i nie-

wolnicze.

Jeeli pomimo wszelkiej ostronoci znajd si
uczniowie, tak zapamitali i tak nieczuli na wasny
poytek, na pociech swoich rodziców i na przy-

sz pomylno ojczyzny, e zwierzchno szkolna
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bdzie si widziaa przymuszon uy wzgldem
nich ostrzejszych rodków, na powcignienie ta-

kich nastpujce sposoby uyte, z przyzwoitem do

rónych charakterów dzieci zastosowaniem, a ra-

zem wielk oszczdnoci, aby nie spowszedniay,

bd dostateczne«.

Tu naprzód instrukcya wylicza cay szereg kar,

które z powodu swej subtelnoci z pewnoci mogy
wywoa tylko umiech politowania na ustach twórców
instrukcyi z 1834 roku. Bo oto naprzód wylicza instruk-

cya 1812 roku rozmaite stopnie delikatnego, a jednak dla

wraliwej modziey skutecznego oddziaywania na mi-o wasn:
1) Okaza twarz lub krótk przygan uchybiaj-

cemu nieukontentowanie.

2) Nie kaza mu na lekcyi nic mówi, czyta, tó-

maczy.

3) Pochwali tych, którzy wiernie dopenili tego,

w czem przewiniajcy uchybi.

4) Zgromi tonem mocniejszym wykraczajcego.

5) Odmówi mu na niejaki czas prawa do biblio-

teki szkolnej.

6) Pogrozi zapisaniem jego imienia w dzienniku

szkolnym.

7) Kaza mu odczyta z praw studenckich punkt,

przeciwko któremu zgrzeszy i t. d.

Te rodki, wycznie moralnej natury, zajmuj 13

punktów w instrukcyi. Dopiero na czternastem miejscu

spotykamy:

»Areszt u sucego szkolnego...«

Punkt dwudziesty ju potrca o kar cielesn, lecz

w jake charakterystycznych terminach:

»Dzieciom klasy I, II i Ill-ej, na którychby po-

wysze lub tym podobne sposoby nie skutkoway,
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zagroenie kar cielesn, wystawiwszy wprzód jak

najywszymi kolorami jej haniebno«.

Dopiero za pnnkt 21 przewiduje: dopenienie kary

cielesnej.

Tak dugo pasuje si ze sob humanitarny prawo-

dawca szkolny, zanim dojdzie do tej ultima rado dyscy-

pliny pedagogicznej.

Niebawem, jednak, w artykule 26-ym znowu za-

mieszcza znamienne zastrzeenie:

»Kar cielesn poprzedzi powinny dwa upo-

mnienia... Ktoby ze wspóuczniów natrzsa si
z ukaranego, taki publicznie od rektora zgromiony

i jako nieczuy na nieszczcie bliniego w czarn
ksig zapisany bdzie«.

Artyku 28 zakazywa naznacza za kar uczenie

si czego na pami, motywujc ten zakaz chci, aby

»uczniowie w szkoach naszych tak byli od nauczycie-

lów prowadzeni, iby uczenie si nie za kar, lecz za

najwiksze dla siebie szczcie poczytywalk.

Instrukcya 1812 r. bya przeznaczona dla zwierzch-

noci szkolnej i nie ulegaa publikacyi przed uczniami.

Motywy tego rozporzdzenia byy, atoli, inaczej sformu-

owane, ni w instrukcyi 1834 roku. Tajno tej osta-

tniej bya wyranie przez samych jej twórców przedsta-

wiona, jako rodek otoczenia tern wiksz groz kar

szkolnych.

Instrukcya 1812 r. postanawia, i »kary, równie jak

rodki, zmniejszajce i odwracajce potrzeb karania...

nie bd nigdy uczniom w jakikolwiek bd sposób

udzielane^, poniewa wiadomo ta »wicejby moga by
dla niektórych szkodliw jak poyteczn«.

»Chcemv— brzmi zakoczenie instrukcyi — aby
modzie szkolna, nie wiedzc o granicach wadzy
EPOKA PASKIEWICZOWSKA. 4
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nad sob, szanowaa, kochaa i obawiaa si swo-

ich nauczycieli tak, jako namiestników swoich ro-

dziców i najwyszej zwierzchnoci krajowej «.

Jeli wemiemy pod uwag wysoce humanitarny,

macierzyski niemal charakter instrukcyi 1812 roku, po-

wstrzymujcej, o ile mona, karzc rk wadzy szkol-

nej, to ten przepis o jej wewntrznym wycznie uytku,

zwaszcza przy znacznem nawyknieniu ówczesnego ogóu
do kar cielesnych na modzie, jest zrozumiay. Poli-

tyka pedagogiczna przepisów 1812 roku polegaa prze-

wszystkiem na umiejtnie i subtelnie stopniowanem od-

dziaywaniu na szlachetniejsze struny duszy dziecka, na

apelowaniu do jego mioci wasnej, poczucia obowizku
i honoru.

Otó podobne rodki dziaania na psychik dziecka

czyni daleko wiksze na niem wraenie i pewniejszy

sprawiaj skutek, jeli s ze strony wychowawcy samo-

rzutne lub przynajmniej takiemi si wydaj, ni wów-
czas, gdy s, w oczach modziey, tylko automatycznem

i rutynicznem stosowaniem z góry jej znanych paragra-

fów ustawy.

Instrukcya karna 1834 roku zawieraa wyrane po-

tpienie dla caego dotychczasowego systemu edukacyj-

nego w Królestwie.

W motywach jej wytknito udzia modziey Kró-

lestwa w rewolucyi listopadowej i przedstawiono to,

jako skutek wychowania liberalnego.

Filipiki przeciwko tym, którzy potpiaj chost
szkoln, insynuacya wyranie wypowiedziana, i ten, kto

wystpuje przeciw karom cielesnym, »podaje w podej-

rzenie dno zamiarów swoich«, wszystko to zupenie
wyranie wymierzone byo przeciwko dawnym ustawom,
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zwaszcza wydanym za Stanisawa Potockiego. Wszak
bowiem instrukcya 1812 roku wyranie nazywaa cho-
st kar upadlajc i niewolnicz i nakazywaa wycho-
wawcom, aby przedstawiali modziey haniebno tej

kary. Lecz nietylko w pogldach na chost bya kardy-

nalna rónica pomidzy systemem dawnym a nowym.
Ustawy 1833 roku, znamienne wyjanienia namiestnika

i innych wadz wyszych, wreszcie instrukcya 1834 roku

nie pozostawiay ju wtpliwoci co do tego, w jakim

duchu edukacya nadal prowadzon by miaa. »Dzie-

cinna i niema pokora« miaa stanowi nadal gówny
obowizek ucznia; nauczyciel mia by dla ucznia suro-

wym zwierzchnikiem, obowizanym kara nieubaganie

wszelkie przewinienie. Nawet wrodzona modemu wie-

kowi ywo uznana za niebezpieczny zaród niespokoj-

noci i burzliwoci. Skutkiem takiego postpowania mu-
sia by upadek zaufania ze strony modziey do szkoy
i wychowawców, chodny, na sztywnej subordynacyi

oparty stosunek do nauczycieli, wtargnicie suchego for-

malizmu do szkoy. Ten nadmiar dyscypliny musia wy-
wrze wpyw i na bieg studyów umysowych w szkole,

prowadzi do rutyny, do suchego, dogmatycznego opie-

rania si na podrcznikach szkolnych, do zatamowania
wolnej, niekrpowanej ciekawoci umysowej modziey.
Nauczyciel, czujc sam nad sob groz odpowiedzialno-

ci za pobaliwo wzgldem uczniów, obawiajc si,

jak zguby, podejrzenia o liberalizm, chodn i sztywnia
w swym zawodzie: wszak gównem zadaniem jego byo
utrzymanie lepego posuchu, baczne ledzenie, czy gdzie

aby nie zawitaa w mózgach modziey jaka myl
swobodniejsza, a wic niebezpieczna, czy w ich ywoci
modzieczej nie objawia si co takiego, co moe by
przez baczne oko dozoru rzdowego le widziane.

W takiej atmosferze gasy mierci naturaln wska-
zania pedagogiczne dawnych ustaw szkolnych.

14*
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Przez wszystkie przepisy ustaw Komisyi Edukacyj-

nej 1783 roku przeziera duch wolnego studyum, zasada

wszechstronnego rozwoju umysowego; szkoa dawaa do

tego rozwoju ramy, lecz nauczyciel by tu twórc i prze-

wodnikiem; nauka szkolna nie znaa innych granic, jak

tylko zdolno i pojcia modociane uczniów; te rozsze-

rza, pogbia i podnosi byo zadaniem nauczyciela.

Moliwe to jednak byo tylko przy swobodnym, penym
zaufania stosunku ucznia do nauczyciela.

Rozdzia XIV przypomina nauczycielowi, e »z lu-

dmi rozumnymi sprawa, chocia z dziemi sprawa«

i zaleca »pozwala, owszem zachca dzieci, aby wzgl-
dem tego, co mówi, poufale swoje pytania i wtpliwoci
czyniy«.

»Ogólnie w kadej nauce profesorowie stara

si i doziera powinni, aby ich uczniowie wicej
na rozum i pojcie, nieli na pami uczyli si —
mówi ustawy 1783 roku w rozdziale XV: — Nie-

przerwanem nauczyciela usiowaniem by powinno,

aby mód sobie poruczon wprawia w zastana-

wianie si nad rzeczami, mylenie i uwaanie przez

siebie samych«.

Przy wyborze^tematów do wicze, zalecaa ustawa

dobieranie materyi ywych, interesujcych, unikanie

czczych, oschych, obojtnych.

Nauczycielowi wymowy zalecano troszczenie si
o to, aby uczniowie przekadali wtpliwoci swe i uwagi

wzgldem tego, czego si uczyli. Nauczycielowi matematyki,

w szczególnoci za geometryi, aby dla wicze w prak-

tyce wyprowadza uczniów na pole dla wykonania po-

miarów, aby wytyka czsto z okolicznoci poytki i uy-
cie geometryi, aby pomnaa smak ku tej umiejtnoci.
Jake to odmienne wskazanie od owej geometryi bez

dowodze« w programie 1833 roku, owego absurdu
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naukowego", który napróno wytyka rektor Szwej-

kowski.

Nauczycielowi logiki zalecaa ustawa 1783 roku,

aby uczniów za kad okazy wprawia w rozbiór ana-

lityczny.

Rozdzia XVIII, o uczniach traktujcy, ostrzega,

aby ci nie uczyli si na pami tego, czegoby dobrze na

rozum nie umieli; zaleca przyuczanie uczniów wczesne

do uwaania i zastanawiania si nad kad rzecz.

T sam dnoci do budzenia myli i inteligen-

cyi ucznia w jak najszerszym zakresie przeniknite byy
ustawy szkolne, za ministeryum Stanisawa Potockiego

wydane.

Wewntrzne urzdzenie szkó wojewódzkich z d. 8

Czerwca 1819 roku w § 47 gosio, e, aczkolwiek w ro-

botach na temata polskie nie da si od uczniów wy-
szych wiadomoci nad te, które s planem nauk objte,

wszake zalet bdzie dla piszcych, jeeli oka wia-

domoci, z prywatnego czytania ksiek nabyte.

Podobnych zalece ustawy szkolne polistopadowe

nie zawieraj wcale. Na lizk i niebezpieczn drog
wstpiby w tej epoce nauczyciel, gdyby zechcia w po-

dobny sposób rozszerza i pogbia program szkolny.

Wierszowane panegiryki dla osób, wysoko pooonych,
i wierszyki, ukadane pod natchnieniem wadz, z po-

wodu wanych uroczystoci urzdowych, oto s jedyne

objawy legalnej twórczoci pozaprogramowej ze strony

modziey, o jakich kronika pamitnikarska epoki po-

listopadowej, a równie i czasopisma ówczesne wspomi-
naj.

Reforma dyscyplinarna w szkolnictwie najcilej ze-

spolona bya z zadaniem politycznem nowej edukacyi.
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Pod tym wzgldem moe najgruntowniejszy by rozam
pomidzy edukacy dawniejsz a wieo plantowan.

Dawne szkoy, zgodnie z ustrojem Rzeczypospolitej

w epoce Komisyi Edukacyjnej, a póniej ustrojem i ideo-

logi polityczn Ksistwa Warszawskiego i Królestwa

konstytucyjnego, wychowywa miay narodowi obywa-

teli; obecne szkoy miay za zadanie wychowanie pod-

danych, posusznych rzdowi.

»Uwaa siebie bdzie nauczyciel, jako oby-

watela, sucego ojczynie w wychowaniu synów
jej a wspóobywatelów swoich — mówia ustawa

Komisyi Edukacyjnej, rozdzia XIV: — Niepodle-

go w zdaniu, szlachetno myli i postpków,
to wszystko jest rzecz edukacyi i celem stara
nauczyciela...«

Z tych ogólnych wskaza dla nauczyciela-obywa-

tela wypyway szczegóowe wskazania, niekiedy zna-

mienne i wiele mówice:

»Nauczyciel moralnej nauki i prawa w opo-

wiadaniu dziejów chroni si bdzie, aby nie da-

wa faszywych wyobrae rzeczy, z których naj-

wiksze szkody i zepsucie zda i obyczajów wyni-

ka zwyky. Wytyka zatem powinien w czynach

ludzkich, chocia na pozór okazaych i bdnie za

za chwalebne poczytanych, co si z sprawiedliwo-

ci, z ludzkoci, z dobr wiar i dotrzymaniem

sowa nie zgadza. Przeto nigdy nie bdzie nazywa
polityk, to jest umiejtnoci rzdu, ani boha-

tyrstwem, co jest chytroci, zdrad, podoci,
gwatem, przemoc, najazdem i cudzego przywa-
szczeniem^ (Rozdzia XV).

Równie dziwnie brzmiaoby w epoce polistopado-

wej takie wskazanie dla tego nauczyciela:
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»W nauce prawa z najwiksz roztropnoci
postpowa naley, aby wszystkie jego pocztki na

prawie przyrodzonem i najcilejszej sprawiedliwo-

ci zasadzajc, przygotowywa umysy modzi do

postrzegania w szczególnych ustawach kadego kraju

ich niedostatków i upatrywania sposobów wydo-
skonalenia prawodawstwa«.

Ucze, wedug przepisów rozdziau XVIII, powi-

nien »na siebie poglda, jako na modego obywatela,

który si sposobi i do tego dy, aby si sta obywate-

lem dojrzaym«.

Zalecajc modziey wiczenia fizyczne, mówi usta-

wa, rozdzia XXV:

»Kady obywatel, we wszystkich krajach, ale

osobliwie w Rzeczypospolitej, onierzem, to jest

obroc ojczyzny swojej by powinien, nie oglda-

jcym si na pac, lecz idcym torem sprawiedli-

woci i honoru«.

Ustawy edukacyjne Królestwa konstytucyjnego prze-

niknite byy tym samym duchem obywatelskim i, po-

mimo zmiany warunków politycznych, jaka od czasu

Komisyi Edukacyjnej zasza, tchny niewygasemi aspi-

racyami narodowemi i gruntoway edukacy na ywej
tradycyi rodzimej. Trosk obywatelsk i patryotyczn

prawodawcy czu byo na kadej stronie, w kadym ar-

tykule, gdzie tylko bya sposobno do jej ujawnienia.

Plan na szkoy wojewódzkie z roku 1820 przepi-

suje dla wykadu jzyka polskiego w klasie VI-ej: mowy
i uwagi filozoficzno-moralne, a mianowicie w materyach

o mioci ojczyzny, obowizku bronienia kraju, o pra-

wdziwem mstwie, o powinnociach dobrego obywatela,

onierza, o posuszestwie zwierzchnoci, o cisem za-
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chowaniu praw, o uroczystociach narodowych, roczni-

cach, zwycistwach, o wielkich mach, o saboci duszy.

Plan nauk na szkoy wydziaowe z roku 1820 z j-
zyka polskiego w klasie IY-ej zaleca do czytania i roz-

bioru: obrazy ywsze, charaktery bohaterów lub rad
znakomitych mów, opisy bitew najwicej z dziejów

narodowych czerpane.

Z geografii w klasie IH-ej: dana bdzie wiadomo
o rozlegoci i podziale Polski, jak dawniej bya, ze

wszystkimi szczegóami.

Te cytaty wystarcz dla zdania sobie sprawy z tego,

jaki przeom mia by teraz dokonany w szkolnictwie,

aby nagi je do nowych warunków. Wprawdzie dzie-

si lat ministeryum Grabowskiego dokonao znacznych

wyomów, wkrado si ju wówczas do edukacyi wiele

rzeczy, z ustawami Potockiego i ich duchem sprzecz-

nych, ale na same podstawy systemu, ustawami uwi-
cone, przez wiatejsz cz narodu bronione, targn si
nie waono.

Teraz nastpiy inne czasy. Jzyk polski, jako wy-

kadowy, nie zosta odrazu ze szkó wyrugowany, ogro-

mna wikszo nauczycieli byli to jeszcze Polacy, lecz

duch, oywiajcy dawne ustawy i dawne szkoy, musia
uledz zmianie.



ROZDZIA V.

1. Utworzenie okrgu naukowego warszawskiego. Rzut oka na

dziaalno gównych kierowników wydziau owiecenia w okre-

sie paskiewiczowskim. Charakterystyka porównawcza ministrów
owiaty: hr. Uwarowa i ks. Szyryskiego-Szychmatowa. — 2. Po-

lityka edukacyjna ministra Uwarowa w wietle wasnych jego

sprawozda.— 3. Zarzdzenia owiatowe, przedsibrane w Króle-

stwie bezporednio po utworzeniu okrgu naukowego.

1.

Szósty ju rok mija od czasu zaprowadzenia tym-

czasowej ustawy szkolnej, a Rada Wychowania Publicz-

nego, nie naglona zreszt przez ostatnie lat par, wci
jeszcze nie wykoczya projektu stanowczej reformy

szkó.

Uwaano, e najpilniejsze rzeczy, mianowicie, wzmo-
cnienie wykadu jzyka rosyjskiego i wzmoenie dyscy-

pliny szkolnej, przeprowadzone ju zostay bez kardy-

nalnej zmiany ustawy.

W jesieni 1838 roku nastpia, jednak, kategoryczna

ekscytacya ze strony cesarza. Na posiedzeniu Rady Ad-
ministracyjnej 24 Listopada 1838 roku zakomunikowa-
nem zostao, e odezw z d. 12 Listopada 1838 roku za-

wiadomi pomocnik ministra sekretarza stanu namiest-

nika, i cesarz w sprawie szkó Królestwa uzna, e
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»picioletnie dowiadczenie byo dostatecznem do wy-
krycia niedokadnoci dotychczasowej organizacyi, jeeli

takowe istniej, i wskutek tego mie chce, iby przed-

miot ten podniesiony by do ostatecznego J. C. K. Mo-
ci zatwierdzenia^.

Wiadomem byo, e reforma szkolna bdzie pole-

gaa na cilejszem jeszcze zespoleniu szkó Królestwa

z caym systemem owiaty w Imperyum. Postanowiono

ju wczeniej wydelegowa jednego z wybitnych urzd-
ników wydziau edukacyjnego do Rosy i, celem bliszego

poznania szkó tutejszych; wybór pad na Wincentego

Kozowskiego, czonka Rady Wychowania Publicznego,

dyrektora wydziau wyzna i owiecenia.

W samym kocu 1837 roku Kozowski wyjecha
wraz z Goowinem, który wanie opuszcza swe stano-

wisko warszawskie i który mia uatwi Kozowskiemu
poznanie blisze zakadów naukowych Petersburga.

Kozowskiemu, na yczenie cesarza, pozwolono obej-

rze wszystkie zakady naukowe Petersburga, poczem

uda si on do Moskwy i tam take, z rozporzdzenia

Golicyna, pokazywano mu instytucye edukacyjne; std,

wr kocu Lutego 1838, uda si z powrotem do War-
szaw7v.

W kocu Marca 1839 roku sam namiestnik poje-

cha do Petersburga na wezwanie cesarza i tam wród
innych spraw omówi z ministrem Uwarowem zasady

reformy szkolnej.

Wreszcie w jesieni 1839 roku Uwarow, otrzymaw-

szy od cesarza wskazówki, uda si do Warszawy, aby

tu na miejscu wraz z Rad Wychowania Publicznego

omówi szczegóy projektu.

Rzecz bya zatem troskliwie i szczegóowo przygo-

towana. Chodzio o rzecz wielkiej wagi, nietylko pod

wzgldem edukacyjnym, lecz przedewszystkiem pod wzgl-
dem politycznym.
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Przygotowana bowiem reforma, oddajca szkoy
Królestwa pod zarzd ministeryum petersburskiego, sta-

nowia walny wyom w caym systemie odrbnej admi-

nistracyi Królestwa, proklamowanym uroczycie przed

Europ w statucie organicznym. Po drugie, wymagaa
ona szczegóowego porozumienia si z Petersburgiem

i umiejtnego skoordynowania zwierzchniej wadzy na-

miestnikowskiej nad caym krajem, a wic i nad szko-

ami, ze zwierzchnictwem ministra owiaty.

Minister owiaty i namiestnik obmylali techniczn

stron projektu, gówne atoli jego zarysy oraz myl
przewodnia wychodziy od samego cesarza.

»Zgodnie z ukadem naszym — pisa cesarz do

namiestnika dnia 17 (29) Padziernika 1839 roku

z Carskiego Sioa: — porozumiewaem si z Uwaro-
wem co do mego zamiaru przeksztacenia caego
wydziau edukacyjnego w Polsce; wtajemniczy si
on w myli moje i uda si do ciebie, aby ci usy-
sze i, pod kierunkiem twoim, obznajmiwszy si
z rzeczywistem pooeniem, zaj si uoeniem
projektu przeksztacenia tego wydziau. Nie wtpi,
i sprawa ta, któr uwaam za rzecz najwikszej

wagi, pójdzie bardzo dobrze«.

Po porozumieniu si za Uwarowa z Paskiewiczem

w Warszawie i po uoeniu projektu pisa cesarz do na-

miestnika z Petersburga d. 12 Listopada st. st. 1839 r.

»Projekt przyszego urzdzenia szkolnictwa

w Królestwie Polskiem, oraz poczenia z mini-

steryum Cesarstwa uwaam za bardzo dobrze ob-

mylony i spodziewam si, i rodek ten niechybnie

przyniesie owoce. Nie wtpi, i przy tern zo Po-

laków znowu si objawi, lecz mniejsza o to« l

).

*) Obydwa listy u Szczerbatowa: Knia Paskiewicz, Tom V.

Dokumenta, strony 395, 396.
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Wreszcie, d. 2 Grudnia 1839 roku zatwierdzone zo-

stao przez cesarza postanowienie, dotyczce utworzenia

okrgu naukowego Warszawskiego oraz przejcia zaka-

dów naukowych Królestwa pod odrbny zarzd tego

okrgu, podlegego ministrowi owiecenia Cesarstwa.

Z pod zwierzchnictwa okrgu naukowego wy-
czono akademi i seminarya duchowne, instytut pooni-
czy, szko felczerów, szko weterynaryi i instytut gu-
choniemych. Zarzd okrgu obj kurator, którym zo-

sta genera Okuniew. Kurator, pod wzgldem praw swych
i obowizków porównany zosta z dyrektorami gówny-
mi komisyi rzdowych, z tern jedynie ograniczeniem, i
w Radzie Administracyjnej zasiada tylko w sprawach,

wydziau jego dotyczcych.

Jednoczenie, skasowana zostaa sekcya wychowa-
nia w korni syi spraw wewntrznych, natomiast za utwo-

rzona administracya okrgu naukowego. Rada Wycho-
wania Publicznego zostaa nadal utrzymana, przewodnic-

two za w niej obj kurator. Kurator zosta podwa-
dnym ministra owiaty Cesarstwa, wszelkie atoli rozpo-

rzdzenia ministra, zmierzajce do przeksztacenia lub

udoskonalenia wydziau naukowego Królestwa, mogy
by wydawane jedynie po uprzedniem porozumieniu si
ministra z namiestnikiem. Zarazem, we wszystkich nie-

cierpicych zwoki wypadkach kurator otrzymuje od na-

miestnika decyzye i rozkazy, do bezzwocznego wyko-
nania.

W rzeczywistoci, zaleno kuratora od namiest-

nika b^a znaczna. Wynikao to, zreszt, nie tyle z usta-

wy, ile z wyjtkowego osobistego stanowiska Paskiewi-

cza. Jak Uwarów, tak równie i Szyrynskij-Szychmatow

zasigali uprzednio opinii namiestnika we wszelkich

waniejszych sprawach i nieraz, wedug jego yczenia,

zarzdzenia swoje modyfikowali. Rzec mona, na pod-

stawie znajomoci wieloletniego stosunku Paskiewicza
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do ministrów owiecenia, i do tych ostatnich przesza

inicyatywa zarzdze owiatowych, namiestnik za ko-

rzysta niejako z prawa zakadania ueto. Szkoy wic do-

stay si pod ogie krzyowy, kierowany z dwóch po-

zycyi: petersburskiej i warszawskiej.

W nastpnym roku wydana zostaa ustawa dla

gimnazyów, szkó obwodowych tudzie elementarnych

okrgu naukowego warszawskiego. Ustawa ta, wbrew do-

tychczasowej praktyce, nie bya nawet opatrzona kontra-

sygnat ministra sekretarza stanu. Podpisa j Uwarow;
na oryginale cesarz nakreli zwyk formu sankcyi;

datowana bya 31 Sierpnia st. st. 1840 r.

Odtd, od roku 1840 szkoy polskie dostaj si ju
bezporednio pod skrzyda ministeryum owiaty peters-

burskiego. Wszelkie próby i eksperymenta edukacyjne,

wszelkie wahania i drgania, jakim ulega tak czsto ster

i kierunek owiaty w Cesarstwie, odbijay si odtd na
szkoach Kongresówki. Uwaga nasza z koniecznoci teraz

skupia si na osobach, kierujcych tym upoledzonym
za panowania Mikoaja I wydziaem. Denia i czyny
ministrów owiecenia musz nas odtd interesowa nie

mniej od dziaalnoci gównych kierowników polityki

rzdowej w kraju.

Dyrektorowie gówni S. W. D. i O. P., którzy stali

na czele szkó przed utworzeniem okrgu naukowego,
byli posusznymi, cho nie w jednakowym stopniu gor-

liwymi wykonawcami znanych nam dobrze przewodnich
w tej dziedzinie myli rzdu.

Strogonow zostawi najlepsz stosunkowo po sobie

opini.

Goowin, sekciarz fanatyczny, by przeniknity mi-
sy tropienia »potwora anarchik, o którym ju na po-
cztku swego urzdowania w licie do Paskiewicza z d.

30 Sierpnia 1834 roku wspomina; zreszt, jednak, gów-
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nie dopatrywa si go w bezbonoci i skaeniu de
politycznych.

Natomiast, trzeci z nich, Szypow, który na pocztku
roku 1837 ster komisyi obj, ju w Petersburgu, wybie-

rajc si do Królestwa, zdradza taki zapa do planto-

wania reform rusyfikacyjnych w Królestwie, e a ce-

sarz, zreszt bardzo wiele nadziei w tym jego zapale

pokadajcy, mitygowa go na poegnanie x
).

Widzielimy ju, e Szypow gorliwie rozszerza, po
nad ustaw, wykad jzyka rosyjskiego w szkoach. Nie-

bawem, jednak, Szypow przeholowa i stanowczo wy-
przedzi sw epok w rodkach rusyfikatorskich.

W Czerwcu 1838 roku wygotowa on rozporzdze-

nie, zmierzajce ku rusyfikacyi szkó elementarnych

i edukacyi domowej. Na mocy tego, we wszystkich pa-

rafiach, gdzie znajduj si szkoy elementarne, powinien

by nauczyciel jzyka rosyjskiego; dziecko, któreby si
wzbraniao uczy tego jzyka, ulegnie karze pospolitej,

rodzice za jego karze pieninej; po raz pierwszy, za-

pac rubli ass. 50, po raz drugi — rubli ass. 100, po

raz trzeci — rubli ass. 300. Za czwartym razem rodzice

i dziecko karani bd, jako nieposuszni rozkazom

rzdu.

Dochód z tych opat uytym bdzie na ulepszenie

szkó.

Osobom prywatnym zabroniono mie nauczycieli,

którzyby nie byli zaopatrzeni w wiadectwo znajomoci

jzyka rosyjskiego. Dziecko, wychowywane w domu,

obowizane byo co miesic stawi si w szkole publicz-

nej dla zdania egzaminu z jzyka rosyjskiego przed na-

uczycielem tego jzyka.

Rozporzdzenie to pozostao nie wykonane, a na-

l
) List Mikoaja I-go do Paskiewicza, 3 Stycznia 1838 roku.

Szczerbatow: Knia Paskiewicz, Tom V, Doknmenta, Nr. 37.
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wet wogóle byo nie wykonalne w owym czasie, kiedy

zaledwie mona byo z trudnoci obsadzi w szkoach

rednich posady nauczycieli jzyka rosyjskiego. wiad-
czy ono w kadym razie o niecierpliwej gorliwoci ru-

syfikacyjnej Szypowa, która si nie cofaa nawet przed

niepodobiestwem 1
).

Od chwili utworzenia okrgu naukowego zwierzch-

nikiem najbliszym szkó by kurator, kierownikiem ich

naczelnym — minister owiaty.

W cigu okresu Paskiewiczowskiego urzd kuratora

kolejno sprawowali dwaj ludzie: z pocztku Okuniew,

od roku za 1850 Muchanow. Okuniew, wojskowy, nie-

wiele wspólnego z owiat, a ju stanowczo nic wspól-

nego z owiat wysz nie majcy, by kreatur Paskie-

wicza. Dbay gównie o zachowanie urzdu, mao zazna-

czy sw inicyat} we osobist, starajc si dogodzi rów-

noczenie obydwom swym zwierzchnikom, namiestni-

kowi i ministrowi owiecenia, wicej atoli ubiegajc si
o wzgldy namiestnika; wiedzia bowiem, e bez woli

namiestnika nic mu si zego nie stanie, jeli za na-

miestnikowi si narazi, bdzie musia ustpi, chociaby,

jak Szypow, posiada nawet osobiste zaufanie cesarza.

J
) Tekstu rozporzdzenia tego nie stwierdziem dokumen-

talnie pomimo poszukiwa. Sam jednak fakt wygotowania roz-

porzdzenia podobnej treci zdaje si nie ulega wtpliwoci.
Zostao ono zamieszczone w Journal des Debats paryskim 5 Lipca

1838 r., w korespondencyi z Warszawy, datowanej 22 Czerwca
tego roku. Przedrukowaa je Kronika Emigracyi Polskiej, w To-

mie VII na stronie 204, i nie odwoaa nastpnie swej informa-

cyi, co zdaje si stwierdza jej autentyczno, pismo to bowiem,
wydawane przez obóz zachowawczy, podawao stale wiarogodne
wiadomoci o stanie kraju. Umieci tre tego rozporzdzenia
i Ag. Giller w Historyi powstania narodu polskiego, Tom III, str.

44. Pary 1870 roku. O uniesieniach rusyfikacyjnych Szypowa
wzmiankuje i Storoenko w swoich zapiskach i Uwarow w swem
sprawozdaniu z dziesiciolecia rzdów, ten ostatni zreszt, nie

wymieniajc samej osoby Szypowa.
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Muchanow, natomiast, stanowi jakby drug, poprawniej-

sz edycy Szypowa; równie, jak tamten gorliwy i rw-
cy si do dziaalnoci rusyfikacyjnej na wasn rk,
nie mniej od Szypowa nienawidzcy Polski, chocia
z Polk, córk Mostowskiego, onaty, znacznie za od

tamtego owieceszy, przebieglej szy i lepiej od niego

kraj i ludzi znajcy, ujawnia wasn inicyatyw w za-

rzdzeniach edukacyjnych i uprzedza nieraz pomysy
rzdu wyszego.

Osoba Muchanowa doczekaa si charakterystyki

w naszej literaturze historycznej, dziki temu, i dzia-

alno jego przetrwaa okres paskiewiczowski i zazna-

czya si w okresie póniejszym, który ju znalaz swych
historyków.

Mniej znan jest posta Okuniewa, pierwszego ku-

ratora.

Andrzej Storoenko, osawiony prezes komisyi led-

czej dla badania przestpców politycznych, pozostawi

w swych zapiskach par kompetentnych uwag o nomina-

cyi Okuniewa:

»Okuniew mianowany zosta kuratorem do

^Yarszawy prawie z tych samych powodów, co Pi-

sarew niegdy kuratorem do Moskwy, a potem tu

gubernatorem wojennym, to jest niegdy suy on

w korpusie Paskiewicza, pisa jakie ksiki woj-

skowe po francusku i uchodzi za rosyjskiego pisa-

rza wojskowego...^

Wspomina Storoenko, i Paskiewicz mu opowia-

da, e po objciu dowództwa nad armi, dziaajc prze-

ciwko Polakom, uywa Okuniewa do korespondencyi

tajnej. Po za tern Storoenko, który w charakterze pre-

zesa komisyi ledczej styka si musia z literatur po-

lityczn i socyaln, zachodnio-europejsk i polsk emi-

gracyjn, i który zacz sam siebie uwaa za pisarza
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i pisa zacz pamitniki, zdradzajce umys wcale by-

stry, przy nizkiej kulturze, krytycznie patrzy na umy-
sow warto Okuniewa i z pewnoci sam siebie

uwaa za odpowiedniejszego kandydata na kuratora.

Okuniew, wedug niego, nie mia pojcia o nauce

i zupenie si ni nie interesowa.

»Jest on ciekawy, czyta bowiem chtnie wszy-

stkie gazety polityczne, lecz o sprawach naukowych,

z wyjtkiem wojskowych, nie syszaem od niego ani

sowa, chocia do tego byo wiele sposobnock x
).

Trudno, istotnie, byo wymaga od Okuniewa przy-

gotowania naukowego; w bardzo modym wieku wstpi
do wojska i peni stale sub czynn. Sub wojskow
rozpocz w wieku lat szesnastu, odby kampanie w latach

1812, 1813, 1814, 1829 i wreszcie w roku 1831 przeciwko

buntownikom polskim, jak gosi stan jego suby 2
).

Za odznaczenie przy szturmie Warszawy otrzyma
stopie genera-majora — 18 Padziernika st. st. 1831 r.

Nastpnie, by czonkiem najwyszego sdu kryminal-

nego nad uczestnikami rewolucyi listopadowej i za przy-

kadne penienie obowizków w tym sdzie otrzyma
order Stanisawa I-go stopnia — 9 Wrzenia st. st. 1834

roku. Jeszcze 15 Lipca 1833 roku mianowany zosta

czonkiem Rady Wychowania Publicznego, za 11 Listo-

pada 1837 roku czonkiem Komisyi Rzdowej S. W. D.

i 0. P. 13 Wrzenia zosta czonkiem Rady Stanu Kró-

x
) Soroenki. Familnyj Archiw. Tom I, Kijów 1902 i\, str.

401 i 402: uwagi A. Storoenki, zapisane d. 26 Lutego (10 Marca)

1845 roku.
2
) Akta Ogólnego Zebrania Departamentów Rz. Senatu. Vol.

25r. Stan suby genera-majora wity J. C. M. Okuniewa, dato-

wany 13 (25) maja 1840 r. Mikoaj syn Aleksandra Okuniew, uro-

dzi si w r. 1792, umar w r. 1851.

IPOKA NIKIIWI0Z0W8KA. 15
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lestwa, 30 Grudnia t. r. kuratorem okrgu naukowego
warszawskiego.

W literaturze wojskowej Okuniew znany by z paru

prac, w jzyku francuskim pisanych; w jednej z nich

przedstawi kampani 1831 r., od chwili objcia dowódz-

twa przez Paskiewicza, wystpujc w niej, jako entu-

zyastyczny chwalca sawy wojskowej swego monego
dowódzcy. Praca ta nie zyskaa uznania krytyki facho-

wej, zjednaa natomiast autorowi fawor feldmarszaka 1

).

Gówne jednak ognisko systemu spoczywao od

roku 1840 w Petersburgu.

U steru ministeryum sta do r. 1849 Uwarow, po-

tem Szyrynskij-Szychmatow. Bez znajomoci t}xh ludzi

i reprezentowanego przez nich kierunku, niepodobna

zda sobie sprawy z dalszych losów sprawy edukacyj-

nej w Królestwie.

Pod koniec okresu, mianowicie w roku 1853, ster

owiaty przeszed w rce trzeciego ministra — Norowa.

Bya to osobisto, która nie odcisna wyranego pitna

na systemie owiatowym Rosyi i nie zostawia trwal-

szych ladów w dziejach szkó Królestwa. Zreszt, nie-

bawem po objciu przez Norowa urzdu, pastwo wci-

x
) Tytu tej pracy: Histoire Militaire de la seconde epoue

de la campagne de larmee russe en Pologne, sous les ordres du

Marechal Prince de Yarsouie Comte Paskewitch d'Erivan, par N.

Okounef, genera cTetat major. S. Petersbourg, 1834. Na czele

ksiki jakby^ przez ironi motto: A mon auis rien n'est beau

que le vrai, et si menie U n'est pas toujours aimable, c'est du mo-

ins le seul caractere qui sied a Ihistoire. — Cinq mois de guerre

s^etaient ecoules, et Ihydre reuolutionnaire de la Pologne n'avait

pas encore ete abattue — temi sowy rozpoczyna autor sw opo-

wie. — Puzyrewskij, wyliczajc na wstpie swego dziea

wszystkie godne uwagi prace, dotyczce wojny 1831 r., ksik
Okuniewa pomija milczeniem; nie wspomina o niej równie,
jako o ródle, i Szylder. Przed napisaniem tej pracy, by ju
Okuniew autorem trzech studyów z dziedziny wojskowoci.
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gnite zostao w wir wojny wschodniej, polityka ze-

wntrzna pochona ca uwag i na stosowanie no-

wych rodków edukacyjnych nie starczyo na pewien

czas energii.

System, jaki Uwarów wzgldem ziem polskich wo-
góle, a w szczególnoci wzgldem Kongresówki stosowa,

wypywa z ogólnych zaoe, które ten zrczny mini-

ster i dworak, wol wadcy wyczuwajc, kad, jako po-

dwaliny caego systemu edukacyjnego w pastwie. Za-

sady te wyoy on obszernie w referacie z dziesiciole-

cia swych rzdów, cesarzowi w r. 1843 zoonym i przez

tego zaaprobowanym, w wasnorcznie nakrelonych
sowach:

»Czytaem z zadowoleniem^.

Sprawozdanie to, wraz z paroma jeszcze dokumen-
tami, dotyczcymi polityki edukacyjnej Uwarowa i jego

pomocników w zastosowaniu do ziem byej Rzeczypo-

spolitej, podane zostao do powszechnej wiadomoci
przez druk w 1864 r., który widocznie uznanym zosta

za dat odpowiedni do przypomnienia ogóowi rosyj-

skiemu zasug rzdu w sprawie rusyfikacyi ziem, od Pol-

ski odeszych, drog zarzdze edukacyjnych *).

W sprawozdaniu za r. 1837, cesarzowi zoonem,
wymieni Uwarow formu troist, jako podstaw swej

dziaalnoci: prawosawie, samowadztwo, na-

rodowo 2
).

Z tych trzech zasad, jako z praróde, pyny dal-

sze wnioski.

Za podstaw samowadztwa uwaa Uwarow, rów-

) Diesiatiletije Minisierstwa Narodnawo Proswieszczenija.

1833 — 1843. Petersburg 1864. W drukarni Cesarskiej Akademii

Nauk.
2
) Waciwie, formua ta wygoszona zostaa wczeniej,

w pocztkach rzdów Uwarowa.
Trzy te zasady ustalone zostay, jako idee przewodnie edu-

15*
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nie jak Mikoaj I, ustrój stanowy spoeczestwa. Wszelka

próba zrównania, zniwelowania stanów w jakiejkolwiek

dziedzinie uchodzia za niezdrowy objaw rewolucyi. De-

mokracya, w rozumieniu ministra i jego wadcy, by to

objaw przeciwpastwowy i nierosyjski, wymys rewolu-

cyjny, karbonarski, jakobiski. Stanowo winna by
jedn z podstaw systemu edukacyi.

Uwarow atoli pod tym, jak równie i pod innymi

wzgldami, nie by zwolennikiem kracowoci; by on

przeciwny, naprzykad, tworzeniu szkó wyranie stano-

wych, sta jednak na stanowisku znacznych przywilejów

owiatowych dla warstw wyszych narodu.

Nastpnie, w dalszem przystosowaniu systemu edu-

kacyjnego do potrzeb ustroju politycznego Rosyi, uwaa
minister, w myl dominujcych w wyszych sferach po-

gldów, zbyt szerokie rozpowszechnienie owiaty za

rzecz szkodliw. Lecz i pod tym wzgldem Uwarow by
przez cay przecig swego urzdowania, zwaszcza za
w pierwszych latach, zwolennikiem pewnego liberali-

zmu. Najblisi doradcy cesarscy, zwaszcza wysi woj-

skowi, byli zwolennikami dalej idcych ogranicze
owiaty. Cesarz wewntrznie podziela ich obawy i je-

dynie do czasu ustpowa Uwarowowi, ulegajc jego ar-

kacyi, zgodnie z referatem Uwarowa, ju na audyencyi tego
u cesarza w dniu 19 Listopada st. st. 1833 roku. (Diesiatiletije,

str. 2 — 4). Ustawa prywatnych zakadów naukowych, zatwier-

dzona 12 Stycznia st. st. 1835 i\, w § 14 gosia:

»Inspektorowie zakadów naukowych prywatnych
obowizani s troszczy si, ile tylko mona, o to, aby
edukacya modziey zupenie zgadzaa si co do ogólnego

kierunku swego z widokami rzdu, który stawia, jako cel

gówny owiaty rodzimej, wiar chrzecijask, samo-
wadztwo i narodowo«.

Sbornik rasporiaenij po Ministierstwu Narodnaiuo Proswie-
szczenia, Tom II, Nr. 5.
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gumentom, dopóki nie rozczarowa si do rezultatów

jego zbyt jeszcze liberalnej polityki.

W gbi duszy jednak cesarz ywi to przekonanie,

któremu wreszcie zupeny wyraz da po dymisyi Uwa-
rowa, e nadmierne rozpowszechnienie owiaty pociga

za sob zaraz rewolucyjn; bunt dekabrystów, rewo-

lucya lipcowa paryska, rewolucya listopadowa polska

utwierdzay go w tern przewiadczeniu; wreszcie za ru-

chy rewolucyjne 1848 r. ostatecznie go w tern przekona-

niu umocniy.
Ulubieni i wpywowi doradcy cesarza ywili to

samo przekonanie i z tern si gono odzywali.

Wkrótce po buncie dekabrystów, ksi Wasilczy-

kow, wysany do Taganrogu, przejeda przez Charków

i tam stara si zebra wiadomoci o uniwersytecie.

W licie do cesarza z 23 Stycznia 1826 r. pisa:

»Cae obecne pokolenie jest zupenie zgangre-

nowane; jaknaj spieszniej naley leczy to ze, któ-

rego skutki daj si ju tak ywo odczuwa. Uwaga
rzdu winna by zwrócona nie na jeden tylko uni-

wersytet Charkowski, nie lepszy jest i Kazaski,

a edukacya domowa take stanowi zaraz, któr
trzeba stara si wykorzeni. W. C. Mo, oczywi-

wicie, znajdzie rodki, jakich w danym razie uy
naley, co za mnie dotyczy, to sdz, e byoby
rzecz konieczn zorganizowanie w miastach gu-

bernialnych korpusów kadeckich, gdzie edukacya

byaby poczona z dyscyplin wojskow; jednem

sowem, nam potrzeba wychowania monarchicz-

nego, nie za z kierunkiem przewrotowym; w prze-

ciwnym razie, spokój pastwa jest zagroony« *).

*) Szylder: Impieralor Nikoaj I. Tom I, strony 428, 429.
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A teraz zobaczmy, jakie myli w otoczeniu cesar-

skiem wywoa wybuch rewolucji lipcowej. Gdy przy-

sza wie o wybuchu do Petersburga, cesarz wsiad
z Benkendorfem do powozu i udali si do Wyborga.

»Siedzc we dwóch — pisze Benkendorf w pa-

mitniku swym — rozumie si, mówilimy tylko

o wypadkach paryskich. Bozwaajc przyczyny tej

rewolucyi, mówiem, i od samej mierci Ludwika
XIV-go naród francuski, bardziej zepsuty, ni owie-
cony, wyprzedzi swych królów w zamiarach

i w potrzebie ulepsze i zmian; e nie sabi Bur-

boni szli na czele narodu, lecz raczej naród ci-

gn ich za sob, i e Bosy najbardziej chroni od
klsk rewolucyi ta okoliczno, e u nas od czasu

Piotra Wielkiego zawsze monarchowie kroczyli na

czele narodu; lecz e wanie wskutek tego nie na-

ley zbytnio spieszy si z owiat narodu, aby na-

ród skal swych poj nie stan na jednym po-

ziomie z monarchami i nie pokusi si wówczas
o osabienie ich wadzy« *).

Podobne rady nie paday na grunt opoczysty.

Otó nasuwa si pytanie, jakimi argumentami zdo-

a Uwarow na pewien czas utrzyma w pewnych kar-

bach ten zapa sfer wyszych do tumienia owiaty?
Z pewnoci nie byy to argumenta o charakterze

liberalno-cywilizacyjnym, wykazujce obowizek szerze-

nia wiedzy wród narodu. Z góry rzec mona, e byy
to argumenta o charakterze politycznym: Uwarow zbyt

wielkie ograniczenie owiaty publicznej uwaa za szko-

dliwe dla pastwa, cilej mówic, dla samego rzdu
absolutnego i dla jego de zachowawczych w polityce

wewntrznej.

Szkoy pastwowe, wedug jego opinii, miay za

*) Szylder: Impierator Nikoaj I. Tom II, str. 287.
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zadanie wychowywanie wiernych poddanych, dobrze

usposobionych dla rzdu ludzi i urzdników. Popd ku
owiacie, zdaniem Uwarowa, nie da si zupenie zatamowa;
jeli zamkn przed nim uregulowane, dobrze strzeone

kanay owiaty publicznej, wówczas zacznie on poszuki-

wa sobie innego ujcia, wyobi sobie tajemne kanay
owiaty prywatnej i domowej i wówczas przybra moe
najniebezpieczniejszy kierunek. Std wynika potrzeba,

by ilo szkó pastwowych nie spadaa poniej pewnego

minimum. Jednoczenie, jednak, naley unika budzenia

popdu ku owiacie tam, gdzie nie objawia si on sa-

morzutnie i nieprzeparcie, nie naley zwaszcza bu-

dzi mas ludowych z pierwotnej patryarchalnoci i nai-

wnoci.

Oprócz tego, Uwarów, wystpujc nieraz w obro-

nie uniwersytetów przeciwko skrajnym obskurantom,

mia i inny argument, który odpowiada wszystkim

trzem hasom jego troistej formuy: prawosawie, samo-

wadztwo, narodowo.
Mianowicie, naleao wytworzy narodow na-

uk rosyjsk, któraby wyzwolia si z wizów zaleno-

ci duchowej od Zachodu, od tego Zachodu, skd wraz

z nabytkami wiedzy i literatury pyn do Rosyi niebez-

pieczne miazmata rozkadu politycznego, religijnego i mo-
ralnego. Chcia Uwarow, aby w niedugim ju czasie mo-
dzie rosyjska otrzymywaa edukacy wysz, o ile mo-
na, wycznie w uniwersytetach rosyjskich i nie potrze-

bowaa jedzi za granic.

Sowem, Uwarow dy do tego samego celu, który

mia na myli i Benkendorf, gdy przestrzega cesarza

przed nadmiernem szerzeniem owiaty, tylko dobiera do

tego celu ryzykowniej szych, bardziej wyszukanych, ale

zarazem i bardziej niepewnych rodków. Szyszków, Wa-
silczykow, Benkendorf, Szyrynskij-Szychmatow uwaali,

e istniejcy polityczny i socyalny stan rzeczy w Rosyi
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nie oprze si naciskowi zbyt rozwinitej i rozpowszech-

nionej owiaty i do tego pogldu skania si instynktem

i umysem sam cesarz; pogld ten prowadzi do zajcia

obronnego, niechtnego, negatywnego stanowiska wobec
rozwoju owiaty wogóle. Uwarow sdzi, e uda mu si
opanowa ducha owiaty rosyjskiej w jej caej rozci-

goci, od szkoy parafialnej a do uniwersytetów i Aka-

demii nauk, przepoi, nasyci t owiat duchem troistej

zbawczej formuy i uczyni z niej pozytywne, posuszne

narzdzie w rku wadzy pastwowej.
Jeli Uwarow przypisywa tak znaczn donioso

rozwojowi przejtej naleytym duchem owiaty publicz-

nej w samej Rosyi, to tern wiksz rol wyznacza on

szkoom pastwowym na ziemiach dawnej Polski. Tu
stale domaga si rozszerzania owiaty pastwowej, pra-

gn zarzuci na cay historyczny obszar Rzeczypospoli-

tej gst sie szkó rosyjskich i za pomoc niej wyrwa
mode pokolenie z niebezpiecznego prdu owiaty pol-

skiej, roznieconej tu nanowo przez Czartoryskiego i Cza-

ckiego i ywicej si wspomnieniami i tradycy nieda-

wnej przeszoci.

Niczego, zdaniem Uwarowa, nie powinno byo oba-

wia si pastwo na tych obszarach, na rusyfikacy

przeznaczonych, bardziej od rozwoju edukacyi prywa-

tnej i domowej, która stanowi tu urodzajn gleb dla

krzewienia sawnych wspomnie i zawrotnych nadziei.

Biorc pod uwag epok, w której dziaalno Uwa-
rowa, jako ministra, si rozgrywaa, naley uzna go za

umiarkowanego reakcyonist. Mia on przeciwko sobie

stale opozycy w sferach petersburskich, lecz trzyma
si, pomimo tego, u steru dugo, bo lat szesnacie. Rato-

wao go to, e mia wasny, szczegóowo opracowany
system i e umia go efektownie reklamowa. Sprawo-
zdanie z dziesiciolecia dziaalnoci stanowi dobr ilu-

stracy tej metody, do jakiej ucieka si Uwarow, aby
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zaimponowa cesarzowi ogromnymi rezultatami swej

pracy; roztacza on przed swym wadc obraz imponuj-
cych wyników, do jakich ju rzekomo doszed, i daje

perspektyw tego, do czego jeszcze w niedalekiej przy-

szoci doj ma nadziej.

Zwaszcza, do potgi podnosi Uwarow rezultaty,

osignite na kresach zachodnich pastwa. Przegld re-

form edukacyjnych, recte rusyiikacyjnych, dokonanych

na ziemiach, na Polsce pozyskanych, zajmuje okoo
dwóch czci sprawozdania z zarzdu ministeryum, i te

rozmiary, a bardziej jeszcze zapa, z jakim Uwarow
o tej stronie swej dziaalnoci mówi, wiadcz o tern, e
w owej epoce ministeryum owiaty, dziaajc w myl
wskaza cesarza, misy narodowo-polityczn na Litwie,

Rusi, a i w Królestwie uwaao za pierwszy wród gów-
nych celów swej dziaalnoci. Najbardziej wymowne,
patetyczne ustpy sprawozdania powicone s zobrazo-

waniu tej dziaalnoci i wietnych z niej dla rzdu wy-
ników.

Lecz i pod tym wzgldem Uwarow nie by bynaj-

mniej ani inicyatorem systemu, ani skrajnym jego przed-

stawicielem. Nieraz powstrzymywa on zapdy bardziej

gorliwych ode rusyfikatorów, czasami moderowa rów-

nie bardziej prosto do celu zmierzajcego cesarza. Jeli

wic niektórzy pisarze wi ten okres rusyfikacyi ziem

byej Rzeczypospolitej z imieniem Uwarowa, jako gów-
nego sprawcy, to nie jest to suszne. Uwarow szed tylko

w myl wskaza wyszych, czasami uprzedza te wska-

zania, czciej poda za niemi. Wypado mu by mi-

nistrem owiaty od roku 1833 do roku 1849, w okresie

najwikszych represyi, jakie nastpiy po rewolucyi listo-

padowej; imi jego chronologicznie sprzgo si z tym
okresem. By on jednak tylko energicznym, upartym
i wcale zrcznym systematykiem akcyi depolonizacyjnej

w szkolnictwie; gdyby atoli inny czowiek miejsce jego
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wówczas zajmowa, rusyfikacya szkó nastpiaby nie-

chybnie, prawdopodobnie za odbywaaby si z mniej-

sz jeszcze ogldnoci, w tempie gwatowniejszem, gdy
taka bya wola cesarza i takie byo kategoryczne i po-

wszechne usposobienie sfer dworskich i tej sui generis

opinii publicznej, która niewtpliwie i w epoce Mikoaja
I-go w Rosyi istniaa, a która w epoce Aleksandra I-go

stanowisko jego w sprawie polskiej mniej lub wicej
wyranie potpiaa.

Jak w stosunku do reakcyi politycznej i do nacyo-

nalizmu nie by Uwarow rzecznikiem rodków radykal-

nych i kracowych, tak równie za umiarkowane raczej

uzna naley stanowisko jego wobec trzeciego hasa
przewodniego — wobec propagandy wyznania panujcego.

O charakterze osobistym Uwarowa zarówno wspó-
czesne mu osoby w swych wspomnieniach, jak i histo-

rycy nowsi rosyjscy daj nader niepochlebne wiade-
ctwo. Reakcyonici posdzali go stale za ycia o brak

ugruntowanych zasad konserwatywnych, stronnicy kie-

runku owieconego i liberalnego, którzy zreszt gosu
podnie nie mieli, nienawidzili go gboko za sprzyja-

nie czynne systemowi reakcyjnemu; jedni i drudzy zgo-

dnie zarzucaj mu brak staych zasad, niepewno cha-

rakteru moralnego, zamiowanie do intryg oraz dopro-

wadzone do wysokiego stopnia dworactwo. Ambicya

osobista, ch wyniesienia si za wszelk cen doprowa-

dzia Uwarowa do sprzymierzenia si z systemem rz-
dów, który znajdowa si w niezgodzie z wasnemi
Uwarowa ideami i tendencyami, od dziecistwa przeze
wchanianemi.

Mode lata przyszego ministra, urodzonego w roku

1788, przypady na schyek krótkiej epoki Pawa oraz



— 235 —

na pierwsze lata Aleksandra. Pierwsze pogldy jego ura-

biay si w atmosferze opozycyi przeciwko ekstrawagan-

cyom absolutyzmu Pawa oraz w rodowisku rozpowszech-

nego w pierwszej epoce aleksandrowskich rzdów kultu

dla idei liberalnych i dla cywilizacyi Zachodu. W epoce

póniejszej reakcyi, epoce Magnickiego i Runicza, U wa-
rów7 nalea do opozycyi liberalnej. Pozosta on i nadal

sceptykiem i indyferentyst w rzeczach religii, teoretycz-

nym liberaem w sprawach polityki, zachodowcem, pra-

wie kosmopolit w sprawach narodowoci, posugujcym
si chtniej jzykami zachodnimi, ni rosyjskim. To,

atoli, do ustroju i zasad Zachodu upodobanie, które tru-

dno nawet, wobec gitkoci charakteru, przekonaniem

nazwTa, ujawnia Uwarow jedynie wobec ludzi Zachodu,

z którymi styka si osobicie w swych czstych podró-

ach i z którymi prowadzi korespondency. Wewntrz
pastwa by obroc troistej formuy, pozostawionej

w spadku przez Szyszkowa ).

Podwójna niejako ambicya Uwarowa polegaa na

tern, aby by wewntrz pastwa na swym urzdzie

w oczach sfer wyszych doskonaym reakcyonist, je-

dnoczenie za pozosta w opinii Zachodu skoczonym
europejczykiem z ducha, stosujcym jedynie z musu nie-

*) Historyk rosyjski Soowiew daje nader niepochlebna,

ocen charakteru osobistego Uwarowa. Mówi, i ludzie, którzy

blisz styczno z ministrem mieli, ze smutkiem odzywali si
o jego etyce. »Nie odrzuca adnych rodków, adnego pochleb-

stwa, aby dogodzi swemu panuc. Uwarow7 wysun swe zasady

edukacyi, wbrew swemu osobistemu usposobieniu: »prawosa-

wie, bdc ateuszem, absolutyzm — bdc liberaem, narodo-

wo — nie przeczytawszy w swem yciu ani jednej ksiki
rosyjskiej, stale pisujc po francusku lub po niemiecku«. — Za-

piski S. M. Soowiewa: Wiestnik Jewropy, 1907 r. Kwiecie, str.

453. Inni pisarze, osoby Uwarowa dotykajcy, jak Nikitienko,

Lemke, jeszcze bodaj ostrzejszy, a w kadym razie jaskrawszy
sd o nim wypowiadaj.
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raz w swej dziaalnoci urzdowej pewne wyjtki i od-

chylenia od europeizmu, pod wpywem odmiennych wa-
runków swej ojczyzny. Ta ekwilibrystyka nie naleaa
do zada atwych.

Jeli Uwarow tak dugo potrafi utrzyma si u wa-
dzy, majc tak wielu niechtnych mu, przelicytowujcych

go w reakcyjnej gorliwoci a wpywowych ludzi, za-

wdzicza to wasnym wysikom i wasnym danym. Po-

siada on, w porównaniu z poprzednimi ministrami

owiaty, sporo byskotliwej wiedzy, ogady, mia rozga-

zione stosunki za granic i nieraz ucieka si do po-

mocy piór i wydawnictw zagranicznych, zwaszcza nie-

mieckich, w celu reklamowania swego systemu, w du-

chu, jednajcym mu zaufanie cesarza. Po za tern by
zrcznym dworakiem, co byo koniecznym warunkiem
zajmowania wysokiego stanowiska za ówczesnego pano-

wania, a e ambicya osobista i upodobanie we wadzy
byy to gówne spryny jego dziaalnoci, wic uywa
stosownych sposobów, aby utrzyma si na stanowisku.

Zarazem, atoli, Uwarow mia niebezpieczn, zwaszcza

jak na ministra Mikoaja I, wad — zarozumiao. Zrcz-

no dworacka jego ustawaa wówczas, gdy go zaczy-

naa zalepia wiara we wasn genialno i wówczas
wpada w niepomiern o sobie samym i o swych zasu-

gach wielomówno, tak niebezpieczn przy absoluty-

zmie. Ta cecha przeglda wyranie ju w jego sprawo-

zdaniu z dziesiciolecia dziaalnoci; czytajc je, doznaje

si wraenia, e Mikoaj I, znoszcy dokoa siebie tylko

ludzi, zacierajcych zrcznie sw osob i czynicych ze

siebie, choby pozornie tylko, jedynie narzdzie woli

monarszej, nie bdzie dugo znosi tego za wiele mdr-
kujcego ministra. Ludzie spostrzegawczy, jak Niki-

tienko, profesor i cenzor, autor ciekawego pamitnika
o owej epoce, przepowiadali niechybny upadek Uwaro-
wa, ju na lat par przed jego dymisy.
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Sam Uwarow czu pod koniec, e ekwilibrystyka

zawodzi go, stara si paraliowa ukryt intryg swych
przeciwników, wykazujc coraz wiksz gorliwo w du-

chu wszechstronnej reakcyi. Lecz wykrycie spisku Pie-

traszewskiego, wydarzenia roku 1848 i stanowczy zwrot

ku skrajnej reakcyi, jaki one w umyle cesarskim spo-

wodoway, wreszcie, stwierdzenie, e ruch polski, nawet
na ziemiach litewsko-ruskich, wci nurtuje i yje, po-

mimo cudownych rodków ministra owiaty, przez niego

samego za radykalne, szybko dziaajce lekarstwo przed-

stawianych, — wszystko to rozczarowao ostatecznie Mi-

koaja I do zbyt skomplikowanej i zawodnej w skutkach

magii edukacyjnej ministra.

Cesarz zapragn wikszej prostoty systemu, re-

akcyi pure et simple.

Dni Uwarowa byy policzone; jeden artyku, napi-

sany w obronie uniwersytetów przez jednego z profeso-

rów, z upowanienia ministra, i los jego by rozstrzy-

gnity. Zastpi go ksi Szyrynskij-Szychmatow.

»Teraz dla nauki rosyjskiej nastpi szach i mat«,

rzek wówczas znany dowcipni, ksi Mieszykow, pa-

rafrazujc alegorycznie nazwisko nowego, lecz powszech-
nie ju z obskurantyzmu znanego ministra *).

Jeli Uwarow uwaa owiat za potny or, za

pomoc którego rka umiejtna zwalcza moe wszelkie

niebezpieczestwa polityczne, wedug jego nastpcy na-

*) Nestor Kukolnik, znany pisarz rosyjski, mia rzec do
osoby, wskazujcej mu na pogrzebie synnego bajkopisarza, Kry-
owa, posta dygnitarza, którego pier pokryta bya gwiazdami,
i zapytujcej, czy to jest minister owiaty, Uwarow: »Nie, mini-

ster owiaty oto ley w trumnie, to za jest nasz bajkopisarz:

w relacyach swoich pisze on bajki«. Russkaja Starina. T. XXVII,
1880 r., str. 184. T sam opini o Uwarowie wypowiadali, oczy-
wicie, nie w druku, i inni przenikliwsi wspóczeni, jak naprzy-
kad, Nikitienko, autor ciekawych, po mierci jego wydrukowanych
Zapisek i Dziennika.
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uka to malum necessarium, to niebezpieczna i nie dajca

si oswoi istota, któr naleao oku w jak najmocniej-

sze dyby. Wiedza czysta, majca za cel poznanie wiata

i wszechstronny rozwój umysowy czowieka, winna zo-

stawa, wedug Szyrynskiego-Szychmatowa, zredukowana

do minimum i zamknita w ciasnem kole specyalistów,

dobrze strzeonych przez policy. Dla uytku za szer-

szych warstw edukacy sprowadzi naley do ksztace-

nia si fachowego w umiejtnociach praktycznych, po-

trzebnych do rozmaitych zawodów. A e najbardziej

rozpowszechnionym wówczas w pastwie zawodem bya
suba rzdowa, wic te szkoy powinny byy ksztaci

przedewszystkiem dobrych, to jest posusznych i wier-

nych, urzdników i wojskowych. Po za tern, klasy nisze

winny nabywa w szkoach umiejtnoci elementarnych,

potrzebnych w rolnictwie, przemyle, handlu. Atmosfera

szkolna i naukowa ma by przeniknita duchem dogmatu

religijnego, pojtego w sensie wyznania panujcego, a rów-

nie przepojona duchem dyscypliny wojskowej, kosza-

rowej. Obok za tego, baczy naley, aby owiata nie

przenikaa zanadto do niszych warstw ludnoci, które

s najszczliwsze i dla pastwa najbezpieczniejsze wów-
czas, gdy yj w stanie pierwotnym.

Pomidzy nowym ministrem a jego wadc pano-

waa przez cay czas urzdowania a do przedwczesnej,

obaowanej przez monarch mierci Szyrynskiego-

Szychmatowa, niezmcona harmonia, oparta na iden-

tycznoci pogldów i uatwiona jeszcze prócz tego przez

zupen bezbarwno osoby ministra, który wobec wa-
dzy wyszej zna tylko lepy wojskowy posuch.

Uwarow wmawia do czasu w rzd wyszy, e po-

siada tajemnic magii owiatowej, za pomoc której

wypleni z pastwa wszelk polityczn zaraz. Szyryn-

skij-Szychmatow obra prostsz drog.

Wprowadzenie instytucyi podoficerów-dozorców do
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szkó Królestwa pozostanie na zawsze w historyi, jako

wspomnienie reformy, najwierniej odtwarzajcej ducha

systemu, przez Szyrynskiego-Szychmatowa stosowanego.

2.

Po tych uwagach ogólnych przejdmy do szczegó-

lowego rozwaenia zarzdze Uwarowa, zwaszcza w sto-

sunku do ziem polskich.

Jednem z pierwszych zada Uwarowa byo uchyle-

nie wadzy uniwersytetów nad okrgami szkolnymi, która

ustanowiona zostaa za Aleksandra I-go, wedug wzoru
ustaw Komisyi Edukacyjnej.

Dnia 25 Czerwca st. st. 1835 roku wydana zostaa

nowa ustawa o zarzdzie okrgów naukowych. Gimna-
zya i inne szkoy wyjte zostay z pod zarzdu uni-

wersytetów i oddane pod bezporedni wadz kurato-

rów okrgowych.
Zasada róniczkowania edukacyi podug stanów

stanowia jedne z podstaw systemu Uwarowa i wyniki

swej w tym wzgldzie dziesicioletniej dziaalnoci stre-

szcza on w swem sprawozdaniu w takich charakte-

rystycznych sowach:

»Róno potrzeb rozmaitych stanów i zawo-

dów prowadzi z koniecznoci i do rozgraniczenia

przedmiotów studyów...

Modzie szlachecka, ten najcenniejszy kwiat

dorastajcego pokolenia, przeznaczona przez samo
pochodzenie swoje i tryb ycia do sprawowania

najwaniejszych w pastwie godnoci, powinna,

o ile mona, mie i edukacy odrbn.
Dla stanu kupieckiego, mieszczaskiego, a w e-

dle monoci i samych wocian otwarte
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s przyzwoite drogi do edukacyi, stosownej do ich

potrzeb, trybu ycia i pooenia w pastwie. Im to,

zwaszcza dwom pierwszym klasom, dozwolono po-

biera nauk w szkoach parafialnych, powiatowych
i gimnazyach.

Dla dzieci obywateli poczesnych (poczotnych

gradan) otwarty jest dostp, na równi ze szlacht,

do uniwersytetów.

Nie zobowizujc si do urzdzania na swój

koszt szkó dla mieszczan i wocian tam, gdzie

w samych mieszkacach nie obudzia si jeszcze

dno do owiaty, rzd pozwala na otwieranie

szkó parafialnych wszdzie, gdzie to denie roz-

wija si wskutek postpu przemysu i wskutek in-

nych przyczyn miejscowych.

Nie wyczajc nawet osób stanu chopskiego

od udziau w dobroczynnych owocach wiedzy

i owiaty, ministeryum uwaao, jednak, za konie-

czny dla siebie obowizek zachowa tu miar, od-

powiedni do istotnych potrzeb i bezporedniego

poytku umysowego i moralnego ludzi tego stanu *).

Przejcie ze szkó niszych do rednich, z tych za
do wyszych poddane jest dla wszystkich stanów

okrelonym reguom, w stosunku za do stanu wo-
ciaskiego rygor jest tu wzmoony: ludzie tego

stanu s dopuszczani do tych zakadów nie inaczej,

jak tylko wówczas, gdy, za wol wacicieli ziem-

skich, otrzymaj zwolnienie od swego stanu. Zgo-

dnie z tem, i zakady prywatne, w których zakres

nauczania odpowiada gimnazyom, s niedostpne

dla osób stanu chopskiego, za w tych zakadach

*) Owo znamienne nawet figuruje i w ustawie z r. 1833,

w Petersburgu dla szkó Królestwa opracowanej, w artykule,

o szkoach elementarnych traktujcym.
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realnych, do których dopuszczeni s uczniowie

wszelkiego stanu, zakres nauk zrównany zosta ze

szkoami parafialnemi i powiatowemi i zostao

z nich usunite wszystko to, co nie ma prostego

i bezporedniego zwizku z naukami technicznemi«.

Kadziono zatem tam przenikaniu owiaty, nietylko

wyszej, lecz nawet i redniej, do warstw niszych

narodu.

Uwarow powouje si na wyraon w pocztkach

jego urzdowania wol monarsz, dyktujc mu zrefor-

mowanie systemu edukacyjnego tak, aby ten z jednej strony

opiera si na podwalinach bytu narodowego, z drugiej

za strony »szed równolegle ze wspóczesnym nieuni-
knionym rozwojem nauk i owiaty w Europie«.

Owiata zatem na mod europejsk przedstawiona

zostaa, jako malum necessarium.

Edukacyi prywatnej zakrelono cise granice i wzmo-
cniono nad ni dozór:

»Ministeryum nie mogo spuci z uwagi tej

wielkiej szkody, jak moe zrzdzi edukacya, po-

zostawiona dowolnoci ludzi, którzy albo nie po-

siadaj niezbdnych wiadomoci i zalet moralnych

do prowadzenia tak doniosej sprawy, albo nie

umiej i nie chc dziaa w duchu rzdu, dla do-

picia celów, przeze wskazywanych«.

Uwarow wypowiada si za stosowaniem odmiennej

taktyki rusyfikacyjnej w Królestwie a na ziemiach litew-

sko-ruskich: tam zaleca wicej ogldnoci, tu wicej bez-

wzgldnoci. Twierdzi, e takie wanie stosowanie sy-

stemu sprowadzio ju bogie dla rzdu skutki. Przebie-

gajc dotychczasowe losy owiaty na ziemiach polskich,

rzuca mimochodem wyznanie, e »Komisya Edukacyjna

nakrelia wietny plan, który, na nieszczcie Polski, po-

zosta niewykonanym.

EPOKA PASKIEWIOZOWSKA. ID
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Zwaszcza za gron dla idei rzdowej na ziemiach

polskich uznan zostaa edukacya prywatna, domowa.
Wymownie przekonywa o tern zoony przez fligel-ad-

jutanta, hr. Protasowa, raport z objazdu zakadów
naukowych w guberniach zachodnich w latach 1834

i 1835 >
Ubolewa Protasow nad grasujcym wci jeszcze

na Litwie— duchem polskim.

»Rzec mona miao, e nie w szkoach czer-

pie si tego ducha, lecz w domach rodzicielskich,

i e pod tym wzgldem sami ojcowie demoralizuj

swe dzieci, starajc si wypleni z nich uczucia,

przez wychowawców zaszczepianej

Domaga si skrócenia feryi wakacyjnych we wszy-

stkich szkoach, stwierdzi bowiem, e dzieci, powraca-

jce z domu rodziców, prdko zapominay tam o wska-

zaniach wadz szkolnych, i potrzebne byy potem nowe
starania, aby je »skierowa na wTaciw drog«.

Nalega na wzmocnienie wykadu historyi Rosyi:

»...Nauka tego przedmiotu ma szczególn do-

nioso dla gubernii zachodnich, moe bowiem
znacznie poprze cele polityczne edukacyi, wyple-

niajc z modziey przesdy co do wspólnej oj-

czyzny^

Dzielc te pogldy swego pomocnika, stara si

Uwarow o rozkrzcwianie owiaty publicznej na ziemiach

litewskich i ruskich. Ju w raporcie, zoonym cesarzowi

w roku 1835, radzi zakada w kraju zachodnim szkoy

»w duchu rosyjskim, cho przewanie pod przykrywk
dawnych nazw«.

l
) Raport ten wydrukowano, jako anneks 1, w ksice:

Diesiatiletije Minislierstiua Narodnawo Prosiuieszczenija 1833—1843.
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»Aby nie zastraszy nagle umysów, zalepio-

nych przez dugotrwae a niedawne bdy, i prze-

dewszystkiem posi zaufanie tego kraju, naley,

majc plan uoony, uwzgldnia na pocztek -
dania miejscowe, nie stojce w jawnej z tym pla-

nem sprzecznoci, tymczasem za niezomnie reali-

zowa w duchu i formach wykadów szkolnych te

gówne warunki, które bezporednio prowadz do

owego celu« *).

Naley, posiadszy zaufanie warstw wyszych, two-

rzy pensyonaty szlacheckie w duchu rosyjskim, oro-
dek za owiaty wyszej przenie do Rosyi. Takim
orodkiem dla kresów zachodnich mia by utworzony

z t wanie myl uniwersytet w. Wodzimierza w Ki-

jowie. Bya to, wedug ministra, »twierdza umysowa,
wznoszona obok wojennej «.

Zadanie uniwersytetu kijowskiego polega miao na

tern, aby ))usuwa, wedle monoci, te szczególne rysy

charakterystyczne, którymi modzie polska róni si tak

jaskrawo od rosyjskiej, a zwaszcza tumi w niej myl
odrbnej narodowoci, która zrodzia ponne denia do

odzyskania dawno utraconej niepodlegock 2
).

»...Wraz ze wstpieniem modziey gubernii

zachodnich do szkó rosyjskich — pisze minister

w sprawozdaniu z objazdu zakadów naukowych
w roku 1838 — usta wpyw duchowiestwa katoli-

ckiego na edukacy publiczn i, zgodnie z wol
W. C. Moci, ta podpora mniemanej narodowoci
tego kraju, ta bro niezwaczona, tajemnicza ode-

brana zostaa bez przemocy z rk ludzi, którzy ni
wadali dotychczas bez kontroli«.

1
) Rodiestwienskij, Isoriczeskij Obzor Ministierstwa Narod-

nawo Proswieszczenija, str. 301.

2
) Diesiatiletije, str. 124.

16*
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Systemat edukacyjny na ziemiach byej Rzeczypo-

spolitej stanowi, w pojmowaniu Uwarowa, a równie
i jego wadcy, potny rodek rozstrzygnicia kolosalnej

walki dziejowej.

Rusyfikacy szkó po rewolucyi listopadowej uwa-

ano za moment doniosy w zmaganiu si dwóch kul-

tur, dwóch narodów.

»Wydarzenia, które day jednemu z tych pastw
stanowcz przewag nad drugiem i poddao jedno

z nich nieodwoalnie pod panowanie drugiego, nie

mogy przej bez wszelkiego rodzaju wstrznie—
mówi Uwarów. — Ten ruch konwulsyjny odbi si

na kadej karcie naszej dawnej i wspóczesnej hi-

storyi, na kadej utajonej strunie serca, na kadym
objawie rozumu i myli. Najmocniej wyrazi si
w dugotrwaej, wzajemnej nienawici jednego j-
zyka do drugiego, kocioa rzymskiego do prawo-

sawnego, cywilizacyi zachodniej do wschodniej «.

Nie mona oczekiwa spokojnego, objektywnego

wykadu zarzdze pedagogicznych od ministra, który

system szkolny uwaa za aren i fragment wielkiego

dramatu dziejowego; istotnie, kady raport ministra

z objazdu kresów zachodnich to sprawozdanie z placu

boju, to program dalszej walki o dusze modziey, o du-

sze pokole przyszych.

»Na arenie walki odwiecznej z duchem Polski

rzd wydaje obecnie bitw waln. — czytamy w spra-

wozdaniu ministra z objazdu zakadów szkolnych

w prowincyach litewsko-ruskich w roku 1838 —
Zabitych i rannych okaza si moe ilo znaczna,

lecz pole boju, wedug przyznania samych wrogów,

pozostaje w rkach rzdu; z dnia na dzie wzmaga
si jego czynno, gdy tymczasem siy i nadzieje

przeciwników wci bardziej i bardziej zanikajce
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»Nie mog zamilcze o olbrzymich postpach

w jzyku rosyjskim — pisa Uwarow o wileskim
instytucie szlacheckim — o postpach, które przy-

niosyby zaszczyt nawet najlepszemu zakadowi
wielkorosyjskiemu. Jzyk rosyjski nietylko w zu-

penoci zosta nabyty przez wychowaców, lecz

w istocie sta sie ich jeykiem wasnym. Zdarzao
mi si nieraz przysuchiwa si ze strony rozmo-
wom wychowaców, nawet w godzinach rekreacyi

i zabaw, i nigdy aden inny dwik nie dolatywa
do mego ucha, oprócz dwików7 czystej i popraw-

nej mowy rosyjskiej. Bez wahania mona utrzymy-

wa, e sprawa ta rozstrzygnita jest bezpowrotnie<(.

I kreli minister z zapaem i brawur obraz rod-
kówT

, jakie prowadz do tak wietnych rezultatów.

»Zgadzam si« — nakreli wasnorcznie cesarz na

tym bojowym i tryumfujcym biuletynie w dniu 2 Pa-
dziernika st. st. 1838 roku.

Stwierdza Uwarow w swem sprawozdaniu z dzie-

siciolecia rzdów, e w chwili objcia przeze steru

owiaty w Królestwie, w roku 1839, system edukacyjny

wymaga tu radykalnej reformy, w duchu cilejszego

zespolenia z Cesarstwem. Wylicza cay szereg rodków,
przedsiwzitych ju od chwili utworzenia okrgu. Czyni

znamienna uwag, i reorganizacja szkó nie natrafia

w Królestwie na takie przeszkody, jakich mona si
byo spodziewa...

»Oprócz wasnych obserwacyi ministeryum,

mona wnioskowa z wiarogodnych opinii osób

postronnych, e zmiany, zaprowadzone w dziale

owiaty w Królestwie, zaspokoiy pragnienia osób,
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dobrze mylcych... Ja przynajmniej zawiadczy
mog, e w Królestwie Polskiem ministeryum na-

potkao mniej przeszkód, ni w innych czciach
Imperynm«.

Ta rezygnacya jednak i potnlno kraju tómaczo-
na bya jedynie przez rzd, jako zachta do dalszych

kroków i jako rkojmia powodzenia.

Uwarow radzi stosowa wzgldem Królestwa umie-

jtn, rozwan taktyk, motywy za tej ogldnoci uza-

sadnia do charakterystycznie:

»W wanej sprawie zaprowadzenia jzyka ro-

syjskiego, komunikowaem W. G. Moci, przy sa-

mem objciu zarzdu owiaty w Królestwie — 29

Grudnia 1839 roku, e, wedug mego przekonania,

rodki, których dotychczas uywrano, w maym sto-

pniu prowadziy do celu, poniewa zbyt jaskrawo

i przedwczenie odsaniay cele rzdu. W znacze-

niu politycznem, jzyk porówna mona do broni,

która rani rk, niewprawnie ni wadajc. W by-

ych polskich, a nawet w nadbatyckich guberniach

mona bez zajknienia rzec poddanym rosyjskim:

uczcie si po rosyjsku x

).

*) Wbrew tej przelotnej wzmiance, Uwarow w innym
ustpie sprawozdania, mówic specyalnie o kraju nadbatyckim,

radzi traktowa Niemców z ca ogldnoci: »\V guberniach

nadbatyckich system edukacyjny pój musia zupenie innym
iorem, ni w ssiednich guberniach byej Litwy. W tych ostat-

nich okolicznoci polityczne nastrczay wszelkie rodki dziaa-

nia pewnego, miaego, pozwoliy od samego pocztku na odso-

nicie planu rzdu w caej jego objtoci i na oznajmienie, e
jzyk rosyjski uznany zosta za wyczny jzyk owiaty publicz-

nej. W guberniach niemieckich, przeciwnie, potrzebna jest wielka

ogldno, pewna nawet wyrozumiao dla przesdów, zakorze-

nionych od dawien dawna w tym kraju. W cigu ubiegego i na

pocztku biecego stulecia wpyw tych gubernii odbija si \vi-
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W Królestwie wprowadzenie jzyka rosyjskiego

wymaga innych warunków...

Im wyraniejsza jest myl ukazu z 20 Listo-

pada 1839 roku, który przyczy wydzia eduka-

cyjny Królestwa do ministeryum owiecenia, tern

ostroniej sze i bezstronniej sze musiao by zabranie

si do rzeczy i wybór drogi. Droga ta ley midzy
dwriema ostatecznociami: ultra-rosyjskiem, zrozu-
miaem, lecz bezpodnem i bezuytecznem uczu-

ciem jawnej pogardy do narodu, który dotychczas

mia mao prawa do naszego wspóczucia, a ultra-

europejsk tendency do stania si w oczach tego

narodu przedmiotem jego lepego entuzyazmu. Tu,

jak i wTe wszystkich prawie dziaaniach pastwo-
wych jedynie cieka rodkowa zapewnia trwao
i daje rkojmi powodzenia^.

Oto mamy wyznanie wiary umiarkowanego repre-

zentanta idei zespolenia dwóch narodów, proklamowa-

nej w statucie organicznym 1832 roku.

Uwarow mia tu na myli nietylko zbyt otwart
gorliwo rusyfikacyjn Szypowa, uwagi jego celoway

docznie na kadej stronicy naszej historyi politycznej. Niewt-
pliwie, ta gar ludzi, obcego wprawdzie pochodzenia, lecz lu-

dzi rozumnych, przedsibiorczych, owieconych, wiele przyczy-

nia si do naszego rozwoju, nie oszczdzajc, zreszt, w niektó-

rych razach, ani krwi, ani honoru Rosyi. Myl, e ich mniema-
na narodowo to narodowo niemiecka, mocno zakorzenia si
wród nich i chocia myl ta, oczywicie, obecnie nie ma a-
dnego znaczenia, lecz i teraz nie naley i nie mona otwarcie

z ni walczy. Niechaj poczciwi mieszkacy wybrzea Batyc-

kiego roj sobie, i s oni Germanami Arminiusza czy Karola

Wielkiego; marzenie to nie przeszkadza postpowi i powodzeniu
naszych rodków«.

Jak widzimy, ta wzgldno dla »mniemanej narodowock
Niemców nadbatyckich bya bodaj wiksza, ni zalecana przez

ministra ogldno w stosunku do Kongresówki.
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wyej: nieraz bowiem wypado mu krytykowa zbyt

gwatowne plany, które, naprzykad, podsuwa cesarzowi

ex-klubista i ex-emigrant, Adam Gurowski, a które czy-

niy na Mikoaju I due i dodatnie wraenie.

Uwarow zmuszony by, naprzykad, broni wobec

wielu dygnitarzy, przepojonych wiksz jeszcze ode
nieufnoci do Polaków, pewnego rodka, wzgldem mo-
dziey polskiej zastosowanego, a który tamci za zbyt

ryzykowny i zbyt liberalny uwaali, a mianowicie, wy-

syania stypendystów z Królestwa do uniwersytetów Ce-

sarstwa.

Uwarow spodziewa si po tern zamierzeniu jaknaj-

lepszych politycznych skutków, tymczasem, jak sam

w sprawozdaniu swem zaznacza, rodek ten wywoa
»poród niektórych lojalnie usposobionych (bagonamie-

rennych) Rosyan pewien stopie obawy«.

»Na szczcie, obawy, które ywiono, nie spra-

wdzaj si — upewnia minister: — studenci, wst-
pujcy do naszych uniwersytetów z gubernii zacho-

dnich i z Królestwa, zachowuj si przystojnie,

skromnie, pilnie przykadajc si do nauki i dotych-

czas nie daj adnych powodów do wtpliwoci.

Ustanowiono nad nimi baczny i surowy nadzór...

Jzyka rosyjskiego ucz si doskonale. Lepsi z nich,

po ukoczeniu kursu, wyraaj ch pozostania

w Rosyi i jednogonie wol urzdowanie tu, ni
w Królestwie...

Na umysy modziey, wychowane w nienawi-

ci i pogardzie do Rosyi, widok potgi Rosyi, jej

ustroju, owiaty oddziaywa bezporednio i wznieca

w tej modziey nieznacznie pewien respekt dla

przodownictwa Rosyi wród narodów sowiaskich,

które to uczucie powinno bez przymusu a stopnio-

wo zmieni do cna wszystkie tych ludzi pojcia.
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Spiesz doda — zastrzega Uwarow: — e to

spostrzeenie stosuje si do lepszych modzieców;
tu, jak i we wszystkich dowiadczeniach politycz-

nych, traci si pewien procent; za szczliwy
mona ju uwaa ten rzd, który zabezpiecza ka-
pita ((.

Dowiadczenie lat nastpnych nie zupenie uspra-

wiedliwio ten optymizm Uwarowa.
Kuratorowie uniwersytetów, zwaszcza moskiewski,

Strogonow, skadali sprawozdania, w innem wietle na-

strój tej modziey polskiej przedstawiajce; za Szyry-
skiego-Szychmatowa wzi gór pogld, i procent ów,

który ginie dla idei rzdowej, jest tak znaczny, i caa
ta kalkulacya uwarowowska chybia zamierzonego celu

politycznego.

3.

Ustawa szkolna 1840 roku dya do zrównania
ustroju i programu szkó Królestwa z systemem eduka-

cyjnym Cesarstwa. Szkoy powiatowe, do niedawna ob-

wodowe, przeksztacono, dzielc je wogóle na dwie ka-

tegorye: ogólne, przygotowujce uczniów do wyszych
klas gimnazyów, i specyalne, czyli realne, które znów
podzielono na trzy kategorye: majce dno techniczn,

handlow, rolnicz.

W gimnazyach usunito ustanowiony w roku 1833

podzia klas wyszych na filologiczne i techniczne i znie-

siono klas ósm; w trzech klasach wyszych, V, VI
i VII-ej, program odpowiada mniej wicej programowi
trzech wyszych klas, VI, VII i VIII-ej, wydziau filolo-

gicznego gimnazyów dawnych. Opata szkolna na razie

pozostaa ta sama.

W rozmaitych poszczególnych punktach ustawy
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szkolnej 1840 roku, w porównaniu z ustaw 1833 roku,

ujawni si dalszy postp zamierze rusyfikacyjnych.

Ustawa szkolna 1833 roku przepisuje dla szkó ele-

mentarnych nauk czytania ksiek drukowanych i r-
kopisów w jzyku polskim, nowa ustawa zaleca odby-

wanie tej nauki »w jzyku rodowitym, a, w miar mo-
noci, w rosyjskim«; ustawa dawna w liczbie umiejt-

noci szkolnych wymienia znajomo miar, wag i pie-

nidzy »uywanych w kraju«, ustawa za nowa — uy-
wanych w Cesarstwie i Królestwie« i t. p.

1
).

Dnia 28 Listopada st. st. 1840 roku zatwierdzona

zostaa ustawa gimnazyum realnego w Warszawie, któ-

rego zadaniem by miao przysposabianie modziey do

zawodów przemysowych. Opata dla uczniów ustano-

wiona tu zostaa stosunkowo nizka — 25 zp., z zastrze-

eniem jednak: »na ten raz«.

W etacie i rozkadzie godzin gimnazyum realnego

uprzywilejowanie wykadów rosyjskich wystpowao zu-

penie wyranie.

Starszemu nauczycielowi jzyka rosyjskiego przy-

znano pensy 5,000 zp. rocznie, czyli wogóle znacznie

wiksz, ni wszystkim innym nauczycielom, a nawet

o 500 zp. wysz, ni inspektorowi gimnazyum.

Nauczyciel jzyka polskiego pobiera 1,800 zp.,

czyli trzy razy mniej. Nawet modszy nauczyciel jzyka
rosyjskiego pobiera 3,000 zp.

Liczba godzin jzyka polskiego tygodniowo w gim-

nazyum wynosia 14, jzyka rosyjskiego — 28. Nawet
na jzyk niemiecki wyznaczono wicej, ni na polski,

bo godzin 18.

Jedn z rkojmi zespolenia systemu szkolnego Kró-

lestwa ze szkolnictwem Imperyum miao by stopniowe

l
) Moneta rosyjska wprowadzona zostaa do Królestwa

w r. 1841, miary i wagi — w r. 1848.
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obsadzanie miejsc nauczycieli w szkoach wyszych wy-

cznie przez tych, którzy otrzymali edukacy w uniwer-

sytetach rosyjskich.

W odezwie z 26 Listopada 1841 roku do kuratora

0. N. W. pisa Uwarow:

»Troszczc si o zorganizowanie sprawy owia-
towej w okrgu naukowym warszawskim zgodnie
z celem utworzenia tego, uznaj, e jaknaj-

szybszemu dopiciu tego celu najbardziej sprzyja

moe obsadzenie posad nauczycielskich w gimna-

zyach przez tych stypendystów', którzy ukoczyli

pomylnie kurs w uniwersytetach rosyjskich. Dla-

tego polecam J. W. Panu przyj za sta regu,
aby studenci, którzy otrzymali edukacy w uniwer-

sytetach rosyjskich, po powrocie do kraju miano-

wani byli z pierwszestwem przed wszelkimi inny-

mi kandydatami na posady nauczycieli w gimna-

zyach, w razie za braku wakansów — aby umie-

szczani byli w szkoach obwodowych, na najwy-
szym etacie, i przy pierwszej okazyi translokowani

do gimnazyów« l
).

Zarazem, troskliwie czuwano nad wydoskonaleniem

tych stypendystów w jzyku rosyjskim.

Oto bowiem tre rozkazu, jaki wyda Uwarow ku-

ratorowi okrgu naukowego petersburskiego, zanotowana

w zbiorze urzdowym pod dat 6 Marca st. st. 1842 r.:

»Minister owiaty z relacyi kuratora o post-

pach stypendystów z Królestwa Polskiego w uni-

wersytecie moskiewskim za semestr 1840/41 roku,

przekona si, e profesor Dawydow wykada wy-

*) Sbornik rasporiaenij po Ministierstwu Narodnawo Pro-

swieszczenija, Tom II, N. 469.
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Chowacom 3 i 4-go kursu jzyk rosyjski; e wy-
chowacy ci, dla wyrobienia stylu a zwaszcza wy-
mowy, przestudyowali z ca skrupulatnoci gra-

matyk rosyjsk, porównawczo z polsk, przeszli

history literatury, czytali pisarzów rosyjskich,

uczyli si na pami urywków z nich, tómaczyli

z jzyka polskiego i z cerkiewno-sowiaskiego na

rosyjski, a oprócz tego opracowywali wiczenia pi-

mienne i wygaszali je ustnie podczas wykadów.
Wzory wicze przesane zostay kuratorowi gen.-

majorowi Okuniewowi. Znajdujc, e podobne roz-

porzdzenie kuratora O. N. Moskiewskiego w zu-

penoci odpowiada celowi ksztacenia stypendy-

stów Królestwa w uniwersytetach Cesarstwa, mini-

ster rozkaza kuratorowi O. N. Petersburskiego wy-
da komu naley polecenie, aby rozporzdzenie po-

dobne zastosowane zostao, wedle monoci, i do

stypendystów Królestwa, gotujcych si do zawodu
nauczycielskiego w uniwersytecie petersburskim« *),

System rzdu dy do wypierania wpywu ducho-

wiestwa polsko-katolickiego na modzie, zwaszcza na

ziemiach litewsko-ruskich, katolicyzm bowiem uwaany
by, zgodnie z wyej cytowan opini Uwarowa, za pod-

por narodowoci, za bro »tajemnicz, niezwalczon«.

Lecz pod tym wzgldem zachowywano do czasu ogld-

no i przedewszystkiem próbowano przecign ducho-

wiestwo na stron rzdu i, nie usuwajc go ze stano-

wisk wychowawczych, skoni je do dziaania w duchu

rzdowym.
Taktyka ta zostaa jasno wyoona w konfidencyo-

nalnem rozporzdzeniu Uwarowa do kuratora kijow-

*) Sbornik rasporiaenij po Ministierstiuu Narodnawo Pro-

siuieszczenija, Tom II, N. 485.
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skiego i pomocnika kuratora biaoruskiego okrgu na-

ukowego z d. 30 Maja st. st. 1840 roku:

»Zarzdajacy Ministeryum Spraw Wewntrz-
nych przesa do mnie wypis z Najwyej rozwao-
nego protokóu komitetu gubernii zachodnich... Ko-
mitet, aprobujc myl, aeby wzorowe pensyonaty

prywatne, dla tern prdszego przycignicia do nich

dzieci szlachty, jak równie w celu osabienia obe-

cnie istniejcych szkó (klasztornych), urzdzane
byy w duchu katolickim, lecz z kierunkiem jedy-

nie odpowiadajcym widokom rzdu, nie uwaa
ze swej strony za konieczne zupene usuwanie

wszelkiego wpywu duchowiestwa katolickiego na

wychowanie modziey w gubernii Witebskiej, uzna-

jc za rzecz poyteczniejsz, pozyskawszy cz du-

chowiestwa dla sprawy rzdowej, rozkaza im
dziaa zgodnie z nadanym kierunkiem. Dziki po-

zyskaniu ich lub te i innych osób lojalnych (ba-
gonadienych), wyznajcych wiar rzymsko-katoli-

ck, zakady te mogyby pozyska dostateczny

wpyw na opini publiczn, aby zastpi obecne

szkoy klasztorne...

Cesarz wyrazi zgod na wniosek komitetu

i rozkaza, aby przy nowych pensyonatach nie do-

puszczano zakonnic, zakady za eskie klasztorne

aby zamknito za dwa lata... Komunikujc o tern,

prosz przyj t wol cesarsk do naleytego wy-
konania, dziaajc zreszt w tym wypadku bez

rozgosu« 1
).

W Królestwie Polskiem wadze trzymay si, o ile

monoci, tego samego systemu.

*) Sbornik rasporiaenij po Ministierstwu Narodnawo Pro-

swieszczenija, Tom II, N. 411.
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Zarzdzenia rzdu centralnego, zmierzajce ku sto-

pniowemu usuwaniu ze szkó cechy wyznaniowej, kato-

lickiej, wprowadzane byy w wykonanie przez wadze
Królestwa zwykle z zachowaniem taktyki ostronej,

a nieraz nawet wprost krytykowane byy, jako zbyt

gwatowne i przedwczesne.

Widzielimy ju, e Paskiewicz dawa polecenie

Strogonowowi, aby zakaz utrzymywania szkó przez za-

kony katolickie wprowadzi w czyn w sposób dyskre-

tny, nieostentacyjny.

Uwarow rozporzdzeniem do kuratora Okuniewa
z d. 31 Marca st. st. 1841 roku poleci usun piew ko-

cielny, jako przedmiot szkolny dla katolików. Okuniew
ogldnie oponowa przeciwko temu rozporzdzeniu, po-

woujc si na to, e w Królestwie, zgodnie z oddawna
przyjtym zwyczajem, uczniowie codziennie przed lek-

cyami chodz do kocioa i bior udzia w piewie l
).

W tym razie Okuniew dziaa w myl polityki Pas-

kiewicza, a nawet moe na mocy jego bezporedniego

wskazania; w przeciwnym razie nie omieliby si opo-

nowa ministrowi. Naley przyzna, e ta dyplomatyczna

taktyka Paskiewicza, stosowana zwaszcza do episkopatu

i do Akademii Duchownej, nie pozostaa bez znacznych

dla rzdu korzyci i wpywaa mocno na stanowisko du-

chowiestwa wyszego wzgldem rzdu, a wic a con-

trario i wzgldem sprawy narodowej.

W liczbie najwaniejszych spraw owiatowych, na

jakie Uwarow baczn zwróci uwag, wane miejsce

l
) Raport Okuniewa z IG Lipca 1841 r., Sbornik rasporiae-

nij po Ministierstwn Narodnawo Proswieszczenija, Tom II, N. 455.

Warto tu przypomnie memorya Niepokój czyckiego, zoony na-

miestnikowi w roku 1839, oraz zawarte w nim uwagi i ostrzee-

nia z powodu stosunku wadz szkolnych do wyznania katolic-

kiego. Memorya ten cytujemy w wyjtkach przy kocu tej

ksiki.
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zajmowaa owiata prywatna. Chodzio o to, aby j za-

mkn w jaknaj szczuplejszym zakresie i ustanowi nad

ni cilejszy jeszcze, ni dotd, dozór.

Zadaniom tym odpowiedzie miaa ustawa dla in-

stytutów naukowych prywatnych, guwernerów i nauczy-

cieli domowych, zatwierdzona 30 Stycznia 1841 r.

Cel jej ustawy okrela wyranie w swem sprawo-

zdaniu z dziesiciolecia rzdów Uwarow:

»Nie mniejszym (ni szkoy publiczne) przed-

miotem troski ministeryum byo przeksztacenie edu-

kacyi prywatnej i domowej, która pozostawaa bez

naleytego dozoru i nietylko znajdowaa si w r-
kach osób, nie zalenych od zarzdu naukowego,

lecz wskutek obszernego zakresu nauk na niektó-

rych pensyach czynia zbytecznem uczszczanie do

rzdowych zakadów naukowych. Te niedogodnoci

usunite zostay wydaniem ustawy o instytutach

naukowych prywatnych, guwernerach i nauczycie-

lach domowych w Królestwie Polskiem, z dnia 18

Stycznia 1841 roku« *).

Ustawa szkolna 1833 roku pozwalaa na otwieranie

szkó prywatnych wyszych za pozwoleniem Rady Wy-
chowania Publicznego. Ustawa nowa zastrzega, e insty-

tuta prywatne, zarówno szkoy dla uczniów przychodz-

cych, jak i pensye dla ksztacenia, wychowania i utrzy-

mywania uczniów, nie mog przewysza szkó powia-

towych; nie do na tern: instytuta czteroklasowe mog
by zakadane w takich tylko miejscach, gdzie szkoy
powiatowe nie istniej, a tylko szkoy nisze, z mniej-

szej jeszcze liczby klas zoone, wolno jest zakada
wszdzie (§§ 5, 6).

Cay szereg szczegóowych i krpujcych przepisów

J
) Uwarow: Diesialiletije, str. GG.
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warowa dozór nad tymi zakadami naukowymi, poru-

czajc go inspektorom i dyrektorom szkó rzdowych.
Ustanowiono znaczne grzywny pienine, do 400 zp.

wynoszce, dla osób podejmujcych si wykadu w szko-

ach prywatnych lub w domach prywatnych, bez prze-

pisanego wiadectwa rzdowego (§§ 33, 94).

Oprócz tego, na propozycy namiestnika, popart
przez Uwarowa, cesarz d. 27 Padziernika st. st. 1842 r.

nakaza zastosowa do Królestwa surowe przepisy, w Ro-

sy i wydane, wzgldem osób, utrzymujcych bez naley-

tego pozwolenia wadz »szkoy prywatne lub zakady
w formie pensyi«.

Okrelenie to byo bardzo ogólnikowe i dao si

tómaczy rozcige. Osoby, winne tego przekroczenia,

paci miay 75 rs. kary, cudzoziemcy za, po raz drugi

przeciwko powyszemu przepisowi wykraczajcy, ulegali

wydaleniu z granic pastwa 1
).

W uzupenieniu ustawy dla instytutów prywa-

tnych z 30 Stycznia 1841 roku, Uwarow, w porozumie-

niu z namiestnikiem, wyjedna postanowienie cesarskie,

moc którego guwernerowie i nauczyciele prywatni z Ce-

sarstwa uzyskiwali prawo zajmowania si swem powo-

aniem w Królestwie bez przeszkody i bez zdawania eg-

zaminu, i nadawane im miay by stopnie guwernerów

wyszych i niszych ze wszystkiemi prerogatywami, do

tych stopni przywizanemi 2
).

Uzupenienie to zmieniao, jak zwykle, sam ustaw,

która w § 47 zastrzegaa, e egzamin na stopie guwer-

nera wyszego i niszego odbywa si wycznie w ko-

mitecie egzaminacyjnym w Warszawie.

J
) Akta Rady Adm. Vol. 4105fr. Odezwa Uwarowa do Pas-

kiewicza z 29 Padziernika st. st. 1842 r., N. 10745.

2
) Protokó posiedzenia Rad}7 Adm. z 27 Wrzenia 1842 r.

Rozporzdzenie samo zakomunikowane zostao namiestnikowi przez

odezw Ministra Sekretarza Stanu z dnia 9 (21) Wrzenia 1842 r.
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Rozporzdzenie to miao by jednym ze rodków,
dcych do zespolenia szkó Królestwa ze szkoami Ce-

sarstwa, i jako pozorn podstaw miao zupene ju
przetworzenie systemu edukacyjnego Kongresówki na

wzór Imperyum, dziki czemu moga ju bya nastpo-
wa prosta wymiana wzajemna nauczycieli. Lecz pyta-

nie, czy zastosowano tu wzajemno, to jest, czy guwer-
nerzy Królestwa mogli funkcyonowa, jako nauczyciele

prywatni i domowi w Imperyum, a wic, naprzykad,

na Litwie, Podolu, Woyniu, równie »bez przeszkodycc?

Otó podobne postanowienie wydane bynajmniej nie zo-

stao. A nawet, gdy powstaa podobna kwestya, roz-

strzygnita zostaa przez ministeryum przeczco. Miano-

wicie, ministeryum owiaty, w roku 1855 cyrkularzem

z dnia 22 Czerwca st. st. zawiadamiao wadze szkolne,

e po porozumieniu z namiestnikiem Królestwa Polskiego

postanowiono, i wiadectwa, wydawane w Królestwie

na prawo nauczania domowego, nie mog mie mocy
obowizujcej w Cesarstwie, i osoby, wiadectwa wy-
mienione posiadajce, nie mog by dopuszczane do
sprawowania waciwych obowizków w Cesarstwie bez

nowego egzaminu i bez zadouczynienia wszystkim wy-
maganiom, w tym przedmiocie w Cesarstwie ustanowio-

nym *).

Z tego wida, e od jesieni roku 1842 granica Kró-

lestwa otwarta zostaa dla guwernerów-Rosyan,* na kresy

*) Sbornik rasporiaenij po Minisierstwu Narodnawo Pro-

swieszczenija, Tom III. N. 209. — Ustawa 1841 r. dla Królestwa

dzielia nauczycieli prywatnych na trzy stopnie: guwernerów
wyszych, udzielajcych nauk w zakresie kursu gimnaz3Taluego,

obowizanych posiada dyplom uniwersytetu lub akademii; gu-

wernerów niszych, udzielajcych nauk w zakresie szkó obwo-
dowych, obowizanych mie patent z ukoczenia kursów dodat-

kowych warszawskich; nauczycieli pocztkowych, uczcych we-
dug planu szkó elementarnych i obowizanych mie patent in-

stytutu nauczycieli elementarnych.

EPOKA M8KIE*I0Z0WSKA. \J
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zachodnie dcych, atoli ta granica bynajmniej nie zo-

staa bez przeszkód otwarta dla nanczycieli-Polaków

z Królestwa, szukajcych miejsc po za kresami Kongre-

sówki.

Od roku szkolnego 1843/44 jedna ze szkó pastwo-
wych w Warszawie przeksztacona zostaa na szko
niemiecko-rosyjsk.

Stosownie do ustawy, dnia 31 Maja st. st. 1843 r.

przez cesarza zatwierdzonej, bya to szkoa realna, czte-

roklasowa, zaoona »celem uatwienia dzieciom znacz-

niejszej czci osiadych w Królestwie Polskiem Niem-
ców i Rosyan nabycia wiadomoci, odpowiednich po-

trzebom ich i zatrudnieniom«. Nauka religii wyznania

prawosawnego i geografia wykadane by miay w tej

szkole w jzyku rosyjskim, wszelkie inne przedmioty

za w jzyku niemieckim. Jzyk polski, jako przedmiot

wykadu, zupenie w programie szkoy nie figurowa.

Zycie atoli okazao si mocniejszem od tych przepisów.

W szkole tej, z czasem do odzi przeniesionej, dzieci

rosyjskich nie byo wcale, niemieckie stanowiy mniej-

szo, wikszo za tworzyy dzieci polskie, które, przy

braku szkó, tu szukay edukacyi. Gdy za ta wikszo
polska wykadów niemieckich i rosyjskich nie rozumiaa,

wypado z koniecznoci stosowa przy wykadach jzyk
polski, jako pomocniczy.

W takim stanie przetrwaa ta szkoa a do reformy

szkolnej Wielopolskiego, kiedy zaprowadzono w niej j-
zyk polski, jako wykadowy, z wyjtkiem nauki religii

dla Niemców, która moga by wykadana po nie-

miecku *).

Widzielimy, e zwaszcza od roku 1842 kadziono

*) »Powody do projektu organizacyi wychowania publicz-

nego w Królestwie«. Drukowane w dziele Lisickiego: Aleksan-
der Wielopolski. Tom III, str. 347.
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wielki nacisk na postpy w jzyku rosyjskim ksztaccych
si na pedagogów studentów-stypendystów.

Wedug wiadectwa samego Uwarowa, poddawano
ich najsurowszemu egzaminowi z jzyka rosyjskiego

i wymagano od nich, aby po powrocie do Królestwa

prowadzili wykady swych przedmiotów w tym jzyku *).

Wymagano tego nawet i od stypendystów, którzy na
kursach pedagogicznych w Warszawie si ksztacili. D-
ono do tego, ab)7 jzyk polski, jako jzyk wykadów,
stopniowo ze szkó wyrugowa, pozostawiajc mu do
czasu rol jzyka pomocniczego przy wykadach. Spra-

wozdania urzdowe, oparte na relacyach kuratorskich,

od czasu do czasu stwierdzay postp wr kierunku odpol-

szczenia szkó.

Sprawozdanie za rok 1848 gosi:

»Oprócz jzyka i literatury rosyjskiej, jzyka
sowiaskiego, historyi rosyjskiej i polskiej, 78

nauczycieli, którzy ukoczyli kurs nauk na koszcie

skarbu Królestwa w jednym z uniwersytetów Ce-

sarstwa i na kursach pedagogicznych, wykadao
rozmaite nauki w jzyku rosyjskim, z których: 17

w gimnazyum realnem, w szkole sztuk piknych
i w instytucie nauczycieli elementarnych w Radzy-

minie. Tym sposobem jzyk rosyjski staje si coraz

bardziej jzykiem naukowym w Królestwie« 2
).

x
) Diesiatiletije Ministierswa Karodnawo Prsiuieszczenija,

strona 64.

2
) Akta Rady Adm. Vol. 5575/": Sprawozdania za lata 1847

i 1848.

17'



ROZDZIA VI.

1. Sprawa systemu klasyczno-filologicznego w szkoach za mini-

steryum Uwarowa. Przeciwnie}7 tego systemu; memorya Adama
Gurowskiego. Wykad jzyka sowiaskiego w szkoach Króle-

stwa.—2. Reforma przepisów o opatach szkolnych w Cesarstwie

i w Królestwie. Przepisy dodatkowe dla zarzdu szkó w Króle-

stwie.—3. Rok 1846 w dziejach szkó Królestwa. Zmiany w pro-

gramach szkolnych, stopniowo wprowadzane.

1.

System szkolny, przez Uwarowa zaprowadzony,

oparty by na podstawach edukacyi klasyczno-filologicz-

nej. Zaledwie atoli zdy minister utrwali ten system

w szkoach, ju odzywa si zaczy gosy krytyki. Gosy
te docieray do sfer wyszych i nie pozostaway bez

wpywu; powoli zacza przenika do sfer rzdowych
myl, e studya klasyczne wprowadzaj modzie w wiat
republikaskich ideaów i zasad, któremi oddychay na-

rody antyczne, e zatem studya te nie s odpowiednie

do wychowania dobrych poddanych. W miar jak pogld
ten zyskiwa sobie coraz wikszy posuch u cesarza, sta-

nowisko Uwarowa, zdecydowanego dotychczas klasyka,

chwiao si coraz bardziej. Zarazem za rozpocz si
w zarzdzie owiaty w Rosyi, odbijajc si, oczywicie,
na Królestwie, okres eksperymentów edukacyjnych, ma-



261

jcych na celu wynalezienie owiaty bezpiecznej, owiaty,

podtrzymujcej dogmatyzm umysowy i bezwzgldne

posuszestwo wadzom, a zarazem nie rozbudzajcej za-

nadto ducha krytycznego; sowem, poszukiwano owiaty,

nie zanadto owiecajcej.

Niegdy, Uwarow za swych modszych dni, owiany

wpywem pierwszej poowy panowania Aleksandra I-go,

sam ironizowa nad próbami unieszkodliwienia owiaty,

gdy pisa do Steina, wobec pierwszych oznak zbliajcej

si reakcyi, za ministeryum Golicyna w roku 1816:

»Stan umysów teraz taki. Jedni chc owiaty
bezpiecznej, to jest ognia, któryby nie pali. Drudzy
rzucaj na jeden stos Napoleona i Monteskiusza,

francuskie armie i francuskie ksiki... « *).

Niebawem, Uwarow, chcc ratowa sw pozycy,

sam musia wzi udzia w gorczkowych poszukiwa-

niach owego ognia, któryby nie pali; na tern zeszy

ostatnie lata jego ministeryum.

Jeli atoli to poszukiwanie dobrego bóstwa bezpie-

cznej mdroci odbija si musiao i na Królestwie

i prowadzio do cigego przeksztacania szkó i progra-

mów, to jednak tu w systemie edukacyjnym, przy wszel-

kich dalszych zmianach i prdach przelotnych, pozosta-

wa niezachwiany pierwiastek zjednoczenia i rusyfika-

cyi. Ta trwao gównej idei rzdowej, stojcej jak nie-

wzruszona kolumna wród przemijajcych fal rozmaitych

doktryn i eksperymentów, stanowi zjawisko pouczajce.

W wietle tego zjawiska te stopniowe zmiany kierunków

edukacyjnych, stosowane na ziemiach polskich, wygl-
daj jak co raz to na nowo próbowane, puszczane w ruch

i po pewnym czasie odrzucane sposoby osignicia gów-

*) Rodiestwienskij: Istoriczeskij Obzor Ministierstwa Na-
rodnawo Proswieszczenija, str. 105.
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nego celu rzdu, jak co raz to nowe klucze do duszy

polskiej, przez niecierpliw do dobierane.

Pierwszy mocniejszy w klasycyzm wymierzony

strza, którego odgos przenikn do sfer wyszych, po-

chodzi z broni Polaka z pochodzenia i z przeszoci,

synnego Adama Gurowskiego.

Gurowski z gorcego rewolucyonisty i z czonka
radykalnego obozu emigracyi polskiej przedzierzgn si

w natchnionego doradc rzdu.

Pierwsze zwrócenie si Adama Gurowskiego z wy-
chodtwa do wadz rosyjskich byo tej treci, i musiao
i na przyszo wznieca u rzdu nieufno do tego po-

mysowego ma; oto bowiem w licie do Paskiewicza

z d. 1 Stycznia 1834 roku doradza, aby ten stan na

czele Polski rosyjskiej i postpi wzorem Mehmeta-Alego,

paszy egipskiego, który podniós or przeciwko suta-

nowi *).

Niebawem atoli porzuci Gurowski te fantastyczne

pomysy, poda prob do rzdu o amnesty i w licie

otwartym, umieszczonym w Gazecie Augsburskiej dnia 8

Wrzenia 1834 roku, owiadczy, i zwtpiwszy zupenie

o przyszoci Polski, która, nie posiadajc si ywotnych,
skazana jest nieodwoalnie na zagad, oddaje si na

usugi rzdu rosyjskiego.

Jako zakad swego nawrócenia, wyda Gurowski
broszur w jzyku francuskim pod tytuem: La uerite

sur la Russie et sur la reuolte des prouinces polonaises;

w broszurze tej wielbi wielko i przyszo Rosyi oraz

w najjaskrawszyeh sowach potpia przeszo i tera-

niejszo Polski 2
).

Broszura Gurowskiego dosza do wiadomoci Mi-

*) Szczerbatow: Knia Paskieiuicz, Tora V, str. 103.
2
) Wyjtki z tej broszury przytoczyem w ksice o Moch

nackim.
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koaja I-go i zwrócia jego przychyln uwag, nie moga
atoli przeama jego nieufnoci.

»Broszura Gurowskiego czyni wiele haasu, lecz

bestyi tej trudno wierzy« — pisa do Paskiewicza dnia

11(23) Stycznia 1835 roku z Petersburga. Lecz Gurowski

postanowi nieodwoalnie zyska zaufanie cesarza rosyj-

skiego i wszelkie wysiki ku temu celowi zwróci. Jako
niebawem poda na rce Benkendorfa memorya o spra-

wie polskiej.

»List Gurowskiego do brata ciekawy — pisa

cesarz do Paskiewicza z Moskwy 19 Maja st. st.

1835 roku: — lecz jeszcze waniejszy jest otrzymany

wczoraj list jego do Benkendorfa z zapisk, zawie-

rajc opini jego o Polsce, zupenie jak gdybym
ja dyktowa mu m wasn spowied, trudno mó-
wi sprawiedliwiej i mocniej w obronie dobrej

sprawy. Dziwna rzecz, czego ten czowiek chce?

Ka napisa do niego, aby dowiód swej szczeroci,

stawiajc si na granicy i zdajc si na ask; zo-

baczymy, czy to uczyni? Spróbujmy« *).

Jako Gurowski stawi si na granicy; namiestnik

wysa go na pobyt czasowy do majtku jego rodzinnego

w województwie Kaliskiem. Std Gurowski prosi o po-

zwolenie przyjazdu do Warszawy i przybywszy tu, zo-

y wadzy list osób, które mogy, wedug jego mnie-

mania, ywi ze zamiary podczas zjazdu monarchów
w Kaliszu i podczas projektowanych z poWodu tego zja-

zdu festynów; do tego doczy uwagi swoje o ziemia-

stwie okolicznem, wr których denuncyowa to ostatnie,

jako ywice te same uczucia i nadzieje, co przed rewo-

lucy i podczas rewolucyi, i doradza stosowanie suro-

*) Szczerbatow: Knia Paskiewicz. Tom V. Dokumena.
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wych rodków represyjnych wobec niepoprawnych Po-

laków.

Namiestnik na podstawie tych delacyi nakaza

ledztwo i posa do Gurowskiego na wie dla powzi-
cia bliszych informacyi prezesa komisyi ledczej, Sto-

roenk *).

Gurowski przeszed przez prób lojalnoci, lecz do

wyszych godnoci w pastwie, o których marzy, do-

puszczonym nie zosta. W przyszoci emigrowa do

Ameryki i tam ycie zakoczy.
Przez lat kilka atoli jeszcze po swojem politycznem

nawróceniu rozwija oywion propagand pisarsk, sa-

wic misy dziejow Rosyi, nastrajajc swe elukubracye

na najwysz nut zachwytu i okraszajc je frazeologi

panslawizmu. Poza tern skada rzdowi rosyjskiemu

memoryay w sprawach polityki pastwowej. Jeden

z tych memoryaów, powicony reformie edukacyi

w pastwie, w szczególnoci za na ziemiach polskich,

nie pozosta bez powanego wpywu na sfery rzdzce.
Memorya ten, w roku 1839-m podany, przesa

Benkendorf z rozkazu cesarskiego ministrowi owiaty,

z poleceniem zoenia cesarzowi raportu. Wypado to

wanie w chwili, gdy Uwarow przygotowa i przepro-

wadzi waln reform szkolnictwa w Królestwie, opart
na podstawie systemu klasyczno-filologicznego i przenik-

nit dnoci rusyfikacyjn, z zachowaniem jednak pe-

wnej, w rozumieniu Uwarowa, ogldnoci i niezbdnej

gradacyi.

Memorya Gurowskiego by jakgdyby umylnie wy-
mierzony w gówn podstaw systemu Uwarowa, wy-
stpowa bowiem ostro przeciwko edukacyi klasycznej.

Po za tern, w sprawie rusyfikacyi Gurowski zaleca ka-

tegoryczne odpolszczenie szkó, z pocztku za pore-

Szczerbatow: Tora V, str. 119.
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dnictwem jzyka sowiaskiego, który mia stanowi
most przechodni dla jzyka rosyjskiego.

Nic nie mogo by bardziej niemiem dla Uwarowa,
jak przelicytowanie go w tej draliwej, wanej i stano-

wicej jego rumaka bojowego sprawie. To te wnioski

Uwarowa, zoone cesarzowi wr referacie z dnia 22 Li-

stopada st. st. 1840 roku, zdradzaj t jego konfuzy.
Dla ministra, znajcego dobrze dnoci swego wadcy,
nie mogo by tajnem, e kracowe projekta zaciekego
prozelity rusyfikacyi zgadzay si z poufnemi deniami
cesarza; chwali wic Uwarów tendencye chwalebne au-

tora memoryau, nadmieniajc co do jednych rodków,
i zbyt jawnie zdradzayby ostatnie cele rzdu, co do
drugich, i ju s z inicyatywy ministra wprowadzone
w wykonanie, w praktyczniejszym i dyskretniejszym,

ni to memorya proponuje, ksztacie.

Gurowskiego rady sprowadzay si, wedug stresz-

czenia Uwarowa, do czterech punktów:

»1) zastpi przy wykadach w szkoach Kró-

lestwa jzyk polski rosyjskim, dla uniknicia za
nagej zmiany wprowadzi jzyk sowiaski, uy-
wany w cerkwi;

2) zastpi równie w czci jzykiem so-
wiaskim i studyowaniem dzie ojców kocioa
w jzyku sowiaskim wykad aciny, mitologii

i historyi, przygotowujc t drog umysy nietylko

do zjednoczenia jzyków i narodowoci, lecz i do

poprawy kierunku religijnego; przy tern na acin
pozostawi tylko poow godzin, przeznaczonych

obecnie na wykad tego przedmiotu;

3) usuwa klasyczny, czyli literacki, system

edukacyi, a zamiast niego wprowadzi wykad nauk
cisych, któreby odcigay umysy od zajmowania
si przedmiotami mniej realnemi;
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4) dziaa w sprawie wprowadzenia jzyka
rosyjskiego gównie na szkoy nisze, jako bardziej

uczszczane, w gimnazyach za zaprowadzi kurs
prawne, nie tyle dla praktycznej nauki prawa, ile

dla wszczepienia zdrowych poj o samowadztwie
i o oddaniu cesarzowi «.

»Wyoywszy istot memoryau hrabiego Gu-

rowskiego —cign Uwarów:— uwaam za obowi-
zek nadmieni, e zasuguje on na uwag ze wzgl-
du na dobre intencye autora, cho w gównych
swych rysach nie przedstawia nic takiego, czegoby

nie wzio ju pod uwag ministeryum owiaty
przy reorganizacyi szkó w Królestwie Polskiem.

Bezwzgldne przyjcie rodków, przez hr. Gurow-

skiego zalecanych, nadweryoby jednolito edu-

kacyi w Królestwie i w Cesarstwie i zaszkodzioby

bez potrzeby wprowadzonemu obecnie systemowi.

Zreszt, niektóre z ogólnych projektów hr. Gurow-

skiego czci ju wprowadzone zostay w wyko-

nanie, czci s wprowadzane. Tak, naprzykad,

jzyk rosyjski jest wykadany w Królestwie wsz-
dzie, a wedle monoci, uywany i przy wykadzie

innych przedmiotów; wydane zostao rozporzdze-

nie wzgldem wprowadzenia jzyka sowiaskiego

do gimnazyów; dla dostarczenia niszym klasom

ludnoci wyksztacenia, bardziej odpowiadajcego

ich potrzebom, postanowiono zaoy gimnazyum

realne, za dla ksztacenia prawników zaoone zo-

stay przy warszawskiem gimnazyum gubernialnem

klasy prawne, w których wychowacom wszczepia-

ne bd zdrowe pojcia o samowadztwie oraz pra-

wdziwe zasady posuszestwa i oddania Tronowi.

Nawet na edukacy domow zwrócona zostaa na-

leyta baczno i w tym celu przedstawiony bdzie
niebawem do zatwierdzenia W. C. Moci projekt
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przepisów o guwernerach i nauczycielach domo-

wych.

Wreszcie, Najwyej zatwierdzona ustawa za-

kadów naukowych Królestwa zapowiada, przez je-

dnolit edukacy modziey w Królestwie i Cesar-

stwie, stopniowe, lubo nie pospieszne zlanie na-

rodowa.

Uwarow wyraa ufno, e »wysokie zamierzenia

cesarskie bd osignite drog obecnie obran, bardziej

naturaln i bardziej przystosowan do obecnego stanu

edukacyi w Rosyk.

Jednak, uznajc, e niektóre myli Gurowskiego

mog znale w praktyce zastosowanie, radzi, aby me-
moryal ten zakomunikowa sekretnie kuratorowi war-

szawskiemu, a take powiadomi o nim namiestnika,

a to w tym celu, aby kurator wzi pod rozwag te

projekta autora, które mog by urzeczywistnione »bez

jawnego naruszenia przyjtego obecnie systemu edu-

kacyi «.

Memorya Gurowskiego, uoony z doskona zna-

jomoci gorcych pragnie waciwego adresata, posta-

wi Uwarowa w pozycyi obronnej: uczu si minister za-

atakowanym, przecignitym w deniu do ostatecznej

mety zabiegów edukacyjnych. Wiedzc, e argument

ogldnoci nie zawsze wywiera wraenie na cesarzu, roz-

entuzyazmowanym do myli jaknaj szybszego zamalga-

mowania obcego ywiou, wysuwa argument ywotniej-

szy, zarzuca Gurowskiemu, e godzi on w jednolito

systemu szkolnego Cesarstwa i Królestwr
a, a wszak ta

jednolito bya gwiazd przewodni systemu, rkojmi
stopniowego zlania narodów.

Salwowa tym razem Uwarow sw pozycy, lecz

ze znaczn ofiar.

Na referacie jego cesarz nakreli sowa:
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»Zgadzam si; w kadym razie wprowadzenie

jzyka sowiaskiego zamiast poowy godzin aciny
uwaam za bardzo poyteczne wszdzie« *).

Sowianin wypiera ju klasyka.

Warto, jednak, nieco bliej przyjrze si elabora-

towi i argumentom czowieka, który majc za sob
przeszo najgortszego rewolucyonisty polskiego, zaci-

tego wroga pastwa rosyjskiego, a w szczególnoci ce-

sarza Mikoaja, skompromitowany tak niedawno podsu-

waniem Paskiewiczowi myli zbuntowania Polski prze-

ciwko dynastyi rosyjskiej, teraz tak przekonywajco
przemawia w obronie idei pastwowej rosyjskiej, e
w znacznej mierze pod wpywem jego dowodów cesarz

przerabia twór dugich rozwaa ustawodawczych, bro-

niony przez wytrawnego ministra owiaty 2
).

W memoryale swym, datowanym w Hagi 12 Maja

1839 roku, pisanym w jzyku francuskim, wystpuje Gu-

rowski z zaciekem potpieniem dotychczasowej eduka-

cyi w Polsce.

»Dzieci i modzie — pisze Gurowski — otrzy-

muj w Polsce od najpierwszych lat najfaszywsze

wyobraenia o wszystkiem, co ma jakikolwiek zwi-
zek z obowizkiem.

Nie baczc na wyroki Opatrznoci, która

w swej mdroci rozporzdzia losem kraju, pod-

trzymuje si tu w modych umysach, jako jedyny

i wyczny kult, — cze dla pewnych trdycy

i

przeszoci, która bya jaknaj mniej dostojna. Ciasne

koo paru wspomnie tworzyo, samo przez si,

*) Referat Uwarowa i rezolucya cesarza umieszczone
w wydawnictwie: Sbornik postan. po Ministierstwu Narodnawo
Proswieszczenija. Wydanie drugie, Tom II, cz 2, N. 67.

2
) Opieramy si na tym odpisie memoryau Gurowskiego,

jaki podaje Szczerbatow (Knia Paskiewicz, Tom V, Dokumenta).



— 269 —

cay katechizm obowizków Polaka. Std, oczywi-

cie, wypywa, i wchaniajc wraz z pierwszemi

uczuciami nienawi do istniejcego porzdku, na

który Polak uczy si patrze, jako na nieszczcie,

jest on zawsze gotów zakóci teraniejszo, a czu-

jc si sam za sabym, raczej zwraca swe nadzieje

ku obcym i oddalonym narodom, ni szuka po-
czenia ze swymi brami dziejowymi...

...Takie jest w Polsce podoe owej edukacyi

patryotycznej, która opanowywa dziecko od koy-
ski, prowadzi je przez modo do wieku dojrza-

ego i czyni z niego czowieka niepewnego, bez

spójnoci myli, bez jasnoci sdu, majcego umys
i dusz zatrute...

«

Narzeka Gurowski na przewrotn edukacy w Eu-
ropie, opierajc si na ideach XVIII-go wiekn. Naley
oprze wychowanie na innych zasadach:

»Naleaoby nieustannie wszczepia w mode
umysy wiar w to, i istnieje na ziemi yjcy

. obraz Boga, czcy baczno sw z baczeniem

Boskiem, idcy wszdzie w lad za poddanym,
a przed kim nic nie moe i nie powinno zosta
ukryte.

Jednem sowem, istota opatrznociowa monar-

chy i cze, jemu nalena, powinny by nieustan-

nie stawiane przed oczy, wraane w serca dzieci,

aby w wieku póniejszym nauka ta staa si arty-

kuem wiary, powszechn zasad postpowania«.

Bozwija myl t Gurowski szerzej, wykazujc wy-
szo Bosyi i w tym wzgldzie nad zepsutym Zachodem:

»Naley wic w edukacyi dokona wielkiej

reformy — prawi — a zwaszcza w Polsce. I tu

mniemam, i w pierwszej linii naley zwróci
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uwag na ten zbyt obszerny zakres, jaki jest na-

dany nauce aciny. Tu to wanie, skierowujc

mode umysy ku czasom ubiegym, a tak odmien-

nym od naszych, wskazuje si im, jako wzory,

Brutusów, Horacyuszów, Mucyuszów i t. d. Nie

przez mowy Cycerona lub parafrazy Tytusa Liwiu-

sza tworzy si dobrych poddanych.

Wiem to z wasnego dowiadczenia oraz przez

obserwacy, jak miaem sposobno czyni na

wszystkich modych ludziach, z którymi uczszcza-

em do szkó publicznych, do jakiego stopnia mo-
de nasze gowy byy zawrócone, spaczone przez te

wanie wzory...

Obok aciny, studyum historyi powszechnej

i specyalnej winno by prowadzone z wielk zr-
cznoci i rozwag... Historya, dobrze pojta, umac-
nia mio Boga, hierarchii i porzdku boskiego;

spaczona — niweczy wszelkie uczucia i tworzy re-

wolucyonistów.

Kady fakt, kade sowo w historyi to albo

prawda poyteczna albo trucizna, stosownie do tego,

co za rka tómaczeniem tu kieruje.

Ograniczajc czas, przeznaczony bardzo nie-

susznie na acin, monaby rozszerzy zakres wy-
kadu nauk praktycznych, które podniecaj zamio-

wanie pracy wytwórczej, prowadz do dobrobytu

i szerz upodobanie spokoju i adu. Przyzwyczajaj

one umysy do sprawiedliwoci sdu, która je

chroni od gwatownych wzrusze.

Im wicej zagbia si czowiek w badanie

nauk poytecznych, jak matematyka, chemia, fizyka,

tern atwiej wykrywa w naturze przy pomocy tych

nauk porzdek hierarchiczny, który pochodzi od

Boga samego. Zawsze ad i spokój sprzyjaj od-

kryciom, dowiadczeniom i ich zastosowaniu.
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Nauki cise wykrywaj wszdzie w stworze-

niu obecno Boga... A gdy od obserwacyi natury

czowiek przeniesie si myl do ycia praktyczne-

go czy spoecznego, odczuje potrzeb uznania dla

swych czynów woli kierowniczej, któraby wypy-
waa z woli boskiej... I wówczas, w skupieniu

witobliwem zwraca wzrok i ducha ku swemu
wadcy, jako ku obrazowi i namiestnikowi Boga...

Takie s wyniki studyowania nauk cisych.

acina rodzi najczciej ze namitnoci, nauki za
cise, przeciwnie, ucz nas pojmowa, e wadza
monarchy pochodzi od Boga, e bez hierarchii nie

moliwem jest istnienie w przyrodzie«.

Gdy edukacya, oparta na naukach cisych, miaa
sprowadzi tak zbawienne skutki polityczne, naleao
skwapliwie zaprowadzi j w Polsce:

»Aby kres pooy temu duchowi niepokoju,

który sprowadza nieszczcia Polski, naley przez

mdre zarzdzenia zatrze lady przeszoci, skiero-

wa zdolnoci moralne i umysowe mieszkaców
na nowe tory i wywoa t dziaalno pokojow,
która jedynie tylko zdoln bdzie doprowadzi Po-

laków do zrozumienia ich obecnego pooenia oraz

tego dobra, jakie dla nich std pynie.

Prawie zbyteczna nadmienia tu, e jzyk rz-
du powinien by panujcym i jedynym jzykiem
w szkole i urzdzie. Zreszt, jzyk polski wkrótce

nalee bdzie w literaturze, jak równie w dzie-

dzinie wiedzy, do jzyków zanikych; niebawem

stanie si on maym i biednym dyalektem, gwar
ludu prostego. Jzyk za rosyjski, podajc za ol-

brzymim rozwojem, do którego naród, nim mó-
wicy, jest przeznaczony, ogarnie inne narzecza

i pochonie jzyk polski.
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Jzyk rosyjski stanie si w bardzo niedalekiej

przyszoci jedynym i wycznym rodkiem porozu-

miewania si na olbrzymim obszarze Imperyum
Rosyj sko-Sowiaskiego«.

W tym odpisie memoryau Gurowskiego, który

przytacza Szczerbatow i z którego powysze wyjtki

czerpalimy, niema zupenie mowy ani o jzyku so-

wiaskim ani o »poprawie« religii, przez Polaków wy-
znawanej.

Poniewa w urzdowem streszczeniu memoryau
przez Uwarowa punkta te figuruj, przypuci naley, e
by zoony przez Gurowskiego inny jeszcze memorya,
lub e Szczerbatow nie przedrukowa memoryau w ca-

oci. W kadym razie atoli posiadamy materya, który

pozwala na odtworzenie argumentów Gurowskiego w spra-

wie jzyka sowiaskiego, jako rodka zespolenia narodu

polskiego z rosyjskim, pod wzgldem narodowym i wy-

znaniowym.
Jest to ksika Gurowskiego, wydana w Petersburgu

w roku 1840: La cwilisation et la Russie, pena polito-

wania dla próchniejcej Europy i pena uwielbienia dla

misyi wszechwiatowej pastwa rosyjskiego.

Wiele miejsca powica Gurowski sprawie wyzna-

niowej :

»Jzyk by rodkiem, którym posugiwaa si

prawda chrzecijaska, aby dotrze do sowian

i rozszerzy si poród nich: przetworzy on ko-

ció wschodni na cerkiew narodow sowiask,
czyli rosyjsk, i zespoli si równie jak i duch

cerkwi cile z indywidualnoci narodu...

Kroczc przez wszystkie epoki w zgodzie

z narodem, cerkiew rosyjska szczególnie wzmocnia
si moralnie za dni naszych, równie jak naród

i pastwo, których element stanowi ona. Jej przy-
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szo jest przyszoci Rosyi. Obydwie wznosz
si mocno i trwale na swych podstawach, poród
tego rozkadu spoecznego, poród oziboci i chwiej -

noci religijnej, której pastw staje si chrzecija-

stwo Zachodu.

Wiara, która pozostaa yw i czyst w onie

cerkwi rosyjskiej, podtrzyma i zahartuje siy ludz-

koci. Koció ten, jedyny poród reszty, yje w har-

monii z adem, hierarchi i wadz...«

Zwraca uwag Gurowski na niepewne stanowisko

moralne katolika pod rzdem niekatolickim:

»Katolik dzisiejszy, pod rzdem niekatolickim,

jakiej zasadzie ma hodowa, aby zachowa har-

moni pomidzy sw religi a swymi obowiz-
kami?

Poniewa poddany jest rzdowi, który nie

uznaje tej samej wadzy duchownej, co on, wic
sumienie jego czysto religijne nie jest zdolne po-

dyktowa mu obowizków jego spoecznych. Rzym
ju obecnie nie gwarantuje jednoci sumienia; a-
dna doktryna spoeczna nie wytryska dzi ze wi-
tej opoki. Aureola, któr go otaczao sowo boskie,

zaledwie blade rzuca promienie, z trudem przenik-n zdolne 'przez chmury, stoczone dokoa Waty-

kanu, bezsilnego wobec swych uczniów, którzy

w nauce rzymskiej doszukuj si opinii wywro-

towych«.

Ma tu widocznie Gurowski na myli Lamennais'go,

Lacordaire'a i cay obóz katolików liberalnych.

»Polska, oprócz religii, zapoyczya od Zacho-

du jeszcze i sw owiat i ustawodawstwo; lecz

bya to naleciao wymuszona, która nigdy nie

zdoaa przenikn ani przetworzy narodu, chocia

IPOKA M8KIEWICZ0WIKA. lO
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stara jednoczenie najbardziej znamienne rysy in-

dywidualnoci i rasy«.

Kler posugiwa si acin, bdc za gównym wy-
chowawc narodu, strci on jzyk polski do stanowiska

podrzdnego. Dziki temu:

»jzyk polski posiada najbardziej jawne zna-

miona niszoci i upadku. Porownywujc obydwa
jzyki, spotykamy na kadym kroku oznaki roz-

kwitu jzyka rosyjskiego a zgrzybiaoci polskiego.

ile tamten zachowa rytm, modulacy i prozo-

dy, o tyle narzecze polskie nabrao monotonii,

atonii i suchoci.

Po takiej charakterystyce porównawczej dwóch na-

rodów i ich kardynalnych waciwoci, Gurowski uwaa
ju tylko za dobrodziejstwo dla Polaków wyzucie ich

z narodowoci, wyznania, jzyka; jzyk sowiaski ma
by mostem do wprowadzenia jzyka rosyjskiego.

Przytoczylimy ustpy z memoryau i z ksiki Gu-

rowskiego, wybierajc te, które zawieraj myli ogólne;

szczegóowe wywody jego s bardziej jeszcze parado-

ksalne. Zatrzymalimy si duej nad t osobistoci, uwa-

ajc bd co bd za charakterystyczne znami epoki

fakt, i czowiek ten znalaz taki kredyt w sferach, kie-

rujcych losami Królestwa, i wywody jego stay si

punktem wyjcia dla zarzdze politycznych i eduka-

cyjnych.

Tak wic Uwarow otrzyma wskazanie cesarskie,

aby wprowadzi jzyk sowiaski we wszystkich szko-

ach w wikszym zakresie, acin za zredukowa do

poowy.
Uwarow wogóle odznacza si gitkoci i wia-
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domo, e w ostatnich latach swego urzdowania, posu-

szny prdowi, idcemu z góry, gorliwie nieraz obala to,

co sam w dawniejszych latach zbudowa. Tym razem,

atoli, pooenie jego byo bardzo draliwe: zaledwie bo-

wiem opublikowany i wprowadzony w ycie zosta, pod

egid ministra owiaty, nowy system edukacyjny dla

Królestwa, a ju ka mu zaprowadza w nim kardy-

nalne zmiany.

Próbowa wic Uwarow broni si.

Dnia 10 Grudnia st. st. 1840 roku zoy cesarzowi

referat w tej samej sprawie. Przypominajc dekretacy

cesarsk, w dniu 22 Listopada st. st. zapad, Uwarow
»omieli si zwróci uwag cesarza« na pewne okolicz-

noci. Naprzód wic nadmienia, e w szkoach cesar-

stwa wykad jzyka sowiaskiego ju uwzgldniony zo-

sta, potem za przeszed do Królestwa Polskiego:

»W okrgu naukowym warszawskim jzyk a-
ciski, jako niezbdny do pojmowania liturgii ko-

cioa rzymsko-katolickiego i jako jzyk tak cile
zronity z bytem tego kraju, jest wykadany za-

równo w gimnazyach, jak i w szkoach obwodo-

wych.

Biorc za dyrektyw dane mi przez W. C.

Mo wrskazanie, aby ze wzgldu na nieprzyjazn

uwag, zwracan przez mocarstwa ssiednie na po-

parcie, okazywane jzykom sowiaskim, postpo-

wa ze szczególn ogldnoci, w sprawie rozsze-

rzania wykadu tych przedmiotów w tamecznych

szkoach, miaem zamiar wzmacnia stopniowo

w Królestwie wykad jzyka sowiaskiego, nie kr-
pujc wykadu jzyka aciskiego, tak wanego tam

i koniecznego, a nie mogcego stanowi przeszkody

do postpów w dyalektach sowiaskich. Wogóle,

nie tajnem jest W. C. Moci, e dziki jego pozwo-
18*
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leniu znajduj si w staych stosunkach z krajami,

gdzie uprawiany jest gównie jzyk sowiaski,

i z tymi ludmi, którzy powicili specyalnie temu
przedmiotowi sw sta prac.

Niedawno relacya profesora Pogodina z byt-

noci u rónych ludów sowiaskich zaszczycona

zostaa askaw uwag W. C. Moci«.

Sens tej ubarwionej eufemizmami repliki by ten,

i on, Uwarow, dostatecznie troszczy si o cele pansla-

wistyczne i e droga stopniowego dziaania, przeze
obrana, jest najwaciwsza.

Cesarz, jednak, by usposobiony radykalniej i wzmian-
ka o tern, e acina zrosa si z bytem Polski, moga go

tylko w tern usposobieniu utwierdzi.

Na referacie wic Uwarowa z d. 10 Grudnia st. st.

nakreli wasnorczn rezolucy:

»Jestem przekonany, e wprowadzenie jzyka
sowiaskiego w wikszym zakresie w szkoach

Polski przyniesie wielki poytek; acina jest tam
konieczna, to rzecz niezaprzeczona, lecz tylko tyle,

ile potrzeba, aby rozumie naboestwo, wikszy
za jej rozwój jest raczej szkodliwy, ni poy-
teczny« *).

Wobec powtórnie wyraonej kategorycznej woli ce-

sarza Uwarow, oczywicie, uleg i teraz ju stara si
wykaza wszelk gorliwo w plantowaniu jzyka so-

wiaskiego nad Wis.
Ju w kilka tygodni po tern dnia 18 Stycznia st. st.

1841 roku skada cesarzowi raport, wiadczcy o zarz-
dzonych ju rodkach:

Sbornik posianowlenij po Minisierstwu Narodnawo Pro-
siuieszczenija. Wydanie 2-gie, Tom II, cz 2, Nr. 73.
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»W. C. Moci podobao si rozkaza, aby wy-
kad jzyka sowiaskiego wprowadzony by w wik-
szym zakresie w szkoach Królestwa Polskiego. T
wol Najwysz zleciem do wykonania kuratorowi

O. N. W., który obecnie mi doniós, e przy reor-

ganizacyi zakadów naukowych Królestwa wedug
nowej ustawy, wykad jzyka sowiaskiego zapro-

wadzony zosta w trzech wyszych klasach gimna-

zyów i e bdzie si on stara w miar monoci
zaprowadzi ten przedmiot w dwóch wyszych kla-

sach szkó obwodowych. Przy tej okazyi genera-

major Okuniew donosi o trudnoci znalezienia na-

uczycieli, posiadajcych gruntown znajomo j-
zyka sowiaskiego.

Dla^usunicia tej niedogodnoci, proponuj:

1) Postanowi, jako regu, aby na przyszo
na nauczycieli jzyka rosyjskiego w gimnazyach

i szkoach obwodowych Królestwa mianowani byli

tylko tacy kandydaci, którzy mog z korzyci wy-
kada i jzyk sowiaski.

2) Postanowi, jako przepis obowizujcy dla

kadego z wychowaców rzdowych Królestwa Pol-

skiego, ksztaccych si w uniwersytetach petersbur-

skim i moskiewskim, — suchanie wykadów jzyka
sowiaskiego i poddawanie si egzaminowi z tego

przedmiotu«.

Na tern przedstawieniu ministra cesarz nakreli
sowa:

»Bardzo dobrze« l
).

W raporcie z dnia 10 Grudnia st. st. 1840 roku po-

woywa si Uwarow na sowa cesarza o nieprzyjaznej

bacznoci, jak zwracaj mocarstwa ocienne na popie-

*) Sbornik postanowieni] po Ministierstwu Narodnawo Pro-

swieszczenija. Wydanie 2-»ie, Tora II, cz 2, Nr. 85.
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ranie wykadów sowiaskich. Niebawem, z kolei wa-
dze rosyjskie zwróciy baczn uwag na przychylniej-

szy dla Polaków zwrot, jaki zaznaczy si w polityce

Prus niebawem po wstpieniu na tron Fryderyka Wil-

helma IV.

W uniwersytetach Berliskim i Wrocawskim utwo-

rzono katedry jzyków sowiaskich i ich literatury;

z czasem, w roku 1842, wprowadzono jzyk polski, jako

gówny wykadowy, do szkó niszych i czterech ni-
szych klas trzech gimnazyów w W. X. Poznaskiem.

»0 zaprowadzeniu katedr sowiaskiej i pol-

skiej w uniwersytetach pruskich nie byo mi jeszcze

wiadomem — pisa cesarz do namiestnika d. 25 Lu-

tego 1841 roku: — to dzieo propagandy. Tern nie-

zbdniejsze jest wprowadzenie jzyka sowiaskiego
w Polsce i wogóle surowy dozór nad kierunkiem

owiaty « *).

Wobec wyranej woli rzdu wyszego, zalecajcej

wykad jzyka sowiaskiego w jaknaj szerszym zakresie,

Okuniew, za zgod namiestnika, zaprowadzi od roku

1841/42 wykad ten w gimnazyach, oprócz trzech klas

wyszych, jeszcze i w klasach III i IV, a take w dwóch
wyszych klasach szkó obwodowych; na kursach dodat-

kowych pedagogicznych zalecono wykad jzyka so-

wiaskiego w jeszcze wikszym, ni w gimnazyach, za-

kresie 2
).

Lecz niebawem powia wiatr inny. Zaczto powoli

1

) Szczerbatow: Knia Paskieiuicz, Tom V, Dokiunena stro-

nica 478.

2
) Akta wasnej kancelaryi namiestnika. Nr. 9890, dawny 82:

O wykadzie jzyka sowiaskiego w wikszym zakresie w szko-

ach Królestwa Polskiego: raport Okuniewa do Paskiewicza z d.

20 Maja (7 Czerwca) 1841 roku. Nr. 3520; odpowied namiestnika
z d. ;-;0 Maja (11 Czerwca) t. r. Nr. 1651.
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skania si do opinii, i rusyfikacya pure et simple, bez

poredniego stadyum sowiaskiego, jest waciwsza i pe-

wniejsza.

Teorye, rozwijane przez sowianofilów rosyjskich,

obudziy niech i nieufno w sferach wyszych. W tych

doktrynach, mówicych podnieconym, ekstatycznym j-
zykiem o budzeniu, wskrzeszaniu prastarych pierwiast-

ków mocy plemiennej, zaczto widzie odmian rewolu-

cyjnej teoryi narodowadztwa, wrogiej absolutyzmowi;

w wysuwaniu powinowactwa rasowego, jako zasady

wspóycia ludzi, dopatrywano si groby dla pastw,
drog podboju powstaych, doszukiwano si w nich ten-

dencyi do tworzenia nowych formacyi pastwowych,
opartych na iluzyjnej zasadzie pokrewiestwa rasowego;

wreszcie, wprost widziano w tych teoryach kierunek

antydynastyczny.

Nie pomogy zapewnienia sowianofilów, e nie do-

tykaj oni polityki i oddaj bez zastrzee cesarzowi to,

co jest cesarskiego.

Ta reakcya sfer rzdowych przeciwko slawizmowi

odbija si zacza i na losach jzyka sowiaskiego
w szkoach.

Ju na mocy rozporzdzenia ministeryalnego z dn.

18 Maja st. st. 1846 roku, zapadego na wniosek ku-

ratora 0. N. W., poczono wykad jzyka sowiaskiego
z wykadem rosyjskiego, nie zmiejszajc na razie liczby

godzin *).

Z rozkazu cesarskiego, minister owiaty w cyrkula-

rzu z dnia 29 Maja st. st. 1847 roku wyjania kurato-

rom okrgów naukowych, jakiego pojmowania idei na-

rodowoci powTinna si trzyma nauka i literatura; mia-

nowicie, oznajmia Uwarów, e marzenia sowianofilów

*) Sbornik rasporiaenij po Minisiersiuu Karodnaiuo Pro-

swieszczenija. Tom II. Nr. 779.
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o zjednoczeniu kulturalnem i politycznem narodów so-

wiaskichs bezuyteczne i szkodliwe, naley za wycznie
kierowa si ide narodowoci rosyjskiej. Zaleca na-

uczycielom jzyka, literatury i historyi Rosyi »roznieca

ducha patryotycznego nie ze sowiastwa, stworzonego

przez gr wyobrani, lecz z pierwiastka rosyjskiego,

w granicach nauki, bez wszelkiej domieszki idei polity-

cznych^ *).

Na tle tego zwrotu w opinii rzdu, doszo nieba-

wem do zredukowania obowizkowych studyów sowia-
skich dla modziey Królestwa, Stao si to ju za na-

stpnego ministeryum—Szyrynskiego-Szychmatowa w ro-

ku 1851.

Dnia 8 Marca st. st. 1851 roku minister zoy pod

rozpoznanie cesarskie odpowiedni wniosek. Powoywa
si naprzód na opini kuratora okrgu naukowego pe-

tersburskiego, goszc, i studentom z Królestwa, studyu-

jcym prawoznawstwo, wobec znacznej iloci przedmio-

tów ich studyum specyalnego, sprawia trudno uczsz-

czanie na wykady jzyka sowiaskiego i obowizkowe
skadanie z tego przedmiotu egzaminu, wobec czego ku-

rator wnosi, aby ich zwolniono od tego obowizku, bio-

rc pod uwag wzgld, i przedmiot ten nie jest nieod-

zowny do ich zawodu. Nastpnie, minister nadmienia,

i z otrzymanych informacyi, jak równie z wasnego
objazdu szkó Królestwa doszed do wniosku, i niepo-

dobna w gimnazyach filologicznych Królestwa, oprócz

jzyka rosyjskiego i polskiego, dwóch jzyków staroyt-

nych i dwóch nowoytnych obcych, wykada jeszcze

oddzielnie z naleytym poytkiem jzyk sowiaski.

Wobec tego, na podstawie uprzedniego porozumienia

z namiestnikiem Królestwa wnosi: aby studentów z Kró-

x
) Rodiestwienskij: Isoriczeskij obzor Ministierstwa Na-

rodnawo Proswieszczenija, str. 224.
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lestwa, studyujcych na uniwersytetach prawoznawstwo,

uwolni od nauki jzyka sowiaskiego, oraz aby wykad
tego przedmiotu w gimnazyach filologicznych Królestwa

poczy z jzykiem rosyjskim, w szkoach za powiato-

wych skasowa; pozostawi za nadal wykad jzyka
sowiaskiego i egzamin z tego przedmiotu, jako obo-

wizkowe dla tych studentów z Królestwa, którzy ksztac
si na nauczycieli przedmiotów ogólnych *).

Cesarz to przedstawienie ministra zatwierdzi.

2.

Prd reakcyjny, idcy od wierzchoków nawy pa-
stwowej, koata nieustannie do ministeryum owiaty.

Zaledwie wydane zostay jakie zarzdzenia edukacyjne,

jak, naprzykad, ustawy dla Królestwa Polskiego z roku

1839 i 1840, ju w par lat po tern wydaway si one

zbyt liberalne: nieukojony duch reakcyi nie móg spo-

cz ani na chwil. Ustawy szkolne uwarowowskie dla

szkó Królestwa pod koniec jego rzdów ministeryalnych

tak ju byy zmienione nie do poznania, e waciwie
trway one nadal ju raczej tylko nominalnie. Zwaszcza
mocny cios zadany zosta szkoom Królestwa w roku

1845. Aby jednak zrozumie tre tak zwanych »Przepi-

sów dodatkowych dla warszawskiego okrgu nauko-

wego^ wydanych w roku 1845, naley rzuci okiem na

ogólny charakter dziaalnoci ministeryum owiaty w pa-
stwie w tym okresie.

Ciosy, jakie na owiat Królestwa w tej wa-
nie epoce spady, dadz si sprowradzi do dwóch

a
) Sbornik postanowieni] po Ministierstiuu Narodnawo Pro-

swieszczenija. Wydanie 2-gie, Tom II, cz 2. Nr. 595. Przytacza-

my to rozporzdzenie, chocia chronologicznie póniejsze, w tem
miejscu, jako wice si cile z treci rozdziau.
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róde: zmiany, dce do ograniczenia polskoci w szko-

ach, stanowiy wynik systemu rusyfikacyjnego, stosowa-

nego specyalnie do ziem polskich, zmiany za, wzmaga-
jce obskurantyzm edukacyjny, byy wypywem ogólnego

kierunku dziaalnoci ministeryum owiaty; przyzna je-

dnak trzeba, e i te drugie zmiany, wynikajce z ogól-

nego usposobienia rzdu, mocniej day si uczuwa
w Królestwie, ni w innych czciach pastwa, z po-

wodu szczególnego i wyjtkowego tamowania owiaty
wyszej na ziemiach polskich, a zwaszcza w Króle-

stwie. Nieustajcy prd reakcyjny par ministeryum owiaty
do coraz wikszego tamowania wiedzy wyszej, zwasz-
cza dla warstw niszych, cilej mówic—rednich i ni-
szych, do wycznego kierowania modziey z warstwy
redniej do szkó profesyonahrych i do zawodów tech-

nicznych, do zamykania owiaty warstwy niszej w gra-

nicach, o ile monoci, nie przekraczajcych szkoy ele-

mentarnej; naogó, ministeryum coraz mocniej i konse-

kwentniej wcielao w ycie w dziedzinie szkolnictwa za-

sad stanow i pozostawiao owiat wysz gównie
dla dzieci szlachty i urzdników, tych dwóch, w rozu-

mieniu pastwowem, stanów wyszych, a take do pe-

wnego stopnia i dla dzieci bogatego kupiectwa.

Ju d. 31 Grudnia st. st. 1840 roku Uwarow, po

zoeniu sprawozdania ze zwiedzenia uniwersytetu w.
Wodzimierza w Kijowie i po ustnej z cesarzem w tej

materyi rozmowie, zwróci si do kuratorów okrgów
naukowych z sekretnym okólnikiem, w którym wytyka
potrzeb »zwracania pewnej uwagi na pochodzenie mo-
dziey, powicajcej si wyszym studyom, oraz na t
przyszo, która si przed ow modzie otwiera«.

»Przy rosncej wszdzie dnoci do owiaty —
pisa minister — nadszed czas na trosk o to, aby

to nadmierne denie do nauki wyszej nie nadwe-
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rao niejako ukadu stanów, wzniecajc w mo-
dych umysach popd ku nabyciu wiedzy zbytko-

wnej (roskosznych znanij), której zastosowanie prak-

tyczne w przyszoci bardzo czsto nie zostaje

uwieczone pomylnym skutkiem, zawodzi nadzieje

ubogich rodziców i marzycielskie oczekiwania mo-
dzieców «.

Minister poleci kuratorom wskazanie skutecznych

rodków zaradczych przeciwko temu nadmiernemu roz-

wojowi owiaty wyszej w Rosyi.

Kuratorowie petersburski, dorpacki, odeski i char-

kowski byli równie, jak i minister, zdania, e otwrarte

i wyrane wyczenie warstw niszych od owiaty uni-

wersyteckiej nie byoby waciwe, e naley dy tu do

celu drog rodków porednich i, jako takie wanie
rodki, wymienili: podwyszenie opaty szkolnej, utwo-

rzenie specyalnych szkó realnych dla warstwy niszej,

zakaz udzielania modziecom warstw niszych stypen-

dyówT rzdowych i t. p. Tylko kurator moskiewski, Strogo-

now, wypowiedzia si wogóle przeciwko planom ministra.

Opozycya Strogonowa nic nie wskóraa.

Dnia 1 Grudnia st. st. 1844 roku przedstawi Uwa-
row cesarzowi memorya o rodkach zmniejszenia na-

pywu modziey do zakadów naukowych wyszych;

polega miay one na tamowaniu dostpu do posad na-

uczycielskich ludziom warstw niszych, na utrudnieniach

w przyjmowaniu maturzystów do uniwersytetów, na

podwyszeniu wpisów i t. p.

Atoli stosowa te rodki naleao, zdaniem mini-

stra, z wielkim taktem i ostronoci.

»Mona mie nadziej—utrzymywa minister—
i dziki oddziaywaniu podobnych rodków, ci-

chych i niejawnych, przybranych w form rozpo-

rzdze ministeryalnych, denie modych umysów
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do owiaty, tak dzi widoczne, utrzymanem b-
dzie w granicach, stosownych do pozycyi spoecz-

nej rozmaitych stanów, bez jawnego atoli pogwa-
cenia kardynalnej zasady, przyjtej w pastwie ju
od stulecia, a której nie mona nadwery wprost,

bez najwikszych trudnoci«.

Cesarz zatwierdzi te zasady *).

Niebawem rozpoczo si wprowadzanie ich w y-
cie. Przystpiono do podwyszenia wpisów.

Dnia 11 Czerwca st. st. 1845 roku zoy Uwarow
w tej materyi referat cesarzowi. Rozpocz od wzmianki,

e skala wpisów szkolnych w Rosyi pozostaje bez

zmiany od roku 1817 i e jest ona nizka.

»Majc na wzgldzie—cign dalej—e w wy-
szych i rednich zakadach naukowych widocznie

wzrasta napyw modzieców, pochodzcych w cz-
ci z niszych warstw spoeczestwa, a dla których

owiata wysza jest niepotrzebna, stanowi jedynie

niewaciwy zbytek i wytrca ich ze stanu pierwo-

tnego, bez korzyci dla nich i dla pastwa, uwa-

am za rzecz nieodzown, wedug wasnego prze-

konania a take zgodnie z uprzedniem przyzwole-

niem W. C. Moci, nie tyle dla wzmoenia sum
ekonomicznych zakadów naukowych, ile dla utrzy-

mania denia modziey do owiaty w granicach

pewnej wspómiernoci z pozycy spoeczn roz-

maitych stanów, podwyszy wpis w wyszych
i rednich zakadach naukowych«.

Dalej przytacza Uwarow wykaz proponowanych
opat wpisu.

x
) Rodiestwienskij: Istoriczeskij Obzor Ministierstwa Narod-

nawo Proswieszczenija, str. 254, 255.
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W uniwersytetach petersburskim i moskiewskim —
40 rs., zamiast dotychczasowego wpisu, który wynosi 28

rs. 57 kop.

W uniwersytetach charkowskim, kazaskim i ki-

jowskim — 20 rs., zamiast 14 rs. 28 kop.

W liceach Richelieu'go i Bezborodki — 15 rs.

W gimnazyach obydwóch stolic po 20 rs., zamiast

11 — 17 rs.

W I-szem gimnazyum kijowskiem — 17 rs., za-

miast 7 rs.

W gimnazyach w Odesie i Taganrogu — po 7 rs.

We wszystkich innych gimnazyach — po 5 rs., za-

miast 3 — 5 rs.

Te nowe przepisy nie rozcigaj si na okrgi dor-

packi i warszawski, gdzie s odrbne ustawy; w razie

zatwierdzenia przez cesarza maj wej one w wykona-
nie od roku szkolnego 1845/46.

Jakkolwiek to podwyszenie wpisów byo bardzo

znaczne, nie zadowolio ono cesarza, który wasnorcz-
nie na referacie ministra nakreli inn skal wpisów,

znacznie wysz, a mianowicie:

W uniwersytetach petersburskim i moskiewskim —
50 rs.

W charkowskim, kazaskim i kijowskim — 40 rs.

W liceach Richelieu'go i Bezborodki — 30 rs.

W gimnazyach obydwóch stolic — 30 rs.

W gimnazyach: w Taganrogu, Odesie i kijowskiem

I-szem — 20 rs.

Zarazem, rezolucya cesarska, wasnorcznie na re-

feracie skrelona, brzmiaa:

»Zupenie suszne, lecz powikszy wedug
tego, jak zanotowaem. Oprócz tego naley rozwa-
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y, czy niema rodków, aby utrudni dostp do

gimnazyów dla ludzi stanów niszych« *).

Takie podwyszenie opat wydao si nawet Uwa-
rowowi rodkiem za mocnym. Nie tyle ze wzgldu na

warstw nisz ludnoci, na owych »raznoczyców«,

których Uwarów sam z wasnego przekonania, jako ka-

stowiec, wolny od zapdów demokratycznych, o ile mo-
noci odsuwa od owiaty wyszej i od wpywu w pa-
stwie, chtnie spychajc ich w cie, na nisze szczeble

karyery yciowej. Lecz bya inna strona sprawy: oto

Uwarów mniema, e nie naley ju zbytnio, po nad

wszelk miar, odstrcza ludno od szkó publicznych,

dajcych rkojmi wychowania w duchu rzdowym; nie

naley czyni tego zwaszcza na wielkich obszarach kre-

sów zachodnich, od Rzeczypospolitej odczonych, je-

szcze nie otrznitych zupenie z tradycyi pastwa pol-

skiego i ze szkodliwego wpywu dziaalnoci edukacyj-

nej Czartoryskiego i Czackiego.

I oto Uwarow zdecydowa si zaoponowa przeciw

dekretacyi cesarza, uczyni to w przedstawieniu, zoo-
em cesarzowi dnia 14 Czerwca st. st. 1845 roku, uczy-

ni ostronie: naprzód, napomkn o swoich zasugach

w sprawie tamowania dostpu do owiaty wyszej
dla ludzi niszego stanu i, podkreliwszy w ten sposób

sw czynn solidarno z deniem w tym wzgldzie ce-

sarza, omieli si zaoy opozycy jedynie przeciw

rodkom, przez monarch ku osigniciu celu wy-
branym 2

).

Przytoczy Uwarow na wstpie rezolucy cesarsk

z dnia 11 Czerwca 1845 r. i tak cign dalej:

*) Sbornik postanowlenij po Ministierswu Narodnawo Pro-

swieszczenija. Wydanie 2. Tom II, cz 2. Nr. 304.
2
) Sbornik postanowlenij po Ministierstwu Narodnawo Pro-

swieszczenija. Wydanie 2. Tom II, cz 2. Nr. 305.
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»Uwaam za swój obowizek donie W. C.

Moci, e pod tym wzgldem ministeryum owiaty

przedsiwzio ju rodki stanowcze... Z powodu
przedstawienia gubernatora cywilnego smoleskiego,

aby pozwoli dzieciom kupców na odbywanie dal-

sze kursów gimnazyalnych bez ogranicze, wnio-

sem d. 3 Czerwca r. b. na komitet ministrów me-

morya o rodkach odsunicia od gimnazyów dzieci

kupców i mieszczan i innych osób stanów opodat-

kowanych«.

Nadmienia Uwarow, e komitet ministrów zaapro-

bowa jego opini i e niebawem wniosek ten przedsta-

wiony bdzie do zatwierdzenia cesarzowi; dziki wic
tym rodkom, »gimnazya stan si przedewszystkiem

miejscem edukacyi dla dzieci szlachty i urzdników,

stan za redni zwróci si do szkó powiatowych«.

»Cigle mam przed oczyma cel, wytknity

przez W. C. Mo — zapewnia minister — i jedy-

nie przez ostrono oraz stosujc si do znanych

mi zamiarów W. C. Moci, przekadam taktyk

rozdrabniania rodków, prowadzcych stopniowo

do celu.

W myl tych wzgldów wanie, rodek, do-

tyczcy dzieci stanu redniego, stosowany jest od-

dzielnie od podwyszenia opaty szkolnej.

Co do tej ostatniej, to W. C. Moci yczeniem

jest, aby ju obecnie uczynione zostao jej podwy-
szenie, daleko znaczniejsze. Omielam si przedsta-

wi do najmiociwszej uwagi W. C. Moci, e wy-

soko opaty ustanowiona zostaa przez ministe-

ryum nie dowolnie, lecz na podstawie rozwaenia

rodków miejscowych oraz danych, przez kurato-

rów dostarczonych. Racz, Najjaniejszy Panie, po-

zwoli mi na szczere wypowiedzenie obawy, e
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znaczne a nage podwyszenie opaty szkolnej mo-
e utrudni dla ministeryum rodki zapewnienia

owiacie publicznej przewagi nad edukacy domow
i prywatn.

W cigu lat dwunastu ku temu celowi skiero-

wane byy stale usiowania moje, a lubo obecnie

zamiary moje ju w znacznym stopniu urzeczywi-

stnione zostay, lubo w Cesarstwie obawy w tym
wzgldzie nie s tak wielkie, jak w Królestwie Pol-

skiem, wszelako poczytuj sobie za wity obowi-
zek nie ukrywanie przed W. C. Moci, e dla gu-

bernii kraju poudniowo-zachodniego jest to oko-

liczno szczególnej wagi. W samej Rosyi opata
szkolna stanowi urzdzenie niezbyt dawne. Dotych-

czas wszyscy przywykli do myli, e u nas owiata
narodowa jest to wspaniaomylny dar szczodro-

bliwego rzdu.

Omielibym si uprasza najpoddaniej W. C.

Mo o pozwolenie odoenia jeszcze o lat pi
wikszego podwyszenia opaty czyli, wprowadza-
jc j obecnie, zgodnie z pierwotnym projektem,

na podstawie doniesie wadz naukowych, po upy-
wie wymienionego terminu, podnie j do tej skali,

jak raczye, Najj. Panie, wyznaczy na moim re-

feracie.

Jedynie przychylne zaufanie, jakiem dotych-

czas uszczliwiae, Najjaniejszy Panie, dziaal-

no ministeryum owiaty, zmierzajc ku urzeczy-

wistnieniu Twych wskaza, omiela mnie do zo-

enia pod Najmiociwsz rozwag tych refleksyk.

Dekretacya cesarza brzmiaa:

»Zgadzam si na lat trzy; uwaam za poy-
teczne dopuszczenie dzieci kupców I-ej gildyi do

gimnazyów«.
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(Jwarowowska wic skala opaty uratowana zostaa

do r. 1848/49. Minister, jednak, stara si zachowa t
skal, odpowiadajc jego yczeniu, jaknajduej i do-

piero d. 31 Grudnia st. st. 1848 roku zoy raport,

umylnie wida wybrawszy ostatni dzie roku, aby za-

chowa pozornie przynajmniej zadekretowany przez ce-

sarza termin trzyletni.

W referacie z 31 Grudnia 1848 r. przypomina Uwa-
row o upynionym ju terminie trzyletnim i zawiada-

mia cesarza, i »po zakoczeniu biecego roku szkol-

nego« zostanie wprowadzony w ycie system opat w za-

kresie, przez cesarza w roku 1845 ustanowionym; upra-

sza jedynie o obnienie opaty dla gimnazyów w Ode-

sie z 20 rs. do 15 rs., oraz w Taganrogu — z 20 rs.

do 10 rs.

»Zgadzam si« zadekretowa cesarz; udao si za-

tem ministrowi odwlec faktycznie termin podwyszenia
opat o lat cztery, zamiast trzech l

).

Gdy podwyszone opaty z pocztkiem r. 1849/50

w ycie weszy, Uwarow ju nie by ministrem 2
).

Przytoczylimy szczegóy, dotyczce opat szkol-

nych w Rosyi, aby zobrazowa ówczesne ogólne tenden-

cye rzdu w dziedzinie owiaty, a równie, aby uczyni
pewne pouczajce zestawienie cyfr pomidzy Cesarstwem

a Królestwem Polskiem. Mianowicie, przytoczone dane

wiadcz o tern, e przy potnem deniu do zatamo-

wania napywu modziey do zakadów naukowych

x
) Sbornik postanowlenij po Minisierstwu Narodnawo Pro-

swieszczenija, wjTdanie 2, Tom II, cz 2. Nr. 466.

a
) Póniejsze przepisy z 16 Maja st. st. 1852 r. o opatach

szkolnych wydrukowane w Sborniku rasporiaenij po Minisier-

stwu Narodnawo Proswieszczenija. Tom III. Nr. 105.

IP0M PASKIEWIC20WSKA. 19
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w Imperyum za pomoc podwyszenia wpisów, gorli-

wo wadz centralnych i miejscowych co do Królestwa

pod tym wzgldem bya jeszcze znacznie wiksza. Dzia-

aa tu dno niezmienna do ogranicze wyjtkowych.

Mianowicie, pomimo znacznego podwyszenia wpisu

szkolnego w Rosyi, opaty w gimnazyach i szkoach po-

wiatowych Królestwa byy znacznie wysze.

Opata w wyszych klasach gimnazyum wynosia

w Królestwie ju od roku 1833 zp. 200, czyli rs. 30;

tymczasem, nie mówic ju o tych nizkich opatach, ja-

kie w Cesarstwie do roku 1845 na podstawie przepisów

z roku 1817 istniay, nawet, wedug skali, zatwierdzonej

w roku 1845, opata w gimnazyach rosyjskich, z wyjt-

kiem piciu miast, wynosia rubli 5.

W Odesie i Taganrogu stosunkowe podwyszenie

wpisu byo zupenie nieznaczne; nawet, jednak, w gim-

nazyach stoecznych, petersburskiem i moskiewskiem,

wpis wynosi tylko 2
/ 3 opaty w gimnazyach Królestwa.

Zwracamy uwag, e w Królestwie bynajmniej nie uzna-

no za waciwe obniy stosunkowo wpis w gimnazyach

prowincyonalnych; dziki temu wszystkie gimnazya Kró-

lestwa w klasach wyszych miay wpis sze razy wy-
szy, ni gimnazya rosyjskie, za wyjtkiem owych piciu

miast.

Ów wpis piciorublowy gimnazyalny pozosta w Ce-

sarstwie i po zastosowaniu w roku 1849 nastpnego pod-

wyszenia, a nawet i po przepisach z roku 1852. Tym-
czasem za wpis w Królestwie, jak zobaczymy, nieba-

wem uleg jeszcze podwyszeniu dla modziey nieuprzy-

wilejowanej. Nawet wpis w szkoach powiatowych
Królestwa by wyszy, ni w gimnazyach rosyjskich

miast niestoecznych, wynosi bowiem od roku 1833 —
50 zp. czyli 7 rs. 50 kop.

W sprawie utrudnie edukacyjnych zatem Króle-

stwo, za bezporedni spraw namiestnika, gdy on to



291

w roku 1833 tak ogromne podwyszenie wpisów prze-

prowadzi, kroczyo na czele, wyprzedziwszy w tym
wzgldzie szkoy Cesarstwa i pod wzgldem czasu i pod

wzgldem skali ogranicze.

Chocia reformy przeciwowiaiowe w Rosyi z roku

1845 zastay w Królestwie stan rzeczy, w tym kierunku tak

daleko posunity, i prawodawca w Cesarstwie nie uwa-
a za moliwe dotrzyma mu planu, to jednak refor-

mom tym towarzyszy dalszy ruch wsteczny w zarz-

dzeniach edukacyjnych w Kongresówce, lub, inaczej mó-
wic, dalszy ruch postpowy w kierunku redukowania

owiaty. Zwaszcza, zasada utrudniania edukacyi wy-
szej dla warstw niszych doprowadzia w Królestwie do

zarzdze zupenie wyjtkowych i szczególnych, których

nie zdecydowano si zastosowa w Cesarstwie.

W umysach urzdników, do Królestwa na stanowi-

ska wysze sprowadzonych, wci nurtowaa obawa o to,

i owiata, zwana wysz, zbyt jest dostpna dla warstw

szerszych ludnoci.

Pamitny prezes komisyi ledczej do badania prze-

stpców politycznych, Andrzej Storoenko, zapisuje swoje

w tym wzgldzie wynurzenia, przypadajce wanie na

chwil opracowywania nowych ogranicze edukacyj-

nych dla Królestwa.

»Przechodzc dzi z sypialni do gabinetu przez

przedpokój — zapisuje on w swym dzienniku pod

dat 7 Marca 1845 roku — spotkaem w nim chopca
z kajetem, umundurowanego tak, jak wychowacy
korpusu paziów; rónica— jedynie w kolorze guzi-

ków. Pytam, co to za chopiec? Odpowiadaj mi,

e to Romcio (w oryginale rosyjskim literami pol-

skiemi : Romcio), brat mego sucego, który na-

zywa siebie kamerdynerem, e uczy si w gimna-

zyum i ju doszed do takiej a takiej klasy.

19*



— 292 —

Okoliczno ta napdzia na mnie chmury my-
li, które zaspiy moje poranne dobre usposo-

bienie.

Uczy si czytania, pisania i pocztków ary-

tmetyki — to dobre i dla lokaja, lecz przechodze-

nie wszystkich nauk, w gimnazyum wykadanych,
jest szkodliwsze, wedug mnie, nawet ni picie

wódki przed dwudziestym rokiem ycia, za mun-
dur, mieszajcy pochodzenie i stan uczniów— czy
to nie krok pierwszy do komunizmu, czyli do wspó-
czesnej demokracyi?

Czy waciwa jest owiata wszechnarodowa
dla wszystkich warstw?

Czy poyteczne s marzenia filozoficzne i te-

orye prawa natury dla rzemielników, lokajów

i mieszczan?

Czy naley wprowadza rolników do kó,

traktujcych o rodkach pastwowych, i wyprowa-
dza ich ze stanu patryarchalnego, prostego i, dziki

ograniczeniu potrzeb i pragnie, szczliwego?^

Te rozwaania doprowadzaj Storoenk do ponu-

rych myli o rewolucyi francuskiej. Biada nad tern, i
maksymy rewolucyjne przenikny ju do Niemiec, zwa-
szcza do Prus, i widzi w tern wynik nadmiernego roz-

powszechnienia owiaty.

»Prusy maj ju i stany prowincyonalne i pra-

wa, bodaj lepsze od przedstawicielstwa narodowego,

lecz wci krzycz o konstytucyi, o wolnoci druku,

o wikszem zrównaniu wszystkich klas narodu,

a wszystko to pochodzi std, e klasa rednia

wzmoga si, e mieszczanie, rzemielnicy, sucy...
maj poród siebie licznych pedagogów i e owiata
wysza, nie potrzebna dla wszystkich, staa si do-

stpn dla kadego.
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My tu w Królestwie Polskiem stoimy a qui

vive przeciwko Prusom. Prusy nas nienawidz, Po-

lacy gotowi s przy lada okazyi przysta do tego,

kto jest przeciwko nam; umundurowani acy szkolni

knuj midzy sob cige spiski przeciw rzdowi;
dzieci rónych majstrów, sug i wogóle mieszczan,

które uczyy si w gimnazyach, myl o przewro-

cie politycznym, karmic si nadziej wyjcia z ni-

coci.

Propaganda polityczna dziaa, za o rodkach
powstrzymania jej nie myli si«.

Tak ponure myli nasun generaowi Storoence

w dniu 7 Marca 1845 r. od samego rana widok Romcia
w mundurze gimnazyalnym.

Snujc dalej swe myli, stwierdza, i »dla trwao-
ci rzdu, zwaszcza monarchicznego, niezbdna jest kla-

syfikacya w narodzie«, potrca o torysów angielskich*

którzy stanowi podpor tronu, i narzeka na zbyt sab
klasyfikacy stanów w Królestwie Polskiem. Naley roz-

pocz napraw tego braku od szkó i tu zacz choby
od klasyfikacyi zewntrznego ubioru:

»Pomieszanie stanów w uczniach szkó, ubra-

nych w jeden mundur, przenika do ducha narodo-

wego. Wedug mnie, daleko poyteczniejszem byo-
by, gdyby uczniowie chodzili do szkó tak, jak cho-

dz w domu; wówczas dzieci wyszych urzdni-
ków, zamonych ziemian i bogatych kupców od-

róniayby si i w dziecistwie od dzieci mieszczan,

i ta okoliczno, pozornie baha, byaby ju poczt-
kiem klasyfikacyi« *).

l

) Storoenki. Familnyj Archiw. Tom I. Kijów 1902, strony
398, 399, 400. W kilkadziesit lat potem, w roku 1887 minister
Dielanow zwraca uwag na to, i gimnazya i progimnazya na-
peniy si uczniami, którzy »ze wzgldu na warunki bytu ich
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Te uwagi Storoenki byy echem dyskusyi, jakie

w sferach urzdowych toczono, oraz projektów, jakie

w tym czasie przygotowywano.

Chronologicznie, wryprzedziy zarzdzenia dla Kró-

lestwa znowu o kilka miesicy zarzdzenia dla Rosyi

wydane, nie mówic o tern, e surowoci sw i wyjt-

kowoci znacznie te ostatnie przewyszyy. Mianowicie,

d. 21 Marca st. st. 1845 roku zatwierdzone zostay przez

cesarza »Przepisy dodatkowe dla zarzdu okrgu nauko-

wego warszawskiego, nie ulegajce adnej publikacyi«.

Zostaa tu wic zastosowana taktyka rodków »cichych

i niejawnych^, które zaleca Uwarów w referacie z dnia

1 Grudnia st. st. 1844 roku.

Tre tych przepisów bya przedmiotem wyczerpu-

jcej dyskusyi; stanowia ona przedmiot porozumie po-

midzy namiestnikiem a kuratorem, nastpnie za przed-

miot narad osobistych Uwarowa z Turkuem i Paskie-

wiczem, podczas pobytu tego ostatniego w Petersburgu.

W myl wspomnianej wyej taktyki, zaznacza Uwa-
row w odezwie do Okuniewa z dnia 27 Marca st. st.

1845 roku, e projektowane w przepisach przeksztace-

rodziców zupenie nie powinni dy do redniego gimnazyal-

nego, a nastpnie do wyszego uniwersyteckiego wyksztacenia«.

Dnia 18 Czerwca st. st. 1887 roku wyda minister do wadz
szkolnych pastwa okólnik, zalecajcy przyjmowanie do gimna-

zyów i progimnazyów »tych tylko dzieci, które znajduj si pod

opiek osób, dajcych rkojmi naleytego dozoru domowego
oraz dostarczenia dzieciom niezbdnych do pracy naukowej

wygód«.
»Tym sposobem — opiewa okólnik — gimnazya i progim-

nazya wyzwol si od uczszczania do nich dzieci furmanów,

lokajów, kucharzy, praczek, drobnych sklepikarzy i tym podo-

bnych ludzi, których dzieci, z wyjtkiem chyba obdarzonych

niezwykemi zdolnociami, zgoa nie powinny by wytrcane
z tej sfery, do której nale«.

Rodiestwienskij : Istoriczeskij Obzor Ministierstwa Narodna-

wo Proswieszczenija, str. 640, 641.
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nie szkolnictwa odbywa si ma stopniowo. Pod skro-

mn nazw »przepisów dodatkowych« zadekretowana

zostaa istotna zmiana zasad ustawy roku 1840; w sy-

stemie klasycznym edukacyi uczyniony zosta walny

wyom.
Przepisy dodatkowe postanawiay: owiat elemen-

tarn pozostawi na dawnych zasadach, natomiast, szkoy
powiatowe, jako zakady przygotowawcze do gimnazyów,

zredukowa do »koniecznej potrzeby«, pozostae za
szkoy powiatowe przeksztaci na realne, z kierunkiem

technicznym lub agronomicznym. Ilo istniejcych gim-

nazyów filologicznych, wynoszc wówczas dziesi, po-

stanowiono zmniejszy, tak iby w kadej gubernii, war-

szawsk wyjwszy, byo nie wicej nad jedno gimna-

zyum; zamiast gimnazyów zwinitych projektowano

utworzenie wyszych szkó realnych, zwaszcza w Kali-

szu, Kielcach lub Siedlcach, czyli wanie w guberniach

skasowanych.

Wpis szkolny w gimnazyach i szkoach powiato-

wych filologicznych postanowiono podwyszy, czynic
wyjtek jedynie dla dzieci biednej szlachty i urzdników,
w zakadach za realnych wpis, o ile mona, zmniejszy
zamierzano.

Dla modziey szlacheckiej postanowiono tworzy
przy gimnazyach pensyonaty, czyli instytuty; do uniwer-

sytetów Cesarstwa mieli by nadal wysyani tylko ma-
turzyci lepsi, i to z dzieci szlachty i urzdników.

To byy punkta gówne przepisów.

Zawiadamiajc Okuniewa o zatwierdzeniu przepi-

sów odezw z dnia 27 Marca st. st. 1845 roku, poleca
Uwarow, aby Rada Wychowania Publicznego zaja si
niezwocznie uoeniem projektów stopniowej reorgani-

zacyi szkó, w duchu przepisów; wskazywa na potrzeb
przeksztacenia, oprócz gimnazyów w guberniach skaso-

wanych, jeszcze i gimnazyum w Szczebrzeszynie na
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szko realn z kierunkiem agronomicznym; przypomi-

na o potrzebie okrelenia, w jakim stosunku ma by
podwyszony wpis w zakadach filologicznych, zmniej-

szony za w realnych, »przyjwszy koniecznie za zasad,

aby uwolnienie od tego wpisu czynione byo ze szczególn

ogldnoci, po naleytem zbadaniu, czy ucznia naley

uwolni od caego wpisu czy te od czci tylko«.

Zapowiada Uwarow przyjazd swój do Warszawy

w Czerwcu 1845 roku dla wzicia udziau w ostatecz-

nych naradach nad projektami szkolnymi i poleca za-

wezwanie do obrad dodatkowo dyrektora warszawskiego

gimnazyum realnego i dyrektora instytutu agronomicz-

nego w Marymoneie. Pierwszym by wówczas Karol

Frankowski, drugim — Micha czapowski. Wezwanie

ich do narad stanowio oznak tej wanej roli, jak
w dalszem^przeksztaceniu szkó odegra miaa edukacya

realno-techniczna.

Wobec tego, Rada Wychowania Publicznego wzia
si do pracy; na posiedzeniach z 29 i 31 Lipca 1845 r.

zatwierdzia plan reorganizacyi zakadów naukowych

oraz instrukcye do wykadu nauk w szkoach realnych.

Jakkolwiek, przy przeksztacaniu zakadów o konieczno-

ci dalszych ogranicze jzyka polskiego nie byo mowy,

to jednak konieczno cigego zbliania si ku idealnej

mecie rusyfikacyi tak mocno przenikaa magistratur

edukacyjn, e przy wszelkiem przeksztacaniu systemu

musiano uczyni dalszy krok naprzód i w tym kierunku.

W doczonym do instrukcyi planie nauk dla szkó re-

alnych jzyk rosyjski poczesne zaj miejsce, w porów-

naniu z polskim.

W szkoach powiatowych realnych na jzyk rosyj-

ski w klasach czterech przeznaczono tygodniowo godzin

18, na jzyk polski — 14.

W klasach V-ej i VI-ej szkó realnych wyszych na
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jzyk rosyjski przeznaczono godzin 8, na jzyk polski

tylko 2, po godzinie tygodniowo w kadej klasie.

Na posiedzeniu Rady Wychowania Publicznego dn.

8 Sierpnia 1845, odbytem pod przewodnictwem ministra,

wyjania Uwarów, i nage przeksztacenie ustaw szkol-

nych z r. 1840 nie byoby waciwem, poniewa mo-
dzie, obecnie studyujca, rozpocza edukacy na pod-
stawie dawnego systemu, a równie dlatego, i mini-
steryum nie rozporzdza potrzebnymi do tak szybkiej

reformy rodkami. Zaleci tedy Radzie, aby przyja za-

sady przepisów dodatkowych za »kanw, na której

w przyszoci dokonywa naley urzeczywistnienia planu,

wedug wskaza dowiadczenia i potrzeb miejscowych«.
Na podstawie uchwa, na posiedzeniu Rady Wychowa-
nia Publicznego w dniu 8 Sierpnia powzitych, kurator

wystosowa odezw do Rady Administracyjnej dnia 19

Sierpnia 1845, przedstawiajc do zatwierdzenia szereg

nowych przepisów i powoujc si na to, i co do nich

nastpio ju porozumienie namiestnika z ministrem
owiaty.

Przepisy te zmierzay do wzmocnienia edukacyi re-

alnej i pocigay za sob znaczne zmiany w dotychcza-

sowych opatach szkolnych.

Mianowicie, tendencya do odsunicia tak zwanych
stanów niszych od gimnazyów filologicznych, a co za-

tem idzie, i od uniwersytetów, znalaza w Królestwie

wyraz jaskrawy, na jaki nie zdecydowano si wT stosun-

ku do szkó Cesarstwa, bo oto wprowadzono system ta-

ryfy opat szkolnych, kunsztownie zróniczkowanej sto-

sownie do pochodzenia uczniów, z tak ewentualn kal-

kulacy, e wanie dla warstwy biedniejszej opaty
w szkoach filologicznych ustanowiono najwysze. Nato-
miast, dla szkó realnych opaty ustanowiono znacznie

nisze.
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Dla uczniów szkó powiatowych realnych wysoko
wpisu oznaczono na 3 rs. rocznie.

W wyszych szkoach realnych, szecioklasowych,

opat oznaczono: dla czterech klas niszych na 4 rs.,

dla pitej i szóstej klasy na 6 rs.

Od opat tych nikt uwalnianym by nie moe.

W szkoach powiatowych filologicznych oznaczono

opat:

Od synów szlachty— 6 rs.

Od synów urzdników oraz szlachty, w subie rz-
dowej bdcej — 3 rs.

Od nie-szlachty — 10 rs.

W gimnazyach filologicznych — w pierwszych czte-

rech klasach:

Od synów szlachty — 8 rs.

Od synów urzdników i szlachty, w subie rzdo-
wej bdcej — 4 rs.

Od synów nie-szlachty — 15 rs.

W klasach V, VI i YH-ej:

Od synów szlachty — 20 rs.

Od synów urzdników i szlachty, w subie rzdo-
wej bdcych — 10 rs.

Od synów nie-szlachty — 45 rs.

Od opat powyszych nikt nie ma by uwolnionym,

wyjwszy tylko uczniów, pobierajcych stypendya, ni-
sze od wyznaczonej opaty szkolnej.

Uczniom, którzy po ukoczeniu nauk gimnazyal-

nych, przyjci bd do uniwersytetów Cesarstwa lub in-

nych wyszych zakadów naukowych w Rosyi, celem

przygotowania si do stanu nauczycielskiego, lub te
wstpi do stanu duchownego, zwracana ma by opata
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szkolna, za czas ich pobytu w wyszych klasach gimna-

zyalnych.

Opaty powysze obowizywa maj uczniów, wcho-

dzcych do szkó, uczniowie za, którzy zaczli nauki

przed wydaniem nowego rozporzdzenia, wnosz opat
na zasadzie dawnej.

Oprócz tego, kurator zawiadomi Rad, e ju
z pocztkiem biecego roku szkolnego 1845/46 otwarte

bd wysze szkoy realne w Kaliszu i w Kielcach,

szkoa powiatowa z Lipna przeniesiona bdzie do Wo-
cawka, z zamian jej na realn z dnoci handlow,

szkoa powiatowa w Maryampolu przeksztacona bdzie

stopniowo na realn z dnoci agronomiczn i t. d.

Wogóle, w szkoach, przeistaczanych na realne, wy-
kad filologiczny ma by zwijany stopniowo, poczynajc

od klasy niszej.

Rada Administracyjna na posiedzeniu d. 19 Sierp-

nia 1845 roku upowania kuratora do wprowadzenia

w ycie nowych opat z pocztkiem roku szkolnego *).

Zaprowadzone utrudnienia dla nie-szlachty w szko-

ach filologicznych byy niezmiernie uciliwe.

Wpis dla nie-szlachty w gimnazyach filologicznych

Królestwa by teraz wyszy od wpisu w gimnazyach

prowincyonalnych Rosyi, w roku 1845 ustanowionego,

w klasach niszych trzykrotnie, w klasach wyszych
dziewiciokrotnie (15 rs. i 45 rs., wobec 5 rs.).

Wpis w klasach wyszych gimnazyów Królestwa

dla ludnoci nieuprzywilejowanej by przeszo dwukro-

tnie wyszy od wieo podwyszonego wpisu w gimna-

zyach obydwóch miast stoecznych Cesarstwa, a nawet

wyszy o 5 rs. od wpisu w najdroszych uniwersytetach,

petersburskim i moskiewskim.

Wpis ten, w monecie, na któr wówczas jeszcze

l

) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 4105 c.
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w Królestwie rachowano, pomimo wprowadzenia w roku

1841 monety rosyjskiej, wynosi bardzo znaczn sum
300 zp.; wyrównywa on, jako pozycya budetu prywa-

tnego, ówczesnej cenie przyzwoitego mieszkania dla ro-

dziny miernej zamonoci w Warszawie, w siedliskach

za gimnazyów prowincyonalnych pozycy t mniej wi-
cej trzykrotnie przewysza.

Przepis, wyczajcy uwalnianie uczniów od wpi-

sów z wyjtkiem wypadków szczególnych, uciliwo
nowych opat dotkliwie jeszcze zwiksza.

3.

Dziaalno wydziau edukacyjnego, poza stopnio-

wem przeksztacaniem zakadów naukowych w duchu

idei rzdowych i prdów kierowniczych, nie spuszczaa

z oka sprawy wzmacniania dozoru nad modzie
szkoln.

Kurator, w odezwie z dnia 9 Wrzenia 1845 roku,

zwraca uwag Rady Administracyjnej na to, e w War-
szawie znajduje si 90 pensyi i szkó prywatnych m-
skich i eskich, dozór za nad niemi jednego inspek-

tora jest niedostateczny; uprasza wic kurator Rad
o mianowanie jeszcze jednego inspektora przy Komite-

cie zakadów naukowych prywatnych.

Rada na posiedzeniu d. 7 Padziernika t. r. wnio-

sek kuratora zatwierdzia.

Autorowie przepisów dodatkowych skorzystali ze

zmniejszenia, na mocy reskryptu z dnia 21 Sierpnia 1844

roku, iloci gubernii Królestwa do piciu, jako z pretek-

stu do przeprowadzenia upragnionej redukcyi gimna-

zyów filologicznych. Redukcya ta miaa atoli i ujemn,
z punktu widzenia wadz edukacyjnych, stron. Miano-

wicie, na podstawie przepisów ustawy szkolnej z roku
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1840, wszystkie zakady naukowe gubernii znajdoway

si pod dozorem dyrektora gimnazyum guberni alnego.

Po zmniejszeniu iloci gubernii, a wskutek tego po zwik-

szeniu terytoryów gubernialnych, wykonywanie obowiz-

ków dozorczych przez dyrektorów stao si uciliwem.

Wskutek tego, kurator Okuniew w odezwie do Rady

Administracyjnej z dnia 12-go Lutego 1847 roku pro-

ponowa, w celu wzmoenia dozoru, szkoy gubernii

warszawskiej, dochodzce do liczby 680, podzieli pod

wzgldem dozoru pomidzy dyrektorów obydwóch gim-

nazyów warszawskich i gimnazyum w Piotrkowie, oraz

zwierzchnika wyszej szkoy realnej w Kaliszu; cz
za szkó dyrekcyi radomskiej odda pod dozór zwierzch-

nika szkoy realnej w Kielcach.

Rada uchwa z dnia 17 Lutego t. r. wniosek ku-

ratora zatwierdzia.

Redukowanie liczby szkó, wyszych ponad cztero-

klasowe, oraz najsurowszy dozór, zwaszcza nad mo-
dzie starsz, byy to zasady wytyczne wadz edukacyj-

nych, przestrzegane pilnie, bez wszelkich zewntrznych

impulsów, samorzutnie niejako, wT epoce polistopadowej.

atwo jednak poj, e takie wypadki, jak wybuch po-

wstaczy krakowski w Lutym 1846 roku, oraz pewne,

niezmiernie nike, zreszt, odruchy, jakie wypadkom
krakowskim w Królestwie towarzyszyy, musiay pod-

nieci zacito wadz wzgldem starszej zwaszcza mo-
dziey szkolnej.

Wystarczy drobny epizod, mianowicie wykrycie

w pierwszem gimnazyum warszawskiem kóka mo-
dziey, ochrzczonego, naturalnie, mianem spisku polity-

cznego, wystarczyy modziecze odgróki jednego z ucz-

niów, Antoniego Rudzkiego, przeciwko namiestnikowi,

aby zaalarmowa Petersburg wieci o sprzysieniu,

które grozio mierci Paskiewiczowi a które udare-

mniono jedynie, dziki wielkiej czujnoci wadz.
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Na tak wie cesarz przysa do namiestnika list,

zachcajcy go do najsurowszych wobec tak gronego
objawu kroków.

»Nowe wykrycie spisku przeciwko tobie do-

wodzi, e kanalje s w Warszawie — brzmiay
sowa listu z dnia 22 Kwietnia (4 Maja) 1846 r. —
prosz ci, bd ze sob bardziej, ni kiedykolwiek,

ostrony; z kanaljami nie artuj, a oddawaj pod
sd polowy bez miosierdzia, innego sposobu na

nich niema. Jeli w gimnazyum tern jest wielu win-

nych, ka je zamkn, a sum, na nie przeznaczon,

obró na kupno domów pod esplanad cytadeli.

Chopaków odesa do rodziców, nauczycieli za
wysa w gb Rosyi, jeli cho nieco s wtpliwi;

tak postpuj i na przyszo.
Tu wszystko dobrze.

Ksinej rczki cauj, ciebie ciskam ser-

decznie« 1
).

Otrzymawszy tak szerokie penomocnictwa, namie-

stnik, który wiedzia, e sprawa owych sprzysie nie

przybraa groniejszych rozmiarów, nie skorzysta z po-

zwolenia w caej rozcigoci.

W kilka jednak tygodni potem, opierajc si na

tern, i ledztwo, prowadzone na tle niezmiernie, jak

wiadomo, na terytoryum Królestwa w roku 1846 nie-

znacznych, nikych prób insurekcyjnych, wykazao pe-

wien udzia modziey szkolnej w iluzyjnych przygoto-

waniach, zoy Paskiewicz raport cesarzowi z daty 6 (18)

Czerwca 1846 roku, proponujc zamknicie klas wy-
szych, od pitej poczynajc, w gimnazyach warszaw-

skich, to jest w dwóch filologicznych i w realnem.

*) Szczcrbatow: Knia Paskiewicz, Tora V, Dokumenia stro

na 56G.
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Wniosek uzyska zatwierdzenie.

Dnia 17 (29) Czerwca t. r. wystosowa namiestnik

odpowiednie rozporzdzenie do kuratora okrgu nauko-

wego warszawskiego.

Oto brzmienie tego dokumentu:

»Ostatnie zamierzenia buntownicze w kraju

tutejszym ujawniy ducha ksztaccej si w tutej-

szych szkoach modziey. Wykryte zostay, jak to

J. W. Panu wiadomo, wystpne knowania wród
uczniów trzech klas wyszych gimnazyów w Szcze-

brzeszynie i Pocku, nakoniec za wykryty zosta

spisek i midzy uczniami gimnazyów tutejszych.

Wszystko to wiadczy o tern, e wadze szkolne

nietylko nie potrafiy nada ksztaccej si mo-
dziey kierunku, odpowiedniego jej przeznaczeniu,

lecz, przeciwnie, okazay si nawet nie do czuj-

nemi i silnemi, aby powstrzyma powierzon im
modzie od udziau w wystpnych knowaniach

buntowników, tak i jedynie przedsibrane w por
gorliwe i mocne rodki powstrzymay t mo-
dzie od powszechnego rozruchu, zwaszcza w War-
szawie, gdzie wskutek dopuszczonego niezwykego
skupienia uczcej si modziey, dosigajcego licz-

by 2,000, zwyky dozór szkolny nie daje adnej r-
kojmi dla porzdku publicznego. O tern pooeniu
wydziau szkolnego nie mogem nie powiadomi
najpoddaniej J. C. Moci i Cesarz, zgodnie z moj
opini, Najwyej zezwoli na zamknicie we wszy-

stkich gimnazyach warszawskich klas wyszych, to

jest V, VI i VII-ej, pozostawiajc mono ojcom
i krewnym wysyania dzieci do innych gimna-

zyów, celem ukoczenia w nich studyów wyszych.
W wykonaniu tej woli Najwyszej, rozkazuj J. W.
Panu, wraz z zakoczeniem biecego roku szkol-
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nego zakaza zapisu i przyjmowania uczniów do
wymienionych klas wyszych wszystkich gimna-

zyów w Warszawie, pozostawiajc mono krew-
nym uczniów wysyania ich do innych gimnazyów,
wedug wasnego uznania. Kursa za dodatkowe
prawne uwaa za cakowicie zamknite« *).

Cae to rozporzdzenie wydane zostao po za ple-

cyma Uwarowa; namiestnik i cesarz uwaali je za za-

rzdzenie natury wycznie politycznej; minister owiaty
dowiedzia si o niem post factum z odezwy namie-

stnika. By dotknity, nie tyle z pewnoci treci rozpo-

rzdzenia, ile sposobem jego wydania bez porozumienia

z nim; wprawdzie, ustawa okrgu naukowego przewidy-

waa, e namiestnik w wypadkach, nie cierpicych

zwoki, wydaje rozporzdzenia kuratorowi, bez udziau

ministra, obecnego wypadku, jednak, za nagy uwaa
nie mona byo, do pocztku bowiem roku szkolnego

pozostawao jeszcze kilka tygodni; zreszt, namiestnik

mia czas na wyjednanie sankcyi cesarza, a ministra po-

min zupenie.

Uwarow wystpi z prób opozycyi, mianowicie,

prosi cesarza o uchylenie czciowe rozporzdzenia i do-

pi swego.

Znajc dum Uwarowa i jego zazdrosne obstawa-

nie przy swej wadzy, z drugiej za strony biorc

pod uwag tre jego przedstawienia w tej sprawie, mo-

na z wielkiem prawdopodobiestwem twierdzi, e gó-

wnym motywem jego wystpienia bya potrzeba okaza-

nia i namiestnikowi i, dla powagi swej wadzy, kurato-

rowi, a w sprawach szkó Królestwa nie mona pomi-

ja jego opinii. Gdyby bowiem przypuci, e Uwarowa

Sbornik postanowlenij po Ministierstwu Narodnawo Pro-

swieszczenija, wydanie 2, Tom II, cz 2. Nr. 351,
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dotkn i oburzy sam fakt pozbawienia stoecznego

miasta kraju nietylko szkó istotnie wyszych, lecz na-

wet i wyszych klas gimnazyów, to jego, jako zdecydo-

wanego zwolennika i opiekuna szkó filologicznych, ob-

szedby chyba najbardziej los dwóch gimnazyów kla-

sycznych.

Tymczasem, Uwarów, pomijajc te gimnazya, pro-

si jedynie o pozostawienie klas wyszych w gimnazyum
realnem, zdawa bowiem sobie spraw z tego, e sfery

kierownicze, z cesarzem na czele, skaniaj si coraz

wyraniej ku krzewieniu edukacyi realnej, kalkulowa

wic, e, t drog idc, pewniej otrzyma satysfakcy.

Dnia 21 Lipca st. st. 1846 roku zoy Uwarow
przedstawienie, którego wstp ju zawiera ironiczn

krytyk paskiewiczowskiego zarzdzenia:

»Namiestnik Królestwa Polskiego oznajmi mi,

e na skutek jego przedstawienia, W. C. Mo ze-

zwolia na zamknicie wTe wszystkich gimnazyach

warszawskich klas wyszych. Nie pozwalajc sobie

wkracza w rozwaanie kwestyi, do jakiego stopnia

moe odpowiada poytkowi ogólnemu zredukowa-

nie wszystkich gimnazyów warszawskich do za-

kresu szkó powiatowych, omielam si przedsta-

wi do Najwyszej rozwagi nastpujc okoliczno:

W liczbie gimnazyów warszawskich, utwo-

rzone w celu przygotowania modziey do zawo-

dów przemysowych gimnazyum realne tylko w osta-

tnich klasach nadaje wykadowi nauk odpowiedni

do przeznaczenia tego zakadu charakter specyalny.

W klasach niszych lubo wykadane s przedmioty

przygotowawcze, wchodzce mniej wicej do dzie-

dziny ogólnego wyksztacenia, to liczba ich ograni-

czona jest jedynie do tych, które znajduj si
w zwizku z edukacy realn, otrzymywan w kla-

EPOM PASKISWICZOWSKA 20
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sach wyszych. Wszystkie nauki, majce bezpore-

dnie zastosowanie do zaj technicznych, rozpoczy-

naj si dopiero od klasy pitej... Zamknicie klas

wyszych w tern gimnazyum cakowicie zniweczy

cel jego utworzenia i obróci je w zakad, nie sto-

jcy nawet na równi ze szkoami powiatowemi...

Raczye, Najjaniejszy Panie, uzna dobrotliwie

niezaprzeczony poytek tego zakadu specyalnego,

który zyska sobie pochlebn ocen i w innych

krajach, gdy tu po raz pierwszy rozstrzygnito

problemat instytutu realnego o typie rednim.

W Europie istniej zakady analogiczne, cie-

szce si rozgosem, lecz s one zaoone na daleko

rozleglejszych podstawach, jak np. instytut techni-

czny w Wiedniu i niektóre inne. Gimnazyum za
realne warszawskie w zupenoci odpowiada potrze-

bom miejscowym, dla zadouczynienia którym,

z woli W. C. Moci, liczne zakady filologiczne

w Królestwie ulegaj przeistoczeniu na realne. Przy

tej reorganizacyi za wzór rozkazano wzi gimna-

zyum warszawskie«.

Nakoniec, zwraca uwag Uwarow, e po ukocze-

niu czterech klas gimnazyum realnego uczniowie nie

bd mogli nigdzie ukoczy edukacyi w klasach wy-
szych, gdy podobnego zakadu niema ani w Królestwie

ani w Cesarstwie, i wspomnia o znacznych sumach, na

podniesienie gimnazyum realnego do wysokiego poziomu

wydanych.

Argumenta Uwarowa byy zrcznie dobrane, wyka-

zywa on niezbicie, e gimnazyum realne stanowi kolumn
tego nowego systemu, jaki, zgodnie z wysokiemi celami

polityki rzdowej w Królestwie, wanie od lat paru

stosowa zaczto.

Cesarz wasnorcznie zadekretowa:
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»Zgadzam si; uwaam, i mona uczyni wyjtek
na rzecz gimnazyum realnego «

1

).

Tak wic gimnazyum realne uratowane zostao,

jako jedyny na pewien czas »wyszy« zakad naukowy
w stoecznej Warszawie.

Nadmienimy tu, e klasy wysze w gimnazyum gu-

bernialnem warszawskiem przywrócone zostay dopiero

na mocy rozporzdzenia cesarskiego z dnia 21 Czerwca
st. st. 1850 roku, byy wic zamknite przez lat cztery,

klasy za wysze w drugiem gimnazyum warszawskiem
ju wogóle przywrócone nie zostay, gimnazyum to bo-

wiem od roku 1848/49 zamienione zostao na Instytut

Szlachecki.

Dnia 3 Wrzenia 1846 roku wydany zosta ukaz,

który regulowa, zgodnie z widokami rzdu, warunki

przyjcia modziey z Królestwa do szkó rosyjskich

oraz prawa subowe, które teje modziey po ukocze-
niu zakadów rosyjskich przysugiwa miay. Mianowi-

cie, modzie rodem z Królestwa Polskiego moe by
przyjmowana do gimnazyówT

i uniwersytetów Cesarstwa,

po przedstawieniu odpowiedniego wiadectwa od kura-

tora okrgu naukowego warszawskiego, który w tym
wzgldzie kieruje si specyalnymi przepisami. Wycho-
wacy ci, po ukoczeniu zakadów rosyjskich, korzystaj

ze wszystkich praw subowych, przysugujcym rdzen-

nym mieszkacom Cesarstwa, z t rónic, e po uko-
czeniu gimnazyum otrzymuj rang 14-ej klasy tylko za

postpy w literaturze rosyjskiej i e ci z nich, którzy po

ukoczeniu nauk w wymienionych zakadach zechc

») Sbornik postanowieni] po Ministierswu Narodnawo Pro-

swieszczenija, wyd. 2, Tom. II, cz 2. Nr. 356.

20*
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urzdowa w Cesarstwie, nie prdzej mog otrzyma
urzd w guberniach zachodnich, jak po przesueniu lat

piciu w guberniach wielkorosyjskich.

Ukaz ten oparty by na przedstawieniu, jakie zo-

y Uwarow, po uprzedniem porozumieniu si z Paskiewi-

czem, a które cesarz dnia 31 Lipca st. st. 1846 roku za-

twierdzi.

Cel przepisów by widoczny. Dopuszczenie mo-
dziey Królestwa do szkó Cesarstwa z przywilejami

subowymi miao na celu pocignicie modziey Kró-

lestwa do tych zakadów w chwili wanie, która wyda-

waa si do tego odpowiednia, dziki zmniejszeniu licz-

by gimnazyów filologicznych i zwiniciu klas wyszych
w gimnazyach warszawskich. Specyalne zastrzeenia,

któremi przywileje tej modziey zaopatrzono, miay na

wzgldzie cel rusyfikacyjny.

Wedug prawa rosyjskiego, maturzyci, chlubnie

koczcy gimnazyum, otrzymuj przy objciu urzdo-
wania rang 14-ej klasy x

).

Warunek, jaki w tej mierze dla modziey Króle-

stwa ustanowiono, mia na celu zwrócenie caej jej pil-

noci ku nauce jzyka i literatury rosyjskiej. Cel zarz-

dzenia zosta, zreszt, wyranie wypowiedziany przez

Uwarowa na czele raportu z dnia 31 Lipca; polega

mia on na tern, i

»...dopuszczenie mieszkaców Królestwa do za-

kadów naukowych Cesarstwa, z rozcigniciem na

nich przywilejów subowwch, narówni z rdzen-

nymi tego mieszkacami, moe przyczyni si do

przycignicia modziey polskiej do szkó rosyj-

*) Swod Zakonów, Tom III, Ksiga I. Artyku 76 (wedug
wydania z r. 1896).
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skich i uatwi moralne zjednoczenie Królestwa

z Cesarstwem « *).

Oprócz tego, Uwarow mniema, i »przy takiem

pozwoleniu naleaoby uczyni pewne rozrónienie mi-
dzy stanami, zgodnie z Najwyej zatwierdzonymi prze-

pisami dodatkowymi o zarzdzie okrgiem naukowym
warszawskimi.

Tego rozrónienia stanów w ogoszonych przepi-

sach nie znajdziemy, zawiera si ono tylko domylnie

we wzmiance, i kurator przy udzielaniu wiadectw kie-

ruje si specyalnymi przepisami.

Zaliczono te ostatnie widocznie do owych »cichych

i niejawnych« rodków, które, jako* oparte na nie ule-

gajcych publikowaniu przepisach dodatkowych, rów-

nie wydane byy tylko konfidencyonalnie do uytku
wadz.

Warunki, pod którymi dopiero kurator wydawa
pozwolenie na ksztacenie si w zakadach Cesarstwa,

polegay na tern, i proszcy o wiadectwo winien by
zoy nastpujce dokumenty:

1) Metryk urodzenia.

2) wiadectwo pochodzenia szlacheckiego lub do-

wód, e jest synem wyszego urzdnika albo obywatela,

posiadajcego znaczny majtek nieruchomy, lub e jest

synem mecenasa albo pastora protestanckiego lub wre-

szcie kupca I-ej gildyi.

3) wiadectwo, e jest wolny od zacigu wojsko-

wego, lub dowód na zoon w Banku Polskim kaucy
w iloci rs. 450 na zastpc do wojska.

4) Deklaracy ojca lub opiekuna, e wasnym ko-

J
) Sbornik postanowieni] po Ministierstwii Narodnawo Pro-

siuieszczenija. Wydanie 2, Tora II, cz 2. Nr. 3G0.
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sztem utrzymywa go bdzie, bez wymagania jakiego-

kolwiekbd wsparcia od rzdu 1
).

Dnia 1 Lipca st. st. 1846 roku Uwarow otrzyma
dziedziczny tytu hrabiowski; wygoszone przeze na po-

cztku urzdowania hasa: »prawosawie, samowadztwo,
narodowo« umieszczone zostay, jako dewiza, w her-

bie hrabiowskim.

Istotnie, poza kwestyami metod edukacyjnych, fi-

lologicznej czy realnej, wysiki ministra nieustannie

zmierzay do stopniowego podporzdkowywania owiaty
tym trzem zasadom. Troska o pielgnowanie w szkoach

tych zasad, w caej ich czystoci i nietykalnoci, prowa-

dzia stopniowo do usuwania z programów szkolnych

caego szeregu wykadów lub przynajmniej zamykania

w ramach cile teoretycznego i dogmatycznego wykadu
przedmiotów, mogcych wznieci w umysach modziey
jakie wtpliwoci w sferze ortodoksyi wyznaniowej lub

podstaw istniejcego ustroju politycznego.

Ju na samym pocztku urzdowania Uwarowa, za

jego spraw przez rozporzdzenie z dnia 23 Kwietnia

st. st. 1833 r. wstrzymano w szkoach wykad »zasad

prawa, zwanych ju to prawem natury, ju to filozofi

prawa«.

Motywowano to zawieszenie potrzeb opracowania

odpowiedniego podrcznika:

»Tymczasem za ywic trosk o to, aby do

wykadu tego przedmiotu, tak wanego pod wzgl-
dem politycznym i filozoficznym, nie zakrado si

co nie odpowiedniego do panujcego w pastwie
stanu rzeczy, zarzdzajcy ministeryum nakaza ku-

x
) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 5642. Wzgldem wysy-

ania modziey do Med. Chirurg. Akademii.
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ratorom okrgów naukowych zawieszenie wykadu
prawa natury a do chwili wydania odpowiedniego

do tego przedmiotu podrcznika« 1
).

Rozumowania i dowodzenia matematyczne, rozwi-

jajce zmys dociekania i krytyki, uznane zostay z cza-

sem za przedwczesne dla modziey szkó rednich. Wi-
dzielimy, e w szkoach obwodowych [Królestwa ju
w roku 1833 zabroniono dowodze przy wykadzie geo-

metry i.

Dnia 15 Grudnia st. st. 1845 roku Uwarow wyda
do wadz szkolnych okólnik, w którym oznajmia, i
»rozwaywszy wnioski, zoone przez zarzdy okrgów
naukowych w sprawie zaprojektowanego ograniczenia

wykadu matematyki w gimnazyach, i skasowawszy wy-
kad w tych szkoach geometryi wykrelnej i anality-

cznej «, uwaa za potrzebne wprowadzi nowy plan lek-

cyi matematyki 2
).

Cyrkularz ministeryalny do wadz szkolnych Ce-

sarstwa z dnia 17 Listopada st. st. 1844 roku nakazywa
poczenie w szkoach wykadu statystyki z geografi,

»ograniczajc si jedynie do wykadu danych, do staty-

styki nalecych, odczajc od tej ostatniej wszelkie ro-

zumowania, majce zwizek bliszy z naukami polity-

cznemi« 3
).

Okólnik ministeryalny z dn. 18 Maja st. st. 1846 r.

poleca kuratorowi warszawskiemu przestrzeganie tego

przepisu w gimnazyach filologicznych Królestwa 4
).

1

) Sbornik postanowlenij po Ministierswu Narodnawo Pro-

siuieszczenija, wydanie 2, Tom II, Cze I. Nr. 222.

2
) Sbornik rasporiaenij po Ministierstwu Narodnawo Pro-

swieszczenija. Tom II, Nr. 754.

3
) Rodiestwienskij : Istoriczeskij Obzor Ministierstwa Na-

rodnawo Proswieszczenija, str. 273.

4
) Sbornik rasporiaenij po Ministierstwu Narodnawo Pro-

siuieszczenija, Tom II, Nr. 779.
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Dnia 19 Grudnia st. st. 1846 r. Uwarow w refera-

cie, zoonym cesarzowi, proponowa usunicie wykadu
logiki z programów gimnazyalnych:

»\V liczbie przedmiotów, wykadanych na mo-
cy ustawy w gimnazyach, znajduje si logika. Do-
td wybór podrcznika do tej nauki nastrcza nie-

przezwycione trudnoci, gdy wszystkie istniejce

ksiki s mao przystosowane do poj modziey,
ksztaccej si w gimnazyach. Wskutek tego, wy-
kad logiki prawie nie przynosi poytku, a jedynie

pozostawia w pamici uczniów oderwane, niezro-

zumiae twierdzenia, które albo s przez nich za-

pominane, albo dostarczaj podstawy do faszywych
zastosowa.

Poniewa logika wykadana jest, w skadzie

nauk filozoficznych, na uniwersytetach suchaczom,

lepiej przygotowanym i pod wzgldem wyksztace-

nia i pod wzgldem wieku, zatem mniemam, i na-

ley zawiesi czasowo w gimnazyach wykad tej

nauki, godziny za, na ni przeznaczone, uy na

wzmocnienie innych przedmiotów.

Na tej podstawie omielam si uprasza W. C.

Mo o udzielenie pozwolenia na zawieszenie wy-

kadu logiki w gimnazyach«.

Cesarz zatwierdzi ten wniosek 2

).

Tak oczyszczajc zakady naukowe z nauk niebez-

piecznych, przedsibrano jednoczenie troskliwe rodki

celem niedopuszczenia do gremium nauczycielskiego lu-

dzi politycznie niepewnych.

Charakterystyczny w tym przedmiocie okólnik wy-
dany zosta do wadz szkolnych przez ministra pod dat

l
) Sbornik postanowlenij po Ministierstwa Narodnaiuo Pro-

swieszczenija, Wyd. 2, Tom II, Cz 2. Nr. 385.
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31 Grudnia st. st. 1846 roku. Zawiadamia minister wa-
dze szkolne, i cesarz »raczy oznajmi sw wol mini-

strowi sprawiedliwoci, aby ten podwoi rodki, zmie-

rzajce ku uwalnianiu ze suby w podwadnem mu mi-

nisteryum nietylko ludzi, jawnie nieprawomylnych, (nie

bagonadienych) lecz równie i tych, którzy cigaj na

siebie mocne podejrzenie o ze intencye w postpowa-
niu (w niebagonamierennosti diejstwij)«; oprócz za tego,

pozwoli cesarz ministrowi sprawiedliwoci na podanie

wniosku co do rodków, jakich j si naley i w in-

nych gaziach zarzdu. Minister sprawiedliwoci zarz-

dzi, aby urzdnicy, którzy w cigu ostatnich lat piciu

zasuyli sobie na otwarte potpienie ich postpowania

lub te cignli na siebie mocne podejrzenie, byli od

suby uwalniani. rodek ten, na wniosek ministra spra-

wiedliwoci z d. 18 Listopada st. st. 1846 roku, uzyska

aprobat cesarza, wraz z uwag, aby urzdnicy niepra-

womylni nie byli przyjmowani napowrót do suby bez

pozwolenia cesarskiego. Na mocy uchway komitetu mi-

nistrów, zatwierdzonej przez monarch, rodek ten po-

stanowiono zastosowa do wszystkich wydziaów rzdo-
wych.

Speniajc t wol cesarsk, Uwarów zwraca si

do kuratorów z daniem, aby nie mianowali na posady

w wydziale naukowym urzdników, uwolnionych z in-

nych wydziaów, z powodu zego sposobu mylenia, i aby

przy osobistem zwiedzaniu zakadów naukowych zwra-

cali najsurowsz baczno na prawomylno urzdni-

ków i, w razie, jeli natrafi na ludzi, podejrzenia bu-

dzcych, donosili do ministeryum, w celu udzielenia im

dymisyi 1
).

Instrukcya ta waciwie sankcyonowaa tylko ten

x
) Sbornik rasporiaenij po Ministierswu Xarodnau>o Pro-

swieszczenija, Tom II. Nr. 810.
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stan rzeczy, który w szerokim zakresie i przedtem by
praktykowany. Bd co bd uwicaa ona dyskrecyo-

naln wadz zwierzchników szkolnych, którzy zostali

przez wadz wysz nietylko upowanieni, lecz nawet

obowizani do tego, by nie ograniczali si, przy udziela-

niu nauczycielom dymisyi z przyczyn politycznych, do

wypadków stwierdzonej faktami winy, lecz poprzesta-

wali w tych razach na powziciu podejrze. Jeli zwró-

cimy uwag na to, e podejrzenia owe mogy byy od-

nosi si nietylko do czynów, lecz wprost do intencyi

osoby podejrzewanej, to pojmiemy atwo, e instrukcya

taka bya z góry pooon pieczci na aktach samo-

woli lub stronnoci zwierzchników szkolnych. Nakoniec,

aby ze intencye licznych podwadnych dochodziy nie-

zawodnie do wiadomoci zwierzchnika szkoy, na to

nie wystarczaa intuicya tego ostatniego, lecz potrze-

bny by zupenie realny, ywy przewodnik, ostrze-

gajcy i donoszcy, a wic delator, bez którego usug
obej si nie móg dyrektor, zmuszony w przeciwnym
razie dre o to, e ze intencye jego podwadnych inn,

pozaszkoln drog do wiadomoci wadz wyszych
dojd. Penomocnictwa inkwizytorskie zwierzchników

szkolnych prowadziy z nieubagan konsekwency do

dyskrecyonalnej wadzy delatorów, do szpiegowadztwa

w yciu szkó.



ROZDZIA VII.

1. Wpyw wydarze europejskich roku 1848 i 1849 na kierunek
ministeryum owiaty. Szyrynskij-Szychmatow nastpc Uwarowa.
Pierwsze zarzdzenia nowego ministra. Kasowanie szkó filolo-

gicznych. — 2. Przepisy szkolne dla Królestwa z roku 1851. Dzia-

alno Muchanowa na stanowisku kuratora.— 3. Nowe zarzdze-
nia wzgldem szkó elementarnych. Reorganizacya gimnazyów;
tworzenie szkó picioklasowych. Skasowanie niektórych zaka-

dów naukowych. Minister Norow.

1.

Z rozdziaów poprzednich wnioskowaby mona,
e prd, zmierzajcy do wcielenia w ycie troistej for-

muy uwarowowskiej, doszed ju do supów Herkulesa

i e dalsza reakcya w systemie edukacyjnym bya mo-
ralnem niepodobiestwem. Tymczasem, atoli, stoimy do-

piero na progu okresu skrajnej reakcyi, który rozpoczy-

na si pamitn dat — roku 1848.

Wypadki roku 1848 i 1849 przekonay rzd o ko-

niecznoci naoenia daleko mocniejszego, ni dotd, ka-

gaca na szkoy, literatur, pras. Dotychczasowy stan

rzeczy w szkoach, literaturze, nauce uznany zosta za

zbyt liberalny, do wpywu doszy osoby, w oczach któ-

rych Uwarow uchodzi za zbyt wolnomylnego ministra.

Rzdy jego nie przetrway 1849 roku.
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Synny manifest Mikoaja I z dnia 14 Marca st. st.

1848 roku, wydany po wybuchu rewolucyi w Europie

rodkowej, przeciwstawia Rosy zbuntowanej Europie

i koczy si okrzykiem:

»Z nami Bóg! rozumiejcie to ludy i kórzcie si,

albowiem z nami Bóg!«

Przedsibrane zostay rodki, aby w dziedzinie

owiaty zerwa zwizki modziey rosyjskiej z wpy-
wami zagranicy.

Dnia 18 Marca st. st. Uwarow zoy cesarzowi

wniosek, aby »majc na wzgldzie obecne zaburzenia za

granic i szkodliwy tam kierunek umysów, niezwocz-

nie pooy tam przyjazdowi do Rosyi cudzoziemców,

w celu ksztacenia dzieci «; minister nawizywa ten wnio-

sek do wyraonej przez cesarza w dniu 14 lutego st. st.

t. r. myli, aby zastpowa guwernerów cudzoziemskich

wychowacami Gównego Instytutu Pedagogicznego.

Poniewa na mocy prawa z d. 1 Lipca st. st. 1834

roku o guwernerach i nauczycielach domowych, cudzo-

dziemcy, przybywajcy dla ksztacenia modziey do Ro-

syi, obowizani byli zaopatrywa si w odpowiednie

certyfikaty misyi poselskich rosyjskich w tych pa-
stwach, skd do Rosyi przybywali, przeto Uwarow pro-

ponowa wydanie misyom rosyjskim polecenia, aby

wstrzymay wydawanie podobnych certyfikatów, z wy-

jtkiem wypadków wezwania cudzoziemca z za granicy

przez rzd rosyjski.

»Zupenie zgadzam si« — zadekretowa cesarz *).

Dnia 19 Marca st. st. 1849 r. wydany zosta przez

ministra do kuratorów okólnik, wzywajcy do wzmoc-
nienia dozoru nad szkoami:

2
) Sbornik postanoiulenij po Ministierslwu Narodnaiuo Pro-

siuieszczenija, wyd. 2, Tom II, cz 2. Nr. 428.



- 317 —

»Ostatnim wydarzeniom na zachodzie Europy

towarzyszy rokosz przeciwko prawym wadzom
oraz zamach na porzdek pastwowy. Bunt, który

wybuchn we Francyi, rycho odezwa si w Niem-
czech, groc swym wpywem zgubnym wszelkie-

mu opartemu na adzie wewntrznym ustrojowi

spoecznemu.

Aby zgubne mdrkowania wystpnych nowa-
torów nie mogy przenikn do naszych licznych

zakadów naukowych, poczytuj sobie za wity
obowizek zwróci uwag J. W. Pana:

1) na ducha wykadów w szkoach wogóle,

zwaszcza za w uniwersytecie powierzonego Panu
okrgu;

2) na sprawowanie i sposób mylenia studen-

tów uniwersytetu, liceum i wychowaców gimna-

zyów

;

3) na prawomylno zwierzchników, nauczy-

cieli i wychowawców, zajtych przy ksztaceniu mo-
dziey;

4) na prywatne zakady naukowe i pensyo-

naty, zwaszcza na utrzymywane przez cudzo-

ziemców «.

»Oczywicie, najpewniejszy rodek uchronienia

modziey od zarazy wolnomylicielstwa stanowi:

1) dobitny wykad religii, z wskazywaniem na

bezporednie obowizki wiernych poddanych;

2) niedopuszczanie, przy wykadzie innych

przedmiotów nauki, nic takiego, co mogoby w nie-

dojrzaym jeszcze umyle modziey osabi wiar
lub nadwtli przewiadczenie o koniecznoci i po-

ytku kardynalnych instytucyi naszego rzdu;

3) baczne i surowe przestrzeganie moralnoci
uczniów«.

»Aby osign w zupenoci ten, zawsze wa-
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ny, a przy dzisiejszych okolicznociach, waniejszy,

ni kiedykolwiek, cel, konieczn jest rzecz zwik-
szenie dozoru nad modzie, jak ze strony J. W.
Pana, tak równie ze strony podwadnych Panu
zwierzchników zakadów naukowych, oraz nie spu-

szczanie z uwagi ani jednej okolicznoci, któraby

moga sprzyja utrwaleniu wród modziey do-

brego ducha, pokory wobec wadz i oddania rz-
dowi.

Znana mi gorliwo J. W. Pana daje rkojmi
sumiennego wypenienia niniejszego rozporzdzenia,

o rodkach za, które J. W. Pan uznasz za wa-
ciwe zastosowa w tej mierze, oczekiwa bd ra-

portu Paskiego « 1
).

Minister Uwarow, wci chccy uchodzi za cudo-

twórc w umierzaniu i wyplenianiu wszelkich szkodli-

wych dla rzdu mocy, po zwiedzeniu w jesieni 1848 r.

uniwersytetu moskiewskiego zdawa raport, peen róo-
wego optymizmu:

»Omielam si donie, e nietylko nie uja-

wnia si nic niepokojcego, lecz owszem duch pu-

bliczny jakgdyby ustali si i ferment umysów
ustpi na widok wydarze europejskich...

Wydaje si, e umysy, przeraone okropno-

ciami zagranicznemi, bliej skupiy si dokoa za-

sad i instytucyi narodowych. Wszdzie sycha od-

gos powszechnej wiadomoci, i poród burz,

wstrzsajcych pastwami ociennemi, Rosya, opiera-

jc si na trwaej i niewzruszonej swej podstawie, za-

chowuje majestatyczny spokój, odpowiadajcy jej

godnoci i mocy.

Sbornik rasporiaenij po Ministiersiuu Narodnawo Pro-

swieszczenija, Tom II, Nr. 865.
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Odraz do smutnych objawów w Europie za-

chodniej poczytywa mona za powszechn« l
).

Optymizm Uwarowa nie znajdowa ju wielkiej

wiary u cesarza, daleko wikszy posuch, wobec gro-

nych europejskich wydarze, mieli alarmici i zelanci

skrajnej reakcyi, przeniknici przewiadczeniem, e lite-

ratura, prasa i uniwersytety rosyjskie przepojone s zym
duchem.

Wierzchoki rzdu bynajmniej nie spoczyway w tym
majestatycznym spokoju, w którym ich utwierdza silia

si pusta, dudnica frazeologia Uwarowa.
Sam minister owiaty dosta si pod pewnego ro-

dzaju kuratel polityczn.

Mianowicie, dnia 2 Kwietnia st. st. 1848 r, utwo-

rzony zosta tajny komitet, do którego weszli: Buturlin,

jako przewodniczcy, baron Modest Korf i Degaj, jako

czonkowie. Buturlin wkrótce umar; zastpi go An-

nienkow.

Komitet ten obj najwyszy dozór nad wszelkiem

sowem drukowanem w Rosyi i dawa rozporzdzenia

konfidencyonalne Uwarowowi, który by oficyalnym

zwierzchnikiem cenzury.

Sytuacya ministra staa si wielce lizk i niepewn.

Doszo do tego, e gdy w Marcu 1849 roku w pimie
Sowremiennik umieszczony zosta artyku anonimowy,

który wykazywa poytek uniwersytetów rosyjskich

i edukacyi klasycznej, Uwarowowi oznajmiona zostaa

najwysza nagana, na wniosek komitetu dn. 2 kwietnia,

za przepuszczenie w druku tego artykuu. Konfuzya mi-

nistra bya tern wiksza, e zmuszony by wyzna, i
artyku ten napisany zosta za jego wiedz przez profe-

*) Rodiestwienskij : Istoriczeskij Obzor Ministierstwa Na-
ródnawo Proswieszczenija, str. 260, 261.
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sora Dawydowa i e on sam, jako szef cenzury, artyku

do druku zakwalifikowa.

Próbowa Uwarow w memoryale, do cesarza poda-

nym, zbija stanowisko komitetu, cesarz atoli wyranie
orzek si po stronie tego ostatniego.

Patrze musia Uwarow pod koniec swych rzdów
na ruin systemu klasycznego w szkoach. W latach kry-

tycznych 1848 i 1849 zwrot od klasycyzmu ku edukacyi

praktycznej, realnej zarysowa si ostatecznie. Owiata
realna dotychczas sabo bya w Rosyi rozwinita; miaa
ona za panowania Mikoaja I-go gorliwego krzewiciela

w osobie ministra skarbu hr. Kankryna. Za jego to

spraw wyjednany zosta jeszcze w roku 1836 rozkaz

cesarski o urzdzeniu przy szkoach oddziaów realnych.

Bya tó tylko zapowied dopiero, realizacya nastpowaa
powoli.

Na mocy rozporzdzenia ministra owiaty z dnia

29 Marca st. st. 1839 roku utworzone zostay klasy re-

alne na pocztek przy gimnazyach w Wilnie, Tul i Kur-

sku, oraz przy szkoach powiatowych w Rydze i Ker-

czu *).

Jeli atoli Kankryn troszczy si jedynie o to, aby

obok systemu szkó ogólnie ksztaccych istniaa pewna
ilo szkó, sposobicych modzie do zawodów prakty-

cznych w rozwijajcym si coraz bardziej przemyle

i handlu, to w okresie lat 1848 i 1849 dojrzewa pogld,

i z edukacyi realnej uczyni naley podstaw systemu

szkolnego, a to wychodzc z zaoe politycznych.

Wywody Gurowskiego o niebezpiecznej stronie

studyów literacko-klasycznych i o uspokajajcym mode
wyobranie wpywie umiejtnoci praktycznych znajdo-

way coraz wicej zwolenników.

) Sbornik postanowlenij po Minisierswu Narodnawo Pro

siuieszczenija. Wydanie I. Tom II, cz 1. Nr. 612.
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Genera-gubernator kijowski, Bibikow, w memoryale
»o zmianie kierunku edukacyic, zoonym w roku 1847,

pisa:

»Uyteczn rzecz byoby nada edukacyi mo-
dziey w zakadach naukowych kierunek bardziej

materyalny, który, zajmujc umys wiedz cis,
nie dawaby czasu wyobrani na odciganie mo-
dziey od zaj poytecznych. Dziaalno materyal-

na usunaby zudzenia wyobrani, za sukcesy na

tern polu pocignyby wszystkich« *).

I warów musia pyn za przemonym prdem
i sam zoy na rozkaz cesarza do Rady Pastwa wnio-

sek reorganizacyi gimnazyów, który przyjty zosta przez

rad i przez cesarza sankcyonowany dnia 21 Marca st. st.

1849 roku.

Nowe to rozporzdzenie dzielio gimnazya na dwie

kategorye: na przygotowujce do uniwersytetów i na

przygotowujce bezporednio do suby pastwowej. Je-

dynie w pierwszych zachowany zosta w dawnej rozci-

goci system klasyczny, w drugich za, zamiast jzy-
ków staroytnych, zaprowadzono obszerny wykad ma-
tematyki dla tych, którzy gotuj si do suby wojsko-

wej, dla tych za, którzy gotuj si do suby cywilnej,

wzmocniono wykad prawoznawstwa.
Reformie tej przywiecaa myl, i dziki studyom

klasycznym modzie przenosi si na skrzydach wy-
obrani w krain ycia antycznego, tak odmiennego od

rzeczywistoci rosyjskiej, i t drog napenia sw dusze

ponnemi iluzyami; gdy tymczasem pilne od modych
lat studyowanie ustaw pastwowych, przyzwyczaja i na-

gina umysy modziey do rzeczywistoci rodzimej. Sy-

*) Rodiestwienskij : Istoriczeskij Obzor Minisierswa Xarod-
nawo Proswieszczenija, str. 277.

EPOKA PASKIEWICZOWSKA. 21
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stem ten przez nastpnego ministra Szyrynskiego-Szych-

matowa szerzej i bliej rozwinitym zosta. Czy odpo-
wiedzia on oczekiwaniom twórców?

Dajmy pod tym wzgldem gos jednemu z póniej-
szych ministrów owiaty ju za nastpnego panowania,
hrabiemu Dymitrowi Tostojowi, jednemu z tych argo-

nautów »nieszkodliwej, bezpiecznej « owiaty, których

tylu si zmienio, poczynajc od Szyszkowa, a którzy

wci kierowali naw owiaty rosyjskiej to na Scyll
klasycyzmu, to na Charybd realizmu, nigdzie nie znajdu-

jc pociechy ani ukojenia i nie mogc znale owego
ognia, który nie pali.

Hr. Tostoj, jak wiadomo, przywróci w szkoach
system klasyczny, odpowiednio zreszt z brutusowskich

i plutarchowskich pierwiastków wyprany, wanie w na-

dziei odwrócenia umysów modziey od doktryn wy-
wrotowych.

W przedstawieniu, wniesionem do Rady Pastwa
d. 27 Lutego st. st. 1871 roku, a które inaugurowao re-

form szkó w kierunku klasycznym, hr. Tostoj podda
ostrej krytyce reformy szkolne z okresu 1849 — 1855 r.

i nie waha si nazwa ich zgubnemi, wanie z moral-

no-politycznego stanowiska.

Reformy te, zdaniem ministra, stanowiy »jeli nie

jedyn, to jedne z wanych przyczyn materyalizmu, ni-

hilizmu i najzgubniejszej zarozumiaoci, które tak mo-
cno ogarny nasz ksztacc si modzie, albowiem

kwestya wyboru midzy jzykami staroytnymi, jako

podstaw wszelkiej dalszej edukacyi narodowej, a wszel-

kim innym sposobem edukacyi, to kwestya midzy mo-

ralnym a materyalistycznym kierunkiem owiaty i wy-

chowania, a zatem i caego spoeczestwa« *).

Rodiestwienskij: Istoriczeskij Obzor Ministierstwa Xarod-

nawo Proswieszczenija, str. 520.
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Tak wic, ks. Szyrynskij-Szychmatow zosta w przed-

stawieniu hr. Tostoja siewc nihilizmu. Kwestya, co wy-
roso z nasion, przez hr. Tostoja rzuconych, nie naley
ju do niniejszego zarysu; odpowied na ni nie wy-
maga wycieczek w zbyt odleg przeszo dziejow.

Sic uos non uobis mellificatis, apes.

Niebawem, w fatalnym dla owiaty rosyjskiej i dla

Uwarowa roku 1849 nastpi fakt, wobec którego zape-

wnienia ministra o odrazie suoeczestwa rosyjskiego do

doktryn zachodnio-europejskich straci musiay wszelki

walor.

Dnia 23 Kwietnia st. st. 1849 roku aresztowani zo-

stali gówni uczestnicy niby spisku, a raczej kóka, które

si skupiao dokoa Michaa Butaszewicza-Pietraszew-

skiego.

Sprawa, z natury swej wcale nie niebezpieczna,

rozdmuchana zostaa przez ledztwo do rozmiarów gro-

nego sprzysienia inteligencyi petersburskiej przeciwko

panujcemu stanowi rzeczy. Okazao si, e nad New
inteligencya, nietylko odsunita od wszelkiego udziau

w sprawach spoecznych i politycznych, lecz nawet nie

mogca bez najsurowszej odpowiedzialnoci porusza ta-

kich spraw, jak wady poddastwa chopów, oddawaa
si na wieczorkach i schadzkach towarzysko-literackich

rojeniom o wcieleniu w ycie systemu falansteryaskiego

Karola Fourier, debatowaa nad pomysami Ludwika

Blanca i Proudhona. Alarmici, oddawna mówicy, e
uniwersytety rosyjskie stanowi seminaryum rewolucyi,

zyskali nielada argument.

Rzd postanowi dziaa energicznie, a minister

owiaty, który po szesnastoletnim zarzdzie takie wyho-
dowa owoce, ju nawet nie by o zdanie pytany.

Dnia 30 Kwietnia st. st. 1849 roku ju wprost

oznajmiona zostaa Uwarowowi przez sekretarza stanu

Taniejewa wola cesarska, aby komplet studentów w ka-

21*
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dym uniwersytecie zredukowany zosta do liczby 300,

dopóki za ilo studentów nie zostanie do tej cyfry

zredukowan, nie wolno zupenie przyjmowa nowych;

na przyszo za wogóle z poród zgaszajcych si na

uniwersytety kandydatów wybiera naley jedynie tych,

którzy wyróniaj si swem usposobieniem moralnem.

Na zapytanie Uwarowa, nastpio wyjanienie, e prze-

pis ten nie dotyczy stypendystów rzdowych ').

Dusze pozostawanie przy wadzy stao si dla

Uwarowa niepodobiestwem, niechtnie atoli rozstawa

si z urzdem. Próbowa utrzyma si jeszcze na po-

wierzchni nowego prdu, po paru jednak jeszcze star-

ciach, zachorowa we Wrzeniu 1849 roku; dnia 20 Pa-
dziernika st. st. 1849 roku poda si do dymisyi, która

zostaa przyjta.

Nastpca Uwarowa Szyrynskij-Szychmatow by pod

wzgldem umysowym nicoci.

»Wiedz Pan, e ja nie mam ani wasnej myli, ani

wasnej woli, jestem tylko lepem narzdziem woli ce-

sarza« — tak o sobie samym charakterystyk dawa
nowy minister przed swym pomocnikiem Norowem, pó-

niejszym ministrem.

Ale nietylko wobec cesarza niwelowa sw osob
minister, wedug wiadectw oficyalnych bowiem owej

epoki »poda on otwarcie rk komitetowi dnia 2 kwie-

tnia i wskazania jego traktowa nie jako zamach na sw
samodzielno, lecz jako pomoc przyjazn i poparcie

w deniu do wspólnego celu« 2
).

1

) Sborhik postanowienij po Minislierstiuu Narodnaioo Pro-

siuieszczenija. Wyd. 2. Tom II, cz 2. Nr. 480, 482.

2
) Lemke: Oczerki po istorii russkoj cenzury i urnalisiki.

Petersburg 1904, str. 247.
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Ksi Platon Szyrynskij-Szychmatow by dawnym
wspópracownikiem i szczerym wielbicielem dawnego
ministra owiaty admiraa Szyszkowa. Oprócz tego znaj-

dowa si pod wpywem swego brata Sergiusza, który

zosta mnichem w jednym z klasztorów na górze Athos.

By ksi Platon wyznawc tej maksymy, e wszelkie

nauki powinny by podporzdkowane zasadom religii,

cilej mówic — wyznania panujcego; wiedza miaa
sta si, pod jego zarzdem, suebnic ortodoksyi.

W czasie zarzdu ministeryum jeszcze w charakte-

rze wice-ministra przedstawi Szyrynskij - Szychmatow

cesarzowi memorya o potrzebie oparcia wykadów uni-

wersyteckich nie na umysowych, lecz na wyznaniowych

podstawach, na zwizku z religi.

Ten memorya wywar najkorzystniejsze na cesa-

rzu wraenie i zadecydowa mia gównie, wedug wia-
dectwa barona Korfa, o nominacyi nowego ministra *).

Cesarz niejednokrotnie wyraa zadowolenie z po-

susznego i bogobojnego ministra.

Niezadugo przed sw mierci, w przemówieniu do

deputacyi uniwersytetu moskiewskiego, na stuletni jego

jubileusz, ju za ministeryum Norowa, mówi cesarz, i
moralno stawia wyej od wiedzy, bez moralnoci bo-

wiem wiedza staje si szkodliw:

»Ministeryum mnie zrozumiao... Wiara upada
u wielu narodów, jest ona yw u nas... W wielu

ziemiach ludzie doszli do sprzecznoci, jeden dru-

giego nie rozumie, sami nie wiedz czego chc...

U nas inaczej «
2
).

Byo to mówione w r. 1855, w czasie wojny krymskiej.

Ministeryum nowe rozpoczo od banicyi resztek

przedmiotów niebezpiecznych, które ocalay jeszcze do-

») Russkaja Starina, 1900 r. Tom. V, str. 282, 283.
2
) Rodiestwienskij, str. 227.
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td w programach uniwersyteckich. Dnia 9 Listopada

st. st. 1849 r. nakazano zawiesi wykady prawa pa-
stwowego.

W referacie ksicia Platona powiedziane byo, i:

»...przy obecnym, jeszcze bardzo chwiejnym
stanie politycznym Europy zachodniej jest rzecz
bardzo trudn ustalenie pewnych granic dla tej na-

uki, z drugiej za strony, najbardziej nawet uszczu-

plony jej zakres nie daje rkojmi, i wobec zwró-

conej przez ostatnie wydarzenia powszechnej uwagi
na przeksztacenie niektórych rzdów, adne fa-

szywe tej nauki zastosowanie nie zagoci w umy-
sach modziey, uczszczajcej na wykady uni-

wersyteckie^

»Doskonale, wcale nie wznawia; zupenie zbyte-

czne« — brzmiaa dekretacya cesarska.

Niebawem, poruszono kwesty:

»...czy jest poyteczny wykad filozofii przy

obecnym szkodliwym rozwoju tej nauki przez uczo-

nych niemieckich, czy nie naley przedsibra rod-
ków ku ochronieniu naszej modziey, ksztaccej

si w zakadach wyszych, od zwodniczych mdr-
kowali najnowszych systematów filozoficznych^.

Na wniosek ministra owiaty, w roku 1850 zade-

kretowano skasowa wykad filozofii przez profesorów

wieckich, powierzy za wykad logiki i psychologii

profesorom teologii, w porozumieniu z zarzdem spraw

duchownych.

Dnia 26 Stycznia st. st. 1850 roku skasowano sam
nazw fakultetów filozoficznych i podzielono je na dwa
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odrbne wydziay: historyczno-filologiczny i fizyko-ma-

tematyczny l
).

W sprawozdaniu za rok 1852 pisa minister:

»...zaniechanie wykadu z katedr uniwersyte-

ckich teoryi marzycielskich pod mianem filozofii

oraz powierzenie wykadu logiki i psychologii pro-

fesorom teologii spowinowacio te nauki z prawda-

mi objawienia« 2
).

W obszernym referacie, zoonym cesarzowi dnia

26 Stycznia st. st. 1850 roku, wyuszcza minister, i do-

puszczenie do uniwersytetów osób wszelkich stanów

w pocztkach panowania Aleksandra I-go stanowio je-

dynie rodek czasowy, zastosowany z powodu braku

ludzi, zdolnych do piastowania urzdów pastwowych.

Wogóle, atoli, jest to niezgodne nawet z kardynalnemi

ustawami pastwa, wedug bowiem ustawy o subie,

zawartej w Tomie III Zbioru Praw (Swod Zakonów),

osoby stanów niszych nie maj prawa wstpu do su-

by pastwowej; jednoczenie za osoby te z chwil,

gdy dyplom uniwersytecki uzyskuj, nabywaj zarazem

równego ze szlacht prawa do urzdów.

Obecnie sprawa wkracza na tor normalny, ponie-

wa rozkaz cesarski z roku 1849 zredukowa komplet

studentów do liczby 300 na kady uniwersytet.

»rodek ten wprowadza si w wykonanie

z widocznem powodzeniem — pisze minister owia-

ty—tak, i ilo studentów, na wasnym koszcie

bdcych, na wydziaach filozoficznym i prawnym

ju dosza do liczby normalnej w uniwersytetach

!
) Sbornik postanowlenij po MinisUcrslwu Narodnawo Pro-

swicszczenija. Wyd. 2, Tom II, cz 2. Nr. 515.

2
) Rodiestwienskij, str. 265.
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dorpackim, kijowskim, charkowskim i kazaskim.
Tylko w Petersburgu i Moskwie przekracza ona

jeszcze norm, dochodzc w pierwszym do 420,

w drugim za do 450 osób; lecz wobec spodziewa-

nego w Sierpniu roku biecego opuszczenia uni-

wersytetu przez tych, którzy kurs ukocz, bez

wtpienia i tu wszelki nadmiar zniknie«.

Zadawa sobie zatem minister pytanie, czy nadal

przy obsadzaniu nielicznych, wobec ustanowionej normy
maksymalnej, wakansów w uniwersytetach, dopuszcza
jedynie studentów klasy uprzywilejowanej czy te wszy-

stkich, i bez wahania mniema, i »sprawiedliwo, po-

ytek ogólny i zgodno ze rodkami ju przedsibra-

nemu dyktuj rozwizanie pierwsze, jako jedynie wa-
ciwe, tern bardziej, e »ludzie klasy niszej, wytrceni

za pomoc uniwersytetu z tego stanu, w którym si
urodzili, nie posiadajc po wikszej czci adnego ma-
jtku nieruchomego, zbyt za wiele mniemajc o swych

zdolnociach i wiedzy, daleko czciej staj si ludmi
niespokojnymi i niezadowolonymi z istniejcego stanu

rzeczy«.

Wobec tego prosi minister cesarza o zadekretowa-

nie, aby przy przyjmowaniu do uniwersytetów pierw-

szestwo dawano modziecom, którzy z mocy przepi-

sów Tomu III Zbioru Praw maj prawo wstpu do su-

by pastwowej, to jest modziecom pochodzenia uprzy-

wilejowanego.

»Speni« — brzmiaa aprobujca dekretacya ce-

sarza *).

x
) Sbornik postanoiulenij po Minislierslwu. Xarodnaivo Pro-

siuieszczeniju. Wydanie 2, Tom II, cz 2. Nr. 517.
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Wobec takich tendencyi ogólnych, panujcych w sfe-

rach rzdu zwierzchniczego wzgldem owiaty, oraz wo-
bec niezmiennie praktykowanego systemu — wzmagania
napicia wszelkich represyi i rozszerzania zakresu wszel-

kich ogranicze na terenie Królestwa Polskiego, atwo
przewidzie, jakim torem pójdzie tu polityka edukacyjna

po roku 1848.

Zasad zamykania, o ile monoci, gimnazyów filo-

logicznych, a wic i uniwersytetów, przed szerszemi

warstwami ludnoci, stopniowo lecz stale w ycie wpro-

wadzano.

Od czasu wydania przepisów dodatkowych z roku

1845 mylano o zaoeniu specyalnego instytutu dla mo-
dziey uprzywilejowanej. Myl t urzeczywistniono w r.

1848, przy tej okazyi atoli zwinito jedno gimnazyum
filologiczne. Mianowicie, komitet, ustanowiony do zao-

enia instytutu szlacheckiego w Warszawie, dnia 24 Li-

stopada 1847 roku postanowi zamieni z pocztkiem
roku szkolnego 1848/49 drugie gimnazyum warszawskie

na instytut szlachecki.

Wedug ustawy czasowej, zatwierdzonej przez Uwa-
rowa dnia 27 Marca st. st. 1848 roku, instytut warszaw-

ski, co do programu naukowego i urzdzenia wewntrz-
nego, mia si rzdzi przepisami ustawy, wydanej dla

pensyonatu szlacheckiego przy drugiem gimnazyum wi-

leskiem.

W programie instytutu figurowa przedmiot, który

wówczas w innych szkoach Królestwa wykadanym nie

by, mianowicie, wykad »prawa miejscowego w naj-

zwilejszym zarysie«.

W Warszawie atoli przygotowania do otwarcia in-

stytutu postpoway powoli; Uwarow przynagla spraw,
wobec jednak wydarze rewolucyjnych, jakich widowni
bya Europa w Lutym i Marcu 1848 roku i których od-

dwiku lkano si w granicach pastwa rosyjskiego,
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mniema Uwarow, i namiestnik ma moe zasad do

opóniania otwarcia instytutu.

W odezwie z dnia 6 Kwietnia st. st. 1848 roku

uprasza minister owiaty Paskiewicza o przyspieszenie

sprawy zaoenia instytutu, zarazem za nadmienia, e
jeli namiestnik uwaa za potrzebne »dla przyczyn miej-

scowych« odoenie tej sprawy, w takim razie niech ra-

czy go o tern powiadomi, on za przedstawi t rzecz

cesarzowi.

Namiestnik zada od kuratora opinii: »czy przy

obecnem pooeniu kraju tutejszego mona otworzy
w Warszawie instytut szlachecki«.

Kurator dnia 2 Maja nadesa opini nastpujc:

»Poniewa instytut pomieniony ma stanowi
zamknity zakad naukowy, poniewa w pierwszym

roku jego otworzenia zamierzone jest przyjcie

tylko 40 modzieców, ksztaccych si na koszt

wasny, i 4-ch stypendystów rzdowych, gdy wre-

szcie nad wychowacami instytutu urzdzony b-
dzie najbaczniejszy dozór, pod kontrol kuratora

honorowego, dyrektora i inspektora zakadu i je-

szcze do tego trzech nadzorców pokojowych, przeto

sdz z mej strony, e obecne pooenie kraju nie

moe stanowi przeszkody do otwarcia w Warsza-

wie instytutu szlacheckiego «.

Pod wpywem tej opinii namiestnik dnia 22 Maja

napisa do Uwarowa, i nie widzi przeszkody do otwar-

cia instytutu z pocztkiem roku szkolnego *).

*) Korespondencya ta, w jzyku rosyjskim prowadzona,

jak równie inne szczegóy, instytutu szlacheckiego dotyczce,

znajduj si w Aktach Rady Administracyjnej. Sekcya III. Aa. Vol.

6163: O Instytucie Szlacheckim w Warszawie. Odezwa Uwarowa
do Paskiewicza wysana 6 Kwietnia st. st. 1848 roku, za Nr. 3545.

Polecenie Paskiewicza do kuratora datowane 18 (30) Kwietnia



- 331 —

Dnia 7 Czerwca st. st. 1848 roku cesarz zadekreto-

wa utworzenie instytutu. Etat jego, na rok 1848/49 za-

twierdzony, wynosi 22,227 rs.

Ustawa staa nadana zostaa instytutowi dopiero

dnia 14 Maja 1854 r.

Od r. 1848/49 gimnazyów w Królestwie byo nomi-

nalnie — 9, faktycznie za, wobec zamknicia klas wy-
szych w gimnazyum warszawskiem, tylko 8.

Od roku 1849/50 ubyo jeszcze jedno gimnazyum
filologiczne — w Szczebrzeszynie.

Dnia 13 Maja 1848 zawarta zostaa pomidzy ku-

ratorem okrgu naukowego, dziaajcym z upowanienia
Rady Administracyjnej, a penomocnikiem ordynata Za-

moyskiego Antonim Cyprysiskim umowa, okrelajca
stosunek ordynatów do zakadu naukowego w Szcze-

brzeszynie. W artykule 2-im umowy umieszczony zosta

elastyczny warunek, i ordynacya Zamoyskich wypaca
bdzie wieczycie na utrzymanie zakadu naukowego,

bez wzgldu na to, czy teraniejsz zachowa, czy inn
przybierze posta, sum rs. 6,000 rocznie. Wówxzas ju
przesdzone byo w zasadzie przeksztacenie szkoy tej

na siedmio-klasowT realn, z dnoci agronomiczn,
gdy Uwarow pisa ju o tern do Okuniewa w odezwie

z d. 27 Marca st. st. 1845 roku.

Dnia 18 Lipca 1848 r. cesarz umow zatwierdzi.

Rada Wychowania Publicznego opracowaa zasady

reorganizacyi szkoy, które zostay zaaprobowane przez

Uwarowa, a nastpnie przez Rad Administracyjn dnia

26 Czerwca 1849 r. zatwierdzone.

Od pocztku roku 1849/50 przystpiono do prze-

t. r. Nr. 2179. Opinia kuratora nosi dat 20 Kwietnia (2 Maja) t. r.

Nr. 3429. Odpowied namiestnika przesana Uwarowowi pod dat
10 (22) Maja t. r. Nr. 21,770.
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ksztacenia szkoy, poczynajc od klas niszych. Na j-
zyk polski wyznaczono wedug planu we wszystkich

siedmiu klasach 18 godzin tygodniowo, na rosyjski — 27.

Nauczyciel jzyka polskiego pobiera wedug etatu 270 rs.

rocznie, nauczyciele jzyka rosyjskiego za: starszy 750 rs.,

modszy 450 rs., stosunek pac by wic taki sam, jak

w gimnazyach.

Od roku 1849/50 byo zatem gimnazyów w Kró-

lestwie: nominalnie 8, faktycznie 7.

Nastpiy, zarazem, dalsze utrudnienia wpisowe.

Widzielimy, e na podstawie uchway Rady Admi-
nistracyjnej z dnia 19 Sierpnia 1845 roku ustanowiono

potrójn skal wpisów dla uczniów szkó filologicznych:

najnisz dla dzieci urzdników, redni dla dzieci

szlachty nieurzdujcej, najwysz — dla pozostaej lud-

noci.

Ta ostatnia opata stanowia jakgdyby co prohibi-

cyjne, które miao powstrzyma warstwy nisze od prze-

kraczania progu gimnazyum; pierwsze dwa stopnie opa-
ty mogy by uwaane za norm, gdy stosowane byy
wzgldem tych modzieców, dla których, z uwagi na

ich pochodzenie, wanie przeznaczone byy gimnazya

filologiczne, w myl przepisów dodatkowych z r. 1845.

Otó, dnia 25 Lipca 1848 roku kurator w przedstawie-

niu do Rady Administracyjnej wyjani, e opaty wpi-

sowe z roku 1845 ustanowione zostay czasowo jedynie,

dla okresu przejciowego od systemu szkó filologicz-

nych do systemu szkó dwojakiego typu, jako rodek
skierowania warstwy niszej do szkó realnych. Obecnie

kurator proponowa, aby znie ów system trzystopnio-

wy i uzna na przyszo najwyszy stopie opaty
za norm dla wszystkich uczniów, pozwalajc na

irwalnianie od tej opaty w caoci lub w czci dzieci

biednej szlachty i urzdników.
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Rada na posiedzeniu dnia 25 Lipca 1848 r. wnio-

sek kuratora zatwierdzia l
).

Odtd wic ta skala wpisu, która ustanowiona zo-

staa w roku 1845 dla uczniów warstwy niszej, jako

rodek odsunicia ich od gimnazyów, obowizywa miaa
i te kategorye uczniów, które uznane zostay za jedynie

powoane do studyowania w gimnazyach.

W roku 1848 zastosowano do mieszkaców Króle-

stwa, w Rosyi urzdy obejmujcych, pewne ogranicze-

nie o charakterze politycznym, wzorowane na ustawach

rosyjskich.

Mianowicie, wTedug przepisu, wydanego w Cesar-

stwie dla wzgldów politycznych, modzie pochodzenia

szlacheckiego, jak równie modzie, koczca zakady
naukowe, dajce prawo do rangi subowej, moga wst-
powa do departamentów i kancelaryi ministeryów do-

piero po przesueniu lat trzech w dykasteryach guber-

nialnych, lub im odpowiednich. Chodzio tu o zapobie-

ganie gromadzeniu znacznej iloci modych aplikantów

w stolicy.

Ukaz do senatu z dnia 29 Listopada st. st. 1848 r.

wymaga od modzieców z Królestwa, chccych urzdo-
wa w ministeryach, uprzedniej suby trzyletniej w dy-

kasteryach gubernialnych w guberniach wielkoro-
s y j s k i c h 2

).

Szyrynskij-Szychmatow, objwszy ster owiaty, za-

bra si gorliwie do realizowania tych zapowiedzianych

na przyszo w przepisach dodatkowych 1845 r. ogra-

nicze, które dotychczas jeszcze, dziki celowo obranej

) Akta Rady Administracyjnej, Vol. 4105a.
2
) Dnia 2 (14) Sierpnia 1849 r. zatwierdzony zosta przez

cesarza etat normalny okrgu naukowego warszawskiego. We-
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taktyce stopniowania rodków, w zupenoci urzeczywi-

stnionemi nie byy. Chodzio przedewszystkiem o gimna-

zya filologiczne.

Przepisy dodatkowe zapowiaday zredukowanie licz-

by gimnazyów do iloci gubernii Królestwa, z wyjtkiem
warszawskiej, gdzie mogo by wicej, ni jedno gimna-

zyum.

Otó, w chwili, gdy Szyrynskij-Szychmatow obj
ministeryum, to jest w roku szkolnym 1849/50 w Króle-

stwie byo faktycznie gimnazyów siedm, przy piciu gu-

berniach. Mianowicie, w dwóch guberniach byo po dwa
gimnazya: w augustowskiej — w Suwakach i w omy,
i w lubelskiej — w Lublinie i w Siedlcach. Natomiast,

w gubernii warszawskiej, wobec przeistoczenia gimna-

zyum drugiego warszawskiego na instytut szlachecki

i wobec zamknicia klas wyszych w gimnazym guber-

nialnem, istniao jedno tylko gimnazyum — w Piotrko-

wie, co stanowio ju upoledzenie, "wykraczajce nawet

po za zakres ogranicze, zapowiedzianych w przepisach

dodatkowych.

Otó, chcc wykona literalnie zapowied prze-

pisów dodatkowych, naleao, klasy wysze w gimna-

zyum warszawskiem, chwilowo zamknite, przywróci,

a za to zamkn dwa gimnazya prowincyonalne.

Tak wanie uczyniono; minister wystosowa do

namiestnika dnia 11 Stycznia st. st. 1850 roku zapyta-

dug etatu tego, w gimnazyach filologicznych nauczyciel starszy

literatury rosyjskiej i jzyka sowiaskiego posiada rang VIII-

subow, nauczyciel starszy literatury polskiej — rang IX; na-

uczyciel modszy gramatyki rosyjskiej — rang IX; nauczyciel

modszy gramatyki polskiej i aciskiej — rang X. Rónicy rangi

odpowiadaa i rónica pensyi; to samo w szkoach powiatowych
filologicznych, gdzie nauczycielowi jzyka rosyjskiego wyzna-
czono pensyi 450 rs., nauczycielowi polskiego — 360 rs. (Archi-

wum Komisy i Skarbu: Akta ogólne okrgu naukowego warszaw-
skiego, Tom III).
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nie, czy nie naleaoby od pocztku roku szkolnego

przywróci klasy wysze w gimnazyum gubernialnem

warszawskiem, gimnazya za w omy i Siedlcach ska-

sowa l
).

Namiestnik zada opinii kuratora. Pawet Mucha-
now, zarzdzajcy zastpczo okrgiem, jako pomocnik
kuratora, uzna, e w gimnazyum gubernialnem war-

szawskiem naleaoby z pocztkiem roku szkolnego otwo-

rzy klasy wysze, stosujc atoli specyalne ograniczenia

przy przyjciu uczniów.

Co do gimnazyów prowincyonalnych, to, zdaniem

Muchanowa, omyskie naleao zamkn i zastpi je

szko filologiczn czteroklasow, siedleckie natomiast

radzi pozostawi jeszcze na rok jeden. Niebawem, sam
kurator Okuniew zoy opini i ta wypada jeszcze

ostrzej.

Klasy wysze w gimnazyum warszawskiem mona,
zdaniem kuratora, przywróci, »jeli z wyszych wzgl-
dów nie stoi nic na przeszkodzie^; natomiast, obydwa
gimnazya prowincyonalne trzeba zwin zupenie z po-

cztkiem roku szkolnego. Opinia kierownika wydziau
owiecenia w Królestwie zasuguje na przytoczenie:

»Genera-Lejtnant Okuniew nie podziela zda-

nia rz. radcy stanu Muchanowa, iby zachodzia

potrzeba utrzymania gimnazyum siedleckiego w obe-

cnym jego skadzie o siedmiu klasach jeszcze przez

rok, gdy mniema on, e powody na poparcie tego

wniosku przez rz. r. s. Muchanowa przytoczone,

jako to: e zniesienie od razu dwóch gimnazyów

moe sta si dotkliwem i dla rodziców i dla na-

uczycieli, których trudnoby byo pomieci, istnie-

*) Caa korespondencya w tym przedmiocie, w dalszym

cigu przytoczona, wzita z Akt Rady Administracyjnej : Vol.

4105c.
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by musiay i po upywie roku, gdy tymczasem
umieszczenie kilku spadych z etatu urzdników
nie moe by trudnem dla zarzdu edukacyjnego,

zwaszcza z pocztkiem roku szkolnego. Zniesienie

tych dwóch gimnazyów i zastpienie ich przez szkoy
powiatowe filologiczne o czterech klasach bdzie
miao t korzy, e aden nowy wydatek dla

skarbu nie wyniknie« *).

Zastanawiajca jest ta lekko myli i sdu i ta

niefrasobliwo zwierzchnika owiaty, gdy chodzi o za-

mknicie zakadów. Natomiast, z otwarciem wyszych
klas gimnazyum warszawskiego nie szo tak atwo; ciko
decydowano si na taki krok i uchwalenie jego okupi
przynajmniej postanowiono caym szeregiem uciliwych
ogranicze.

Namiestnik wysa w tym przedmiocie przedsta-

wienie do Petersburga i oto na wniosek ministra owiaty

cesarz dnia 21 Czerwca st. st. 1850 r. rozkaza:

1) Z pocztkiem roku szkolnego otworzy trzy wy-
sze klasy warszawskiego gimnazyum gubernialnego z na-

stpujcemi ograniczeniami:

a) przyjmowa do wskazanych powyej klas tych tyl-

ko uczniów, którzy na zasadzie ustawy dodatkowej

o okrgu naukowym warszawskim maj prawo

pobiera nauki w gimnazyum, których rodzice

zamieszkuj w Warszawie lub niedalekich od

niej okolicach; wyjtki dopuszczaj si tylko

w szczególnych wypadkach za decyzy na-

miestnika;

x
) Kancelarya namiestnika do sekretarza stanu przy Radzie

Administracyjnej, dnia 3 Czerwca 1850 roku. Nr. 3618; sekretarz

stanu przy Radzie Administracyjnej do dyrektora kancelaryi na-

miestnika dnia 8 Czerwca 1850 r. Nr. 12,600. Akta Rady Admini-

stracyjnej. Vol. 4105c.
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b) w kadej klasie nie ma by wicej jak 50 ucz-

niów i dlatego otwieranie oddziaów dodatko-

wych w klasach rzeczonych zabrania si;

c) pobiera od kadego ucznia w wyszych klasach

po 45 rs. wpisu szkolnego rocznie, bez wzgldu
na pochodzenie;

d) przedsiwzi odpowiednie rodki celem rozci-

gnienia cisego nad uczniami dozoru.

2) Gimnazya w Siedlcach i omy zamkn, a na

miejsce takowych otworzy filologiczne czteroklasowe

szkoy powiatowe.

Odezw z dnia 23 Czerwca st. st. 1850 roku mini-

ster owiaty zakomunikowa to rozporzdzenie kurato-

rowi do wykonania.

Oprócz zadekretowanego podwyszenia wpisu w kla-

sach wyszych, namiestnik rozkaza podwyszy wpis

i w klasach niszych — do 20 rs. dla wszystkich uczniów,

podczas, gdy na podstawie przepisów 1845 roku, nawet
najwysza kategorya wpisu, dla dzieci nieszlachty, wy-
nosi miaa w klasach niszych 15 rs.

Dnia 9 Sierpnia 1850 roku sekretarz stanu przy

Radzie Administracyjnej przesa do kancelaryi namie-

stnika prob urzdników i oficyalistów, w omy za-

mieszkaych, o pozostawienie nadal w tern miecie gim-

nazyum gubernialnego lub, w najgorszym razie, o zwijanie

go stopniowo *).

Proba ta adnego nie odniosa skutku.

Liczba gimnazyów filologicznych zredukowana za-

tem zostaa do moliwego minimum, poczynione równie
zostay najwiksze wpisowe utrudnienia, zapobiegajce

zbyt wielkiej iloci uczniów; wT gimnazyum warszaw-
skiem, gdzie, wskutek wzgldnej zamonoci mieszka-
ców, nawet utrudnienia wpisowe mogyby nie tak wiele

x
) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 4105c.

EPOKA PASKIEWieZOWSKA. 22
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wskóra, wprost ustanowiono legalne maksymum. Tu-
mica owiat dziaalno wadz zatrzyma si jednak

nie moga; system edukacyjny Królestwa znajdowa si
jakby na równi pochyej i wci moc pooenia i bez-

wadu par dalej i stacza si niej i nie byo, zdawao
si, granicy, na którejby si zatrzyma. Niebawem, tru-

dno byo ju wogóle mówi o popieraniu jednego kie-

runku edukacyi a tamowaniu innego, poprostu wszelki

ywszy, bujniejszy objaw de owiatowych razi i mu-
sia uledz stumieniu.

Nominalnie, naprzykad, i pozornie popierano niby

szkoy realne, z uszczerbkiem filologicznych. Lecz oto

wskutek przedstawienia zarzdzajcego okrgiem nauko-

wym warszawskim z dnia 25 Maja 1850 roku, minister

owiaty odniós si do namiestnika w przedmiocie

»przedsiwzicia odpowiednich rodków, zdolnych ukró-

ci zbyteczny napyw uczniów do giranazyum realnego

w Warszawie«.

Namiestnik zawiadomi ministra, e zupenie zga-

dza si z opini kuratora.

Po takiem ustaleniu zupenej jednomylnoci wród
sterników owiaty Królestwa, minister przysa kurato-

rowi rozporzdzenie z dnia 18 Sierpnia st. st. 1850 roku,

nakazujce:

1) otworzy w Warszawie dwie oddzielne powia-

towe szkoy realne;

2) podwysza wpis szkolny dla uczniów gimna-

zyum realnego do 20 rs., nie zwalniajc nikogo

od pomienionego wpisu *)

;

3) egzaminowa jaknaj surowiej pragncych wej
do gimnazyum realnego, a z innych gubernii

W Zbiorze Przepisów Administracyjnych. Wydzia Ow.
Tom III na stronie 523 mylnie podana tu cyfra 25 rs., zamiast

20 rs.
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przyjmowa do szkó warszawskich tylko takich

uczniów, którzy przedstawi wane ku temu po-

wody;

4) z pocztkiem roku szkolnego 1850/51 postano-

wi, e do niszych klas gimnazyum realnego

nie bdzie przyjtych wicej, jak 50-ciu uczniów,

przez co w przyszoci zmniejszy si liczba ucz-

niów w klasach wyszych;

5) dla powstrzymania napywu mniej zamonych
uczniów do szkó powiatowych otworzy oddzia
dodatkowy przy dwóch pocztkowych szkoach
rzdowych.

Cel przepisów tych by jasny, zmierzay one ku zde-

gradowaniu edukacyi realnej, drog strcenia czci ucz-

niów z gimnazyum realnego do szkó powiatowych; na-

wet za jeszcze z tych szkó »mniej zamonym« grozio

zepchnicie do szkó tylko elementarnych.

Podwyszenie wrpisów w gimnazyum realnem byo
znaczne. Wedug ustawy 1840 roku wynosia opata

w tern gimnazyum 25 zp. we wszystkich klasach; prze-

pisy 1845 roku ustanowiy w wyszych szkoach real-

nych: 4 rs. dla klas niszych, 6 rs. dla klas wyszych.
Jeszcze dotkliwszym rodkiem byo zredukowanie liczby

uczniów w klasach niszych do 50-ciu. Skutek rozpo-

rzdzenia by piorunujcy.

W roku 1850 w gimnazyum realnem byo uczniów

1,070, w roku 1851 ju tylko 557, w nastpnych latach

liczba ta jeszcze spada.

2.

Obok tych poszczególnych inowacyi, ministeryum

owiaty miao ju w zanadrzu reform ogóln szkó Kró-

lestwa. Bya to ju czwarta operacya, na szkolnictwie

22*
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Królestwa w okresie paskiewiczowskim dopeniona; po

reformach 1833, 1840 i 1845 roku przysza reforma 1851

roku. Chodzio o dalsze uszczuplenie zakresu i rozpo-

wszechnienia edukacyi, tak zwanej wyszej, a mianowi-

cie, o stworzenie obok szkó niszych, przygotowujcych

do rednich, oraz szkó rednich, przygotowujcych do

wyszych, caego systemu szkó niszych i rednich,

zaokrglonych i zamknitych w sobie, traktowanych nie

jako szczebel poredni do studyów wyszych, lecz jako

uczelnie, o charakterze przedewszystkiem praktycznym,

dajce edukacy wystarczajc, zwaszcza dla warstw ni-

szych i rednich.

Tworzc takie szkoy, rzd zyskiwa rkojmi, e
modzie, która je, przy ogólnym braku zakadów na-

ukowych, w kadym razie zapeni, nie bdzie ju moga
nawet siga po edukacy wysz.

Ten cel przywieca ju reformie gimnazyów w Ce-

sarstwie, zadekretowanej dnia 21 Marca st. st. 1849 r.

Na gruncie Królestwa atoli reforma ta, jak zawsze, ko-

jarzya si ze specyalnemi, ubocznemi deniami i przy-

bieraa charakter bardziej ostry. Oprócz za tego, posta-

nowiono w Królestwie zreformowa owiat najnisz,

elementarn.

Otó, w duchu tych de zoy minister owiaty
cesarzowi przedstawienie, którego akceptacya z góry za-

pewnion bya. Poddawa krytyce minister dotychczaso-

wy system edukacyjny Królestwa, nawet przepisy dodat-

kowe roku 1845 nie zadawalaj go. Gimnazya filologicz-

ne przygotowuj przedewszystkiem do uniwersytetów,

gdy tymczasem nawet dziesita cz uczniów nie moe
do nich si dosta. Ilo uczniów, ksztaccych si w szko-

ach powiatowych filologicznych i przygotowujcych si
do gimnazyum, jest niepomiernie dua, w porównaniu
z liczb gimnazyów.

Wysze szkoy realne »stanowi rodzaj mieszanych
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zakadów naukowych«, nie maj do specyalnych pro-

gramów. Powiatowe szkoy realne gotuj uczniów do

szkó realnych wyszych i do gimnazyów filologicznych,

»nie majc wasnego celu skoczonego«. Szkoy elemen-

tarne, chocia odpowiadaj swemu przeznaczeniu, lecz

»osigny chyba zbyt wysoki rozwój, nauka w nich bo-

wiem jest obowizkowa, gdy tymczasem liczne gminy
nie odczuwaj jeszcze tej potrzeby«

1
).

Pod wpywem tych refleksyi ministeryum owiaty
uoyo plan reorganizacyi szkó, zaaprobowany przez

namiestnika.

Cesarz, podzielajc motywy ministra, proponowan
przeze reorganizacy dnia 8 Marca st. st. 1851 roku za-

twierdzi.

Namiestnik zawiadomi Rad Administracyjn o no-

wych przepisach dnia 24 Maja 1851 roku, Rada Admini-

stracyjna za na posiedzeniu dnia 12 Czerwca t. r. po-

stanowia powiadomi o decyzyi cesarskiej wszystkie

wadze, w celu stosownego wykonania, kuratorowi za
okrgu naukowego polecia podanie tej decyzyi do po-

wszechnej wiadomoci przez Gazet Rzdow.
Decyzya ta skadaa si z nastpujcych omiu

punktów

:

l-o Gimnazya filologiczne urzdzi na zasadach, obj-
tych w Najwyej zatwierdzonem w dniu 21 Marca

1849 roku zdaniu Rady Pastwa, co do podobnych

zakadów w Cesarstwie, a mianowicie: w tych z po-

midzy nich, które bd miay za cel przygotowa-

nie do uniwersytetów, rozszerzy wykad jzyków
staroytnych, a w gimnazyach, z których uczniowie

maj zamiar wstpi prosto do suby wojskowej

*) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 4105c. Rodieslwien-
skij, Isoriczeskij Obzor Ministierstwa Narodnawo Proswieszczenija,

str. 317, 318.
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lub cywilnej, wykada szczególnie w pierwszym

razie matematyk, a w drugim prawodawstwo.

Przy wszystkich tych gimnazyach urzdzi,

wedug monoci, dla dzieci rodziców zamoniej-

szych pensye, na wzór takich zakadów w Cesar-

stwie.

2-o Szkoy powiatowe filologiczne otwiera tylko w tych

miejscach, gdzie z powodu znacznej liczby szlachty

lub urzdników oka si nieodzownie potrzebnemi

i mog zastpi gimnazya, dlaczego, stosownie do

uznania bliszego zwierzchnoci naukowej, dozwoli
urzdzi na wzór gubernii zachodnich szkoy po-

wiatowe o piciu klasach, z zupenym kursem

nauk, aby uczcy si w nich mogli odbiera zupe-

ne wyksztacenie i nie mieli potrzeby przechodzi

do gimnazyów.

3-o Gimnazyum realnemu w Warszawie, oddzieliwszy

je od szkoy sztuk piknych, nada wicej techni-

czne, anieli naukowe przeznaczenie, a szko sztuk

piknych, w gównych jej oddziaach: malarstwa,

rytownictwa i architektury, doprowadzi do sto-

pnia zakadu praktycznego, odda pod nadzór oso-

bnej zwierzchnoci, obznajmionej ze sztukami pik-

nemi i, o ile mono dozwoli, ustali jej stosunek

do Cesarskiej Akademii Sztuk Piknych, w którym

to celu uzupeni wydan ustaw dla szkoy sztuk

piknych *).

l
) W tekcie rosyjskim rozporzdzenia: y>postawiV w soot-

noszenije s Akadiemijeja«, w tómaczeniu polskiem, w protokóle

Rady Administracyjnej zupenie mylnie wypado: »postawi j
na równi z Akademi«.

Chodzio o utworzenie ze szkoy warszawskiej zakadu
przygotowawczego do Akademii petersburskiej; wypywa to nie-

zbicie z brzmienia nowej ustawy dla szkoy sztuk piknych z d.

13 Grudnia st. st. 1852 roku: §§ 64, 63. Zbiór Przepisów Admin.
Wyd. Ow. Tom V.
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4-o Innym wyszym zakadom realnym nada take
wicej szczegóowe przeznaczenie, stosujc si do

potrzeby, jak, naprzykad, górnicze, handlowe lub

agronomiczne, nazwawszy je wyszemi szkoami

specyalnemi.

5-o Uczniów, koczcych nauki w tych ostatnich szko-

ach, przyjmowa do takiego rodzaju suby rzdo-

wej, któremu szczególne ich przygotowanie odpo-

wiada, do ogólnej za suby cywilnej nie przyj-

mowa.
6-0 Szkoy powiatowe realne zreorganizowa na prze-

mysowo-rzemielnicze, zaprowadzajc je tylko tam,

gdzie okae si tego potrzeba z powodu znacznej

liczby mieszkaców klasy przemysowej, w miej-

scach za mniej zamieszkanych przez t klas lu-

dzi poprzestawa na zaprowadzeniu przy szkoach

elementarnych klas dodatkowych w powyszym ro-

dzaju. Zreszt, tak te, jak i inne szkoy nie powin-

ny by uwaane za przygotowawcze do wyszych
zakadów naukowych, lecz za zakady w swoim
rodzaju, skoczone w sobie.

7-o Szkoy elementarne wogóle pozostawi na dawnych
zasadach, lecz nie wkada na mieszkaców obo-

wizku posyania do nich dzieci swoich i, gdzie

gminy nie zechc mie szkó, uwalnia je od skadki

szkolnej.

8-o Powysze zmiany zaprowadza stopniowo, w miar
monoci i rodków.

Jednoczenie z tym projektem szkolnym, dnia 8-go

Marca st. st. 1851 roku zatwierdzi cesarz projekt mini-

stra owiaty, dotyczcy podwyszenia opat w szkoach

Królestwa, »stosownie do potrzeb miejscowych i mono-
ci mieszkaców^.

To wyraenie, »stosownie do potrzeb miejscowych^,
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stanowi stay frazes, powtarzany w tym wanie okresie

przy wszelkiem zarzdzeniu, zmierzajcem do ogranicze-

nia frekwencyi szkó w Królestwie.

Ju w jesieni 1850 roku przysa Szyrynskij-Szych-

matow do namiestnika memorya w sprawie opat szkol-

nych *).

Opaty szkolne, ustanowione przez przepisy dodat-

kowe 1845 roku, wymagaj, zdaniem ministra, grunto-

wnych zmian. Mianowicie, w roku 1845 ustanowiono

w szkoach filologicznych wysokie opaty dla nieszlachty,

znacznie nisze dla szlachty, a zwaszcza dla urzdni-

ków, wreszcie w szkoach realnych wyznaczono opaty

dla wszystkich nieznaczne.

Minister radby zmieni te przepisy, a mianowicie,

skasowa ulgi dla modziey uprzywilejowanej w szko-

ach filologicznych, oraz podwyszy opaty w szkoach

realnych.

Wyuszcza minister, i cel urzdze wpisowych

1845 roku polega na tern, aby zmniejszy w zakadach

filologicznych liczb uczniów, którzy, »zgodnie ze swem
pooeniem spoecznem nie potrzebuj wyksztacenia fi-

lologicznego « i aby dzieci ze sfery przemysowej poci-

gn do szkó realnych.

»Okolicznoci, które day powód do tych rod-

ków — pisa minister — obecnie zupenie si zmie-

niy, napyw do gimnazyów filologicznych wci
si zwiksza i prawie wszdzie zaczyna przekracza

granice stanu normalnego, edukacya za w szkoach

realnych nietylko nie wymaga ju adnej zachty,

lecz rozwina si do tego stopnia, i koniecznem

staje si powstrzymanie tej nieodpowiadaj-

*) Korespondencya, w tej sprawie toczona, znajduje si
w Aktach Rady Adm. Vol. 4105c.
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cej potrzebom Królestwa dnoci. Oczy-

wicie, gówny powód polega na niewaciwem urz-
dzeniu zakadów naukowych, które obecnie otwie-

raj dla wszystkich klas pole do suby cywilnej,

atoli nie podobna nie uzna i tego, e zbyt nizka

opata i uwalnienie od niej dzieci urzdników
i szlachty sprzyja zwikszeniu iloci uczniów, zwa-
szcza w szkoach rednich, czyli gimnazyach«.

Powouje si minister na to, e widocznie ju na-

miestnik sam dostrzeg ten nienormalny wzrost owiaty,

skoro podwyszy wpis w gimnazyach warszawskich, fi-

lologicznem i realnem, bez wszelkich wyjtków, oraz

zredukowa ilo uczniów w tych zakadach. Obecnie

nie pozostaje nic innego, jak rozcignicie tych rodków
na wszystkie zakady; mona »okaza ask« jedynie

dzieciom zasuonych urzdników, tak mianowicie, aby

opata za nie uiszczana bya przez rzd; na ten cel na-

leaoby przeznaczy »niewielki fundusz«.

Paskiewicz w odpowiedzi do ministra pisa, i zga-

dza si na jego rozumowanie i wnioski; proponowa,
aby suma, przeznaczona na opat wpisu za dzieci bie-

dnych urzdników, wynosia 750 rs. na Królestwo; suma
ta w przyszoci moe by powikszona, jeli, po op-
dzeniu wydatków, pozostanie reszta na etacie owiaty *).

Uzyskawszy zgod namiestnika, minister, skada-

jc cesarzowi ogólny raport o zmianach, projektowanych

w wydziale owiaty Królestwa, w dniu 8 Marca st. st.

1851 roku, przedstawi mu zarazem i spraw podwy-
szenia wpisów, uzyska i na to sankcy i niezwocznie

zawiadomi o tern Paskiewicza; nadmienia minister, i
jednoczenie przesa kuratorowi warszawskiemu polece-

*) Paskiewicz do Szyrynskiego-Szychmatowa d. 8 (20) Pa-
dziernika 1850 r. Nr. 7238.
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nie, aby ten wygotowa szczegóowy projekt i, po prze-

dyskutowaniu w Radzie Wychowania Publicznego, przed-

stawi go do zatwierdzenia namiestnikowi *).

Opracowanie projektu przypado w udziale ju no-

wemu kuratorowi Muchanowowi, który ukazem z dnia

29 Marca st. st. 1851 roku mianowany zosta na to sta-

nowisko, które zreszt ju od miesicy kilku faktycznie

sprawowa 2
).

Muchanow okazywa wiksz arliwo i inicyaty-

w w opracowywaniu projektów edukacyjnych, zastoso-

wanych do »potrzeb miejscowych«, ni jego poprzednik.

Rzec mona, i za jego urzdowania, gówna kunia
projektów edukacyjnych dla Królestwa, która za Uwa-
rowa i Okuniewa znajdowaa si w Petersburgu, prze-

niesiona zostaa do Warszawy. O ile bowiem Szyrynskij-

Szychmatow pod wzgldem inteligencyi, pomysowoci, po-

lotu ustpowa Uwarowowi, o tyle, rzec mona, pod te-

mi wzgldami, Muchanow przewysza Okuniewa. Po
za tern, Szyrynskij-Szychmatow by przedewszystkiem

zasadniczym przeciwnikiem krzewienia owiaty, podczas

gdy Uwarowa hasem w pierwszych zwaszcza latach

byo — zrusyfikowa Polsk przez szeroko rozwinit
owiat publiczn rosyjsk.

Otó, Muchanow sowicie uzupenia do tpego

*) Szyrynskij-Szychmatow do Paskiewicza d. 14 Marca st.

st. 1851 r. Nr. 2712
a
) Wypis z protokóu posiedzenia Rady Administracyjnej

dnia 27 Kwietnia (9 Maja) 1851 roku:

»Minister Sekretarz Stanu oznajmi Namiestnikowi

Królewskiemu w odezwie z dnia 18 (30) Kwietnia roku bie-

cego Nr. 1191, e Najjaniejszy Pan Najwyszym Ukazem
Imiennym do Rzdzcego Senatu, na dniu 29 Marca wyda-

nym, raczy Najaskawiej powoa zarzdzajcego okr-
giem naukowym warszawskim pomocnika kuratora R. R.

St. Muchanowa na kuratora tego okrgucc.
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ministra, i przez sw pomysowo i przez sw czuj-

no rusyfikatorsk na niewdzicznych i niepewnych

kresach.

Muchanow, zgodnie z daniem ministra, opracowa
projekt, podda go dyskusyi w Radzie Wychowania Pu-

blicznego i, poprzedziwszy wygotowany t drog elabo-

rat obszernym wstpem, zoy go namiestnikowi *).

Naprzód, Muchanow w charakterystycznych so-

wach wyjania, skd powstay w roku 1845 owe trzy

kategorye wpisów w szkoach Królestwa. Przepisy do-

datkowe, w Petersburgu zadekretowane, nakazyway pod-

wyszenie wpisów w szkoach filologicznych, jednocze-

nie za pozwalay na uwalnianie dzieci biednej szlachty

i urzdników od wpisu, cakowicie lub czciowo. Wa-
dze edukacyjne Królestwa w praktyce rozwiny te prze-

pisy w zupenie swoisty i osobliwy sposób, którego Mu-
chanow broni równie osobliwymi argumentami:

»Majc na uwadze to rozporzdzenie, z dru-

giej za strony biorc pod rozwag i to, e uwal-

nianie uczniów od opaty zachca rodziców do

ksztacenia swych dzieci w gimnazyach i wTogóle

w wyszych zakadach naukowych, a do tego je-

szcze obarcza wadz szkoln dokuczliwemi proba-
mi rodziców oraz znaczn korespondency i pociga
za sob strat dla skarbu (uszczerb dla kazny), wa-
dza szkolna podzielia opat szkoln w szkoach
filologicznych na trzy kategorye: dla dzieci urzd-
ników, szlachty i innych stanów, wyznaczajc dla

dzieci urzdnikówT
i szlachty opat znacznie nisz

ni dla reszty dzieci; czynic tym sposobem ulg
dla tych dwóch stanów w myl przepisów dodat-

l
) Raport rz. r. st. Muchanowa z d. 13 (25) Czerwca 1851 r.

Nr. 3678. Akta Rady Adm. Vol. 4105c.
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kowych, wadza postanowia jednoczenie nikogo

od opaty nie uwalnia«.

Taki stan rzeczy trwa do roku 1848/49.

Na przedstawienie kuratora Okuniewa, Rada Admi-

nistracyjna dnia 25 Lipca 1848 roku postanowia odtd
od wszystkich uczniów pobiera t opat, jaka w roku

1845 ustanowiona zostaa, jako najwysza, to jest, jako

opata dla modziey nieuprzywilejowanej, zarazem atoli

postanowia Rada Administracyjna, aby dzieci biednej

szlachty i urzdników uwalniane byy, w miar okolicz-

noci, od caoci lub od poowy wpisu. Atoli, w dalszym

cigu wykonywano w praktyce jedynie drug cz
uchway, dotyczc uwalniania od opat, pierwsza za
cz, ustanawiajca opat maksymaln z roku 1845,

jako norm powszechn, nie bya w ycie wprowadzona.

Teraz, kiedy ju zostaa wyranie wyrzeczona wola

cesarska, wzgldem podwyszenia wpisów bez rónicy

pochodzenia uczniów, oraz kiedy ten rodek faktycznie

ju zastosowany zosta w gimnazyach warszawskich, fi-

lologicznem i realnem, oraz okrelona zostaa suma na

pokrycie ze skarbu wpisów za pewn ilo synów bie-

dnych a zasuonych urzdników, pozostaje, zdaniem

Muchanowa, jedynie rozcignicie tych zasad na wszy-

stkie zakady.

Na rzecz zastosowania tego rodka przemawia, zda-

niem kuratora, ten wzgld, i przy obecnych ulgach

»caa prawie szlachta i urzdnicy, wysi i nisi, bogaci

i biedni, maj mono oddawania swych dzieci do gim-

nazyów«.

»Gdy za opata szkolna bdzie podwyszona

dla wszystkich klas ludnoci, wówczas gimnazya

bd dostpne tylko dla bogatej szlachty i wy-
szych urzdników, a to bdzie wykonaniem przepi-

sów dodatkowych z roku 1845, wedug których
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gimnazya przeznaczone s gównie dla szlachty

i wyszych urzdników; w zakadach tych nie b-
dzie nadmiernego skupienia uczniów, wadza szkol-

na uniknie licznych nieprzyjemnoci i znacznej ko-

respondencyi, biedna za szlachta i nisi urzdnicy
bd mogli ksztaci swe dzieci w szkoach real-

nych lub niszych filologicznych, gdzie opata szkol-

na ma by znacznie mniejsza.

To za bdzie zgodne z widokami rzdu i spro-

wadzi dobroczynne skutki dla samej ludnoci, tern

bardziej, e postanowiono zaprowadzi szkoy filo-

logiczne picioklasowe«.

Oprócz tej zasadniczej reformy podwyszenia opat
dla uczniów wszelkiego pochodzenia, proponuje Mucha-
now inne dodatkowe zmiany, których zaprowadzenia do-

magaj si »potrzeby miejscowe^.

Mianowicie, dotychczasowy system ustanawia zbyt

znaczn, zdaniem jego, rónic midzy wyszemi a ni-
szemi klasami gimnazyalnemi pod wzgldem wysokoci
opat, z drugiej za strony zachowywa zbyt ma ró-
nic pod wzgldem opat midzy niszemi klasami gim-

nazyum a szkoami obwodowemi.
Ustawa 1840 roku sza pod tym wzgldem najda-

lej, ustanowia bowiem dla wszystkich klas gimnazyów
opat czterokrotnie wysz, ni dla klas niszych (200

zp. i 50 zp.), natomiast szkoy obwodowe zrównaa zu-

penie pod wzgldem opat z niszemi klasami gimna-

zyów. Przepisy dodatkowe 1845 roku zmniejszyy nieco

rónic w wysokoci opat w klasach wyszych i ni-
szych, w kadym atoli razie rónica ta pozostaa

znaczn.

W klasach wyszych dla trzech, stosunkowo, kate-

goryi uczniów wynosia: 10 rs. — 20 rs. — 45 rs.; w kla-

sach niszych za: 4 rs. — 8 rs. — 15 rs.
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Zarazem, przepisy te wprowadziy wprawdzie ró-
nic w opatach midzy klasami niszemi gimnazyów,
a szkoami powiatowemi, rónica ta atoli bya zbyt nie-

znaczna.

Opata bowiem w szkoach powiatowych wynosia,
wedug trzech kategoryi: 3 rs. — 6 rs. — 10 rs.

Dlaczego system taki nie podoba si Muchano-
wowi? Otó dlatego, i, zdaniem jego, dziki takiemu

stosunkowi opat wszyscy d do umieszczania dzieci

w gimnazyach, w szkoach za powiatowych filologicz-

nych jest uczniów mao. Wyznaczenie maej pacy w kla-

sach niszych gimnazyów zachca, zdaniem Muchanowa,
rodziców do oddawania do nich swych dzieci, najcz-

ciej bowiem rodzice nie posiadaj tej przezornoci, aby

ju z góry zawczasu bra pod uwag ciar, jaki spa-

dnie na nich przy paceniu za dzieci w klasach wy-
szych. Podane dla rzdu zmniejszenie iloci uczniów

w klasach wyszych moe nastpi tylko dziki posta-

wieniu tamy ich napywowi do klas niszych. Naley
zatem podnie znacznie opat ju w niszych klasach

gimnazyów.

Zwaszcza, obecnie—wyuszcza kierownik owiaty

—

kiedy, na mocy rozporzdzenia cesarskiego z d. 8 Marca

st. st. 1851 roku, postanowiono urzdzi szkoy w Kró-

lestwie »stosownie do potrzeb miejscowych^, a miano-

wicie w ten sposób, aby kady zakad naukowy stano-

wi zamknit w sobie cao z kursem skoczonym,

naleaoby zniwelowa w gimnazyach opat midzy
klasami wyszemi a niszemi, a tern samem ustanowi

znaczniejsz rónic midzy szkoami rozmaitych stopni.

Uwaa Muchanow za moliwe uczynienie wyjtku
od tej ogólnej zasady w jednym tylko wypadku. Miano-

wicie, w wielu miejscowociach Królestwa, gdzie s
szkoy wysze, filologiczne i realne, niema szkó powia-

towych, i tam ci nawet rodzice, którzy zadowoliliby si



— 351 -

szko powiatow, kierujc, naprzykad, syna na ksidza
lub na aptekarza, zmuszeni s oddawa go do czterech

klas szkoy wyszej. W takich wic miejscowociach,
mona, tytuem wyjtku, obniy nieco opat w klasach

niszych, z tym atoli warunkiem, i z chwil zaoenia
w podobnej miejscowoci szkoy powiatowej, wpis w ni-
szych klasach gimnazyum lub szkoy realnej wyszej
podniesiony zostanie odrazu do skali opat w klasach

wyszych.
Biorc pod uwag, e w Warszawie jest szkó ni-

szych poddostatkiem i e tu wogóle mieszkacy s za-

moniejsi, jest Muchanow za podniesieniem opaty w szko-

ach warszawskich, w porównaniu z zakadami na pro-

wincyi.

Nastpnie, proponuje zniesienie dotychczasowego

przepisu, na mocy którego uwalniano w kadym razie

od wpisu uczniów, pobierajcych stypendya, nisze od
opaty szkolnej, oraz uczniów, utrzymywanych w kon-

wiktach z zapisów osób prywatnych, i zgadza si jedjr-

nie na pozostawienie w mocy dawnego przepisu, we-
dug którego uczniowie, powicajcy si stanowi du-

chownemu, uwalniani byli od wpisu w wyszych kla-

sach gimnazyum.

Zgodnie z postanowieniem cesarskiem z d. 8 Marca
st. st. 1851 roku, pewna ilo synów zasuonych a bie-

dnych urzdników miaa by na przyszo od wpisu

zwalnian i opata za nich miaa by uiszczan z prze-

znaczonej na ten cel sumy 750 rs., umieszczonej na eta-

cie okrgu naukowego. Oprócz tego, na mocy rozkazu

cesarskiego z dnia 4 Listopada st. st. 1839 roku wpis za

dzieci biednych urzdników pokrywany by z sumy
750 rs., asygnowanej ze rodków, przeznaczonych do
rozporzdzenia cesarskiego; rozporzdzenie to cofnitem
nastpnie nie zostao, obowizywa wic miao na razie

i nadal.
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Zreszt, po za tern nikt z uczniów na przyszo
nie móg by od wpisu uwalnianym.

Nie do na tern; Muchanow obmyli jeszcze jedno

utrudnienie.

Opata szkolna w zakadach filologicznych, na mo-
cy uchway Rady Administracyjnej z dnia 4 Padzier-

nika 1833 roku, pobierana bya dotd w dwóch termi-

nach: poowa na pocztku roku, to jest od 1 do 10 Sier-

pnia, druga poowa — na pocztku drugiego semestru,

to jest od 1 do 10 Stycznia.

»Majc na uwadze, aby zamierzone obecnie podnie-

sienie opaty szkolnej osigno swe zadanie i aby w za-

kadach naukowych nie byo nadmiernego napywu ucz-

niów«, doradza Muchanow pobieranie caej opaty je-

dnorazowo, to jest na pocztku roku szkolnego.

Dawny tryb pobierania opaty zgadza si Muchanow
utrzyma jedynie dla wyszych klas gimnazyów, z uwagi

na znaczn wysoko opaty.

Po tych pedagogicznych refleksyach, wykada Mu-
chanow szczegóy cyfrowe swego projektu.

Dla gimnazyów filologicznych proponowa jako

opat roczn:

W gimnazyum gubernialnem warszawskiem, w czte-

rech klasach niszych — 25 rs.

W klasach wyszych miaa pozosta wyznaczona

przy ich otwarciu w r. 1850/51 paca 45 rs.

W gimnazyach na prowincyi:

W czterech klasach niszych — 20 rs,

W trzech klasach wyszych — 35 rs.

W szkoach powiatowych filologicznych:

W Warszawie — 10 rs.

Na prowincyi — 8 rs.
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W szkoach realnych wyszych, w Kaliszu i w Kiel-

cach:

W czterech klasach niszych — 8 rs.

W dwóch klasach wyszych — 15 rs.

Z otwarciem za w tych miastach szkó powiato-

wych, w klasach niszych równie obowizywa miaa
opata 15 rs.

W warszawskiem gimnazyum realnem pozostaje na-

dal wyznaczona od r. 1850/51 opata — 20 rs.

W szkole realnej szczebrzeszyskiej: w klasach je-

szcze nie zreorganizowanych obowizywa mia wTpis

gimnazyów filologicznych, w klasach zreorganizowa-

nych — wpis wyszych szkó realnych.

W szkoach powiatowych realnych, jak w Warsza-

wie, tak i na prowincyi, a take w szkole niemiecko-ro-

syjskiej w odzi — 5 rs.

Dalej, wyniszcza Muchanow, jako punkta projektu,

wymienione ju wyej ograniczenia, dotyczce terminu

poboru opaty, uwalniania od niej uczniów i t. d.

Cay ten elaborat Muchanowa, opatrzony dat 25

Czerwca 1851 roku, przesany zosta z rozkazu namie-

stnika Radzie Administracyjnej do roztrznienia *).

Rada Administracyjna zatwierdzia cay projekt bez

zmian na sesyi dnia 18 Lipca 1851 roku.

Program, przez ministra naszkicowany, przez kura-

tora sprecyzowany, szed tak daleko, e nawet wród
przywykego do rodków drakoskich ówczesnego ogóu
polskiego obudzi móg tylko najwysze rozgoryczenie,

x
) Eliaszewicz do Le-Brun'a d. 18 (30) Czerwca 1851 roku.

Nr. 4717.

EPOK* PASKIEWICZOWSKA. 23
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i to nie wyczajc nawet owych »zasuonych i wier-

nych rzdowi urzdników«, których dzieci dotychczas

mogy niemal zawsze liczy na uwolnienie od wpisu lub

w najgorszym razie opacay najnisz norm; odtd
i dla nich uwolnienie dziecka od opaty naleao do

marze, rzecz oczywista bowiem, e suma 750 rs., prze-

znaczona na ulgi wpisowe dla uczniów caego Króle-

stwa, stanowia kropl w morzu, nawet jeli doda do

niej i ow, do czasu z funduszów cesarskich asygnowan,
drug tak sum. Tymczasem za wysoko wpisów
bya ogromna.

Urzdnik redniej miary, naprzykad, nauczyciel j-
zyka polskiego w dobrze uposaonem gimnazyum real-

nem warszawskiem, otrzymywa pensyi rocznej 1800 zp.,

czyli 270 rs. Jeli chcia syna swego ksztaci wyej
i posya go do gimnazyum gubernialnego warszawskie-

go, paci musia za samo prawo dziecka do nauki

w klasach wyszych 45 rs., czyli 300 zp., a wic szóst

cz caego swego budetu. Jeli chcia ksztaci wyej
dwoje dzieci, byo dla niego absolutnem niepodobie-

stwem opaci za nie wpis, bez zupenej ruiny. W po-

dobnem, albo i gorszem pooeniu, znalazy si tysice

ludzi.

Zdawa sobie z tego spraw minister, zwaszcza za
doskonale i zblizka wyczuwa rzecz Muchanow i dlatego

te by zdania, e naley program nowy wciela w y-
cie bez rozgosu, po cichu i, o ile mona, stopniowo.

Tymczasem, mniej subtelna Rada Administracyjna

w prostocie ducha polecia, jak widzielimy, uchwa
z dnia 12 Czerwca 1851 roku kuratorowi podanie do

powszechnej wiadomoci przez gazet rzdow postano-

wienia cesarskiego z dnia 8 Marca st. st. 1851 r. Kura-

tor, atoli, uzna za waciwe decyzyi tej nie wykona
i w przedstawieniu swem, zoonem na rce sekretarza
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stanu przy Radzie Administracyjnej dnia 21 Lipca 1851

roku, wyuszcza motywy swoje.

Zwraca Muchanow uwag na to, e reformy szkol-

ne, przez cesarza zatwierdzone, maj by wprowadzane
stopniowo; sam minister owiecenia, zawiadamiajc ku-

ratora o decyzyach cesarza, w odezwie z dnia 14 Marca
st. st. 1851 r. nadmieni, i zastrzeg ju ministrowi se-

kretarzowi stanu, e ogosi naley w Królestwie tylko

to, »co wypada«.

Mniema wic kurator, e lepiej bdzie podawa do

wiadomoci ogóu reformy zaprowadzane, czciowo,
nie za odrazu ryczatowo.

»Jako dowód, e moeby byo dogodniej wstrzy-

ma si z ogaszaniem teraz majcych zaj zmian

w szkoach, kurator ma zaszczyt przytoczy, e
z decyzyi J. O. X. Namiestnika i ministra owiece-
nia, w roku zeszym wydanej, dla zmniejszenia

liczby uczniów w kadej z czterech klas niszych

do 50-ciu w gimnazyum realnem w Warszawie,

w którem byo ich w roku szkolnym 1850/51 blizko

1200 i klasy musiay by dzielone na dwa, trzy,

a nawet cztery oddziay, co utrudniao i wykad
korzystny nauk i dozór nad uczniami, polecono

otworzy dwie nowe szkoy powiatowe realne

w Warszawie, które maj by rozwinite z poczt-

kiem przyszego roku szkolnego 1851/52, skutkiem

czego wielu uczniów, bdcych w czterech niszych

klasach gimnazyum realnego, bdzie musiao przej
do szkó powiatowych realnych, i to samo, zdaje

si, zrobi ju mniej korzystne wraenie na rodzi-

ców i uczniów, które tembardziej mogoby by po-

wikszone, gdyby teraz ogoszonem byo, e szkoy
powiatowe realne zamienione by maj na szkoy
przemysowo-rzemielnicze, co jednak dopiero pó-

23*
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niej po uoeniu i zdecydowaniu planu nauk i in-

strukcyi dla podobnych szkó bdzie mogo na-

stpi 1
).

Tre tej odezwy mówi sama za siebie. Nie trudno

poj owo »mniej korzystne« wraenie, którego oczeki-

wa kurator. Wszak, od lat kilku cigny si te ekspe-

rymenta szkolne.

W roku 1845 zredukowano prawie do poowy ilo
gimnazyów filologicznych i utrudniono jeszcze dostp
do pozostaych gimnazyów, tómaczc, i chodzi tu

o skierowanie warstwy redniej do szkó realnych; za-

powiadano zarazem utworzenie wyszych szkó realnych,

co ziszczono tylko w czci przez utworzenie trzech

szkó szecioklasowych, którym nadano odrazu kierunek

fachowo-specyalny,

Modzie, poszukujca owiaty, garna si ca
mas do warszawskiego gimnazyum realnego, które po-

siadao wysoki poziom i dobrych nauczycieli; cz jej

dya tu, pocigana programem i poziomem zakadu,

cz — wskutek niemonoci dostania si do gimnazyów
filologicznych, dla braku cenzusu pochodzenia czy braku

rodków na opat ogromnego wpisu. I oto w odpowie-

dzi na ten napyw, zredukowano ilo uczniów w tern

gimnazyum, zapowiadajc na razie, e uczniowie po-

cztkujcy bd mogli uczszcza do dwóch zakada-

nych w Warszawie szkó powiatowych realnych, a wic
pozostawiajc im pewn nadziej dostania si z czasem

po ukoczeniu szkoy do klas wyszych gimnazyum real-

nego. Lecz oto i ta nadzieja obraca si w zudzenie,

gdy i te dwie szkoy postanowiono uczyni szkoami
niszemi, o zamknitym w sobie i zakoczonym progra-

*) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 4105c. Kurator Okrgu
Naukowego Warszawskiego do sekretarza stanu przy R. A. dnia

9 (21) Lipca 1851 r. Nr. 6739.
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mie przemysowo-rzemielniczym, a wic obracano je

na zakady, nie dajce ju monoci przejcia do jakich-

kolwiek szkó wyszych. Dalej, zdawao si, zaj re-

formy szkolne ju nie mogy. Lecz i to nie by jeszcze

kres.

Namiestnik nietylko cakowicie podziela motywy
Muchanowa, przemawiajce przeciwko promulgacyi no-

wych przepisów szkolnych, lecz, uwzgldniajc drali-

wo materyi, nie uwaa nawet za waciwe wnoszenie

tej sprawy pod obrady plenum Rady Administracyjnej

i sam rozstrzygn j wasn wadz dyskrecyonaln,

krelc na odezwie Muchanowa rezolucy »zgadzam si«

(sogasien) i tern jednem sowem kasujc decyzy Rady,

nakazujc publikacy przepisów. Sekretarz stanu zawia-

domi wprost o tej decyzyi Muchanowa *).

A teraz zobaczmy, jakie rozmiary przybray utrud-

nienia wpisowe od czasu wprowadzenia w ycie nowych
przepisów.

Dnia 4 Sierpnia 1851 roku kurator w odezwie do

Rady Administracyjnej proponowa podwyszenie sumy,

przeznaczonej na opat wpisów za dzieci biednych a za-

suonych urzdników, do wysokoci 2,000 rs.; owiad-
cza, i:

»...uwaa za rzecz niezbdn korzysta z aski

monarszej, która dozwala, aby oznaczona na cel

powyszy suma, w miar potrzeby, jak równie
w miar otrzymanych oszczdnoci na budecie

edukacyjnym, podwyszon zostaa, z tern jednak

nadmienieniem, e takowe zwikszenie oznaczonej

na cel powyszy sumy odnosi si ma tylko do

roku 1851/52 i e co do przyszego roku szkolnego

obowizkiem kuratora bdzie w czasie waciwym

*) Sekretarz stanu przy Radzie Adm. d. 19 (31) Lipca 1851

roku. Vol. 4105c.
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z osobnem w tej mierze przedstawieniem wej
do Rady Administracyjnej Królestwa«.

Aby przekona Rad, e danie jego nie jest wy-
górowane, doczy kurator do swego przedstawienia wy-
kaz porównawczy opat szkolnych, wniesionych w roku

1850; 51 oraz spodziewanych na rok 1851 52.

Wedug tego wielce wymowTnego zestawienia, opaty

od uczniów w roku 1850/51 wynosiy ogóem 47,589 rs.,

w roku za szkolnym 1851 52 »takowe opaty, po szcze-

góowem obliczeniu, ze wzgldem na ilo uczniów, do

kadego respective zakadu przypuci si majcych, wy-
nosi powinny — 94,948 rs., czyli wicej o 47,359 rs.« l

).

A wic podwyszenie wpisów, oraz zniesienie ulg

i zwolnie wpisowych wrywoao ten podany i zamie-

rzony skutek, i brzemi opat szkolnych w cigu jednego

roku wzrosn miao w dwójnasób. Skutek ten wyda
si tembardziej zastanawiajcy, jeli wremiemy pod

uwag, e owo podwojenie ogólnej sumy opat nast-

pio pomimo równoczesnego utrudnienia dla modziey do-

stpu do szkó, zwaszcza do klas wyszych, gdzie wa-
nie wpis by najwyszy, a wic pomimo zmniejszenia

kontyngensu liczebnego modziey szkolnej.

Do powyszego wykazu doczy kurator jeszcze

tak wymown notatk:

»W roku szkolnym 1851/52 nikt bez wyjtku
od opaty szkolnej uwolnionym nie zostanie.

W roku szkolnym 1850/51 byo uwolnionych

uczniów od opaty przeszo 1,000, a w latach po-

przednich liczba ta znacznie jeszcze wiksz bya.

W razie przyznania proponowanej sumy 2,000 rs.

!
) Kurator Okrgu Naukowego Warszawskiego do R. Adm.

d. 23 Lipca (4 Sierpnia) 1851 r. Nr. 8346. Akta Rady Administr.

Yol. 4105c.
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na zastpowanie opat za dzieci urzdników bied-

nych a zasuonych, suma ta, ze wzgldu na dzi-

siejsz wysoko opat, posuy na zastpienie rze-

czonych opat tylko za czterdziestu uczniów «.

Z tych danych, przez samego promotora reformy

wpisowej przytoczonych wida, jak wysok bya ta a-
ska, o której wspomina: rzd na podwyszeniu wpisów
zyskiwa czterdzieci kilka tysicy rubli, na ulgi gotów
by, w drodze aski, wyasygnowa 2,000 rs.; zamiast ty-

sica z gór uczniów uwalniano teraz czterdziestu.

Nie zapominajmy za i tego, e stan rzeczy z roku

1850/51, kiedy tysic z góry uczniów uwalniano, za
wpisy wynosiy czterdzieci kilka tysicy rubli, by ju
take tylko wynikiem caego szeregu utrudnie i pod-

wysze wpisowych; stan rzeczy przed rokiem 1845 by
znacznie pod tym wzgldem dla modziey korzystniej-

szy. Obecnie, przy kocu okresu paskiewiczowskiego

stosunki szkolne z pocztku tego okresu wygldaj jak

marzenie.

Rada Administracyjna na posiedzeniu dnia 5 Sier-

pnia 1851 roku wniosek kuratora zatwierdzia.

W nastpnych latach sum, wyznaczon ze skarbu

na opat wpisu za dzieci biednych a zasuonych urzd-
ników, podniesiono do 3,000 rs. *).

O tern, e suma ta bya kropl w morzu, wiad-
czy stale powtarzajcy si w uchwaach Rady melan-

cholijny ustp, który, naprzykad, w protokóle z dnia 18

Sierpnia 1854 roku brzmi:

»Jakkolwiek dowiadczenie przekonao, e z fun-

duszu tego zaledwie tylko cz pewna uczniów, za-

x
) Uchway Rady Administracyjnej z d. 14 Lipca 1852 r.,

29 Lipca 1853 r., 18 Sierpnia 1854 r. Wedug wykazu za rok

1852/53, od opaty uwolnionych byo w tym roku 110 uczniów.

Vol. 4105c.
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sugujcych na dobrodziejstwo zastpienia za nich

opaty szkolnej przez swoje wzorowe postpowanie
i wiern rzdowi sub rodziców, korzysta moe,
wszelako kurator O. N. W., baczc na potrzeb
oszczdzania funduszów skarbowych, uprasza Rad
Administracyjn, aby na rok szkolny 1854/55 jedy-

nie tak sam sum 3,000 rs. z oszczdnoci edu-

kacyjnych, które niewtpliwie z kocem roku 1854

osign si dadz, wyznaczyam

O zastpach ubogiej modziey, której rodzice

w subie rzdowej nie znajdowali si, nawet ju i mo-
wy nie byo.

3.

Stopniowo przystpowano do wykonania i innych

punktów przepisów z dnia 8 Marca st. st. 1851 r.

Widzielimy, e zapowiedziano w nich donios
zmian równie w sprawie szkó elementarnych, zamie-

rzon »stosownie do potrzeb miejscowych^. Mianowicie,

postanowiono »nie wkada na mieszkaców obowizku
posyania do szkó dzieci swoich i, gdzie gminy nie ze-

chc mie szkó, uwalnia je od skadki szkolnej «.

Otó, Muchanow, »przystpujc do stopniowego roz-

winicia powyszego postanowienia«, wyda dn. 23 Gru-

dnia 1851 roku odpowiednie do wszystkich rzdów gu-

bernialnych rozporzdzenie; skadao si ono z kilku

punktów, a wszystkie one miay na celu usunicie wszel-

kich nawet pozorów przymusu szkolnego dla ludnoci

wiejskiej, a poza tern stworzenie caego szeregu formal-

nych utrudnie przy zakadaniu szkó nowych lub pod-

niesieniu do naleytego stanu i porzdku szkó pod-

upadych.
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»Ilekro mieszkacy stowarzyszeni lub dzie-

dzic wejd z przedstawieniem o uwolnienie ich od

obowizku utrzymywania szkoy, rzd gubernialny

winien zawsze podania ich przyjmowa, rozpozna-

wa i z wnioskami swojemi do decyzyi kuratora

okrgu naukowego przedstawi« — gosi punkt

pierwszy przepisów.

Punkt trzeci opiewa:

»W razie, gdyby dom szkolny by zrujnowany

i potrzebowa przerobienia, lub gdyby zachodzia

potrzeba pobudowania nowego domu, wówczas rzd
gubernialny przedewszystkiem cile rozpozna wi-

nien: czy skadki, na rzecz samej-e szkoy uisz-

czane, dostatecznie stay jej byt zapewniaj, bo

w razie przeciwnym sta si moe, i po poniesie-

niu znacznego kosztu budowy lub restauracyi wy-
datku, mieszkacy wystpi z daniem uwolnienia

ich od obowizku utrzymywania szkoy, a fundusz

na budow lub restauracj' bjby tym sposobem

zmarnowany; rozpozna równie rzd gubernialny,

czy zamierzona budowa albo restauracya zgadza

si z yczeniem kontrybuentów; czy fundusz, przez

nich na ten cel zaofiarowany, bdzie dostatecznym,

i dopiero po rozpoznaniu tych wszystkich okolicz-

noci, przy poparciu onyche formalnemi dowo-
dami, przedstawi do decyzyi kuratora plany i an-

szlagi bd restauracyi, bd te budowy nowego
domu szkoinego«.

Trudno bodaj byoby odnale w owej epoce inny

przepis prawny, któryby tchn równ pieczoowito-

ci i trosk o fundusze ludnoci polskiej, co przyto-

czony punkt trzeci reskryptu Muchanowa. Punkt ten stara

si natchn wadze administracyjne naleytern poczu-
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ciem odpowiedzialnoci moralnej w razie zakadania no-

wej szkoy ludowej, oraz lkiem, by snad nie przyczy-

niy si one czemkolwiek do lekkomylnego zaoenia
szkoy nowej lub odnowienia starej, czego ludno w przy-

szoci aowaby po niewczasie moga, a byoby ju za-

póno.
Z tego przepisu, zawierajcego w sobie tak skon-

densowan, jak rzadko, przezorno, móg by pyn
dla wadz administracyjnych jeden tylko niechybny wnio-

sek, a to mianowicie taki, i jedynie bezpieczn rzecz
jest niepozwalanie na budow szkó nowych lub odna-

wianie starych; wszak bowiem nigdy nie mona byo
by pewnym, czy mieszkacy w przyszoci nie za-
daj uwolnienia ich od skadki, bo to samo rozporz-

dzenie kuratorskie dawao mieszkacom prawo wnosze-

nia da o zwolnienie ich od skadki w kadym
czasie.

Inne punkta przepisów dopeniay obrazu tej nie-

bywaej ostronoci, jak zaleca wadzom kurator.

»Co si tycze organizacyi szkó nowych — go-
si punkt pity — takowa wówczas tylko moe by
zaprowadzon, jeeli wszyscy, albo przynajmniej

wiksza cz mieszkaców gminy dobrowoln
w tej mierze zoy deklaracy i jeeli urzdownie
usubstancyonowanem bdzie, e nowa szkoa do-

statecznie w dom, ogród i inne potrzeby jest za-

opatrzon. Tym wic celem, tylko po zadosy uczy-

nieniu wszystkim powyej wskazanym formalno-

ciom, rzd gubernialny mocen bdzie przedstawi

odpowiednie w tej mierze projekta i wnioskk.

Przepisy te miay ju, niestety, pewien precedens

w Królestwie w rozporzdzeniach Zajczka z roku 1821.

Atoli te ostatnie, wyrzekajc ogóln zasad nieznaglania

wocian do skadek, nie zalecay bynajmniej tych ogra-
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nicze i krpujcych formalnoci, których wprowadzenie
stanowi inwency oraz zasug dopiero Muchanowa. Za-

stanawia, natomiast, ta okoliczno, e jakkolwiek po
wydaniu przepisów roku 1851 ilo szkóek zmniejszya
si, to jednak bynajmniej nie w tak ogromnych rozmia-

rach, jak po wydaniu rozporzdze z roku 1821. wiad-
czy to bd co bd o znacznem obudzeniu potrzeby

owiaty elementarnej wród ludnoci Królestwa, która

nie korzystaa ju tak chtnie, jak dawniej, z wolnoci
nie uczenia swych dzieci.

Przystpiono równie od roku 1851/52 do reorga-

nizacyi gimnazyów filologicznych, w myl nowych prze-

pisów.

Wedug opracowanego przez kuratora dla szeciu

gimnazyów Królestwa planu, w czterech wyszych kla-

sach mia istnie program podwójny: filologiczny dla

tych, którzy mieli si przygotowywa do uniwersytetu,

prawniczy za dla tych, którzy wprost do suby rzdo-
wej wstpi chcieli. Nowe to urzdzenie, za wspóln
zgod namiestnika i ministra owiaty, wprowadzi po-

stanowiono od roku 1851/52 tytuem próby, na lat

trzy 1

).

Na wykad prawa, w oddziale prawniczym, prze-

znaczono godzin 18 tygodniowo; w tym celu postano-

wiono mianowa przy kadem gimnazyum dwóch na-

uczycieli prawa, wybierajc ich z poród osób, które

ukoczyy wydzia prawny w uniwersytecie Cesarstwa,

a które, urzdujc w Królestwie, maj i praktyczne przy-

gotowanie.

Kady z nauczycieli udziela mia dziewiciu godzin

tygodniowo: jeden — Zbioru praw Cesarstwa (Swod Zako-
nów), drugi — prawa Królestwa.

*) Szyrynskij-Szychmatow do Muchanowa d. 24 Lipca st.

st. 1851 r. Nr. 7322. Akta R. Adm. Vol. 4105c.
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Przeznaczono kademu 300 rs. pensyi rocznej; na

pokrycie tego wydatku postanowiono uy, pomidzy
innemi, czci funduszu, powstaego skutkiem zarzdzo-

nego w roku 1851 zmniejszenia stypendyów dla studen-

tów, w Rosyi ksztaccych si.

Projekt kuratora, dotyczcy pac dla nauczycieli

prawa, oraz sposobu pokrycia tych pac z budetu szkol-

nego, Rada Administracyjna zatwierdzia na sesyi d. 14

Listopada 1851 r.

Nastpnie, przysza kolej na utworzenie piciokla-

sowych szkó filologicznych. Jak gimnazya z klasami

prawnemi wprowadzone zostay w celu stworzenia typu

szkó rednich, koczcych edukacy modzieca i nie

dajcych mu monoci wstpu do uniwersytetu, tak

szkoy picioklasowe utworzone zostay, jako typ szkoy
redniej niszego stopnia, która miaa odcign cz
modziey od zbyt wygórowanej edukacyi gimnazyalnej,

czyli, wedug brzmienia przepisów z dn. 8 Marca st. st.

1851 roku, miay to by szkoy »z zupenym kursem
nauk, tak iby uczcy si w nich mogli odbiera zupe-
ne wyksztacenie i nie mieli potrzeby przechodzi do

gimnazyów«.

Kurator uoy projekt zamiany kilku dotychczaso-

wych szkó powiatowych czteroklasowych na piciokla-

sowe, a mianowicie: szkoy czteroklasowej w Warsza-

wie, zaopatrzonej Nr-em 1, szkó w czycy, Putusku,

Siedlcach i omy, a take urzdzenia podobnej szkoy
w Piczowie, z przeniesieniem tame szkoy powiatowe]

z miasta Koskie.

Zarazem, kurator w odezwie do Rady Administra-

cyjnej z dnia 2 Marca 1852 roku domaga si zamkni-
cia szkoy czteroklasowej w ukowie, a to, »aby nie ob-

cia budetu nowymi wydatkamk; tómaczy Mucha-
now, e uków od Siedlec jest tylko o 28 wiorst odle-

gy, e istnieje oprócz tego w niezbyt znacznej odlego-
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ci szkoa powiatowa w Biaej, e uków nie posiada

wszelkich niezbdnych dla szkoy dogodnoci i wreszcie

i w szkole ukowskiej nie byo kompletnej liczby ucz-

niów.

Nastrczaa si jednak tu pewna kwestya, miano-

wicie, przy szkole ukowskiej znajdowao si kilka pry-

watnych zapisów, z których utrzymywan bya pewna
ilo biednych uczniów, jako to: konwikt Szaniawskich

na dziesiciu uczniów i legat Izdebskiego na utrzymanie

dwóch uczniów.

Otó, kurator w tej materyi zwraca uwag Rady
na to, i gówny warunek tych zapisów, mianowicie, aby

ksia Pijarzy z tego funduszu modzie ksztacili, nie

moe ju by obecnie speniony, i uprasza Rad o de-

cyzy, czy istniejce przy szkole ukowskiej zapisy osób

prywatnych nie stanowi przeszkody do jej zwinicia.

Rada na posiedzeniu w dniu 30 Marca 1852 roku

uznaa, i adne zapisy prywatne nie mog ogranicza

rzdu w oznaczaniu miejsc na szkoy i e zatem:

»...i w obecnym przypadku nic nie stoi kura-

torowi na przeszkodzie do przeniesienia szkoy po-

wiatowej z ukowa do Siedlec, skoro to sdzi by
z ogólnemi widokami zgodnem«.

Wobec tego, kurator wykoczy swój projekt utwo-

rzenia szeciu szkó picioklasowych. Do szkó tych przyj-

mowani by mieli przedewszystkiem synowie szlachty

i urzdników, za opat w Warszawie po 12 rs., a w gu-

berniach po 10 rs., przez wszystkich bez wwjtku uisz-

czan.

Szko ukowsk postanowi Muchanow zwin, sty-

pendystów za ukowskich przenie do szkoy w Siedl-

cach.

Projekt ten kuratora, po zaaprobowaniu go, w dro-
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dze wzajemnej wymiany listów przez ministra owiaty
i przez namiestnika, zatwierdzony zosta przez cesarza

dnia 16 Sierpnia st. st. 1852 r. i od pocztku roku szkol-

nego 1852/53 zaczto go w ycie wprowadza 1
).

Tak wic miasto uków, które przez szereg lat po-

siadao szko gimnazyaln, obecnie pozbawione zostao
nawet szkoy powiatowej, gwoli »nieobcianiu budetu
wydatkiem«, podczas gdy wanie budet szkolny od
roku wzbogacony zosta funduszem przeszo czterdziestu

tysicy rubli, dodatkowo corocznie napywajcym z po-

wodu reform w opatach szkolnych. Dotknici tern za-

rzdzeniem, ukowianie postanowili zwróci si z uni-

on do namiestnika prob o niepozbawianie ich szkoy
powiatowej.

Podanie to przytaczamy w caoci, jako przyczy-

nek do ówczesnych stosunków owiatowych 2
).

»Do J. O. Ksicia Namiestnika Królestwa Pol-

skiego.

Proba mieszkaców miasta ukowa o utrzy-

manie do dalszego czasu szkoy powiatowej w tem-

e miecie.

Niepokojeni dawniej pogosk o zamiarze zwi-

nicia w miecie tutejszem szkoy powiatowej, po-

cieszeni zostalimy, gdy od minionych wakacyi, na

nowo w teje szkole kurs nauk w zwyczajnym

porzdku rozpoczy si, z bog dla nas nadziej,

1

) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 4105c. Szyrynskij-

Szychmatow do Paskiewicza dnia 13 Maja st. st. 1852 roku.

Nr. 4807; odpowied Paskiewicza z dnia 4 (16) Czerwca 1852 r.

Nr. 3975. Rezolucya cesarska z dnia 16 Sierpnia w Zbiorze Prze-

pisów Administracyjnych. Wyd. Owiaty, Tom III, str. 529, 531.

2
) Podanie to i odpowied sekretarza stanu w Aktach Rady

Adm. Vol. 4105c.
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e ju adna co do tej szkoy w cigu tego roku

nie nastpi zmiana. Lecz by to tylko chwilowy,

zwodniczy idea pociechy. Przybyy bowiem w dniu

wczorajszym urzdnik, mienicy si by delegowa-

nym przez Janie Wielmonego Kuratora Okrgu
Naukowego, objawi uczniom jakoby stanowcz
wol Rzdu zwinicia ju tutejszej szkoy powiato-

wej, zalecajc im bezzwoczne zawiadomienie ro-

dziców i staranie si czemprdzej przenosi dla dal-

szego kontynuowania nauk do szkoy Siedleckiej!

Wiadomo ta zaledwie dosza uszu uczniów,

ten wywoaa na ich modocianych umysach wpyw,
e w jednej chwili prawie czterdziestu przeszo

uczniów rozpierzcho si w róne strony do do-

mów swych, wielu biednych rodziców pieszo, le-

dwie z kawakiem chleba w kieszeni, majcym im
suy za cay posiek na kilka i kilkanacie mil

drogi.

Janie Owiecony Ksi: Cios ten dla miesz-

kaców ukowa i okolicy, troskliwych o zapewnie-

nie swym dzieciom moliw, podug ich stanu, edu-

kacy sposobu do ycia, zawsze byby nader do-

tkliwym, teraz za nie równie boleniej czu si
daje ;

kiedy kurs nauk od dwóch przeszo miesicy

rozpoczy si i na takowe z samego miasta u-
kowa kilkudziesiciu uczniów uczszcza;

kiedy wielu rodziców z okolicy pozapewniao

swym dzieciom pomieszczenie i za takowe stoso-

wnie do zwyczaju z góry pórocznie popacili, bez

monoci uzyskania zwrotu od biednych mieszka-

ców, którzy, liczc na utrzymywanie uczniów, take

odpowiednie nad wasn potrzeb lokale powynaj-

mowali

;
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kiedy wielu biednych rodziców miejscowych

wspomogli si na poniesienie wpisu szkolnego, nie

potrzebujc oy na opacenie stancyi i stou, dzie-

lc si ostatnim prawie kawakiem chleba, posyaj
swych synów do miejscowej szkoy powiatowej,

czego w obcem miejscu, przez swoje ubóstwo,

pomimo najszczerszych chci, uczyni nie bd
w stanie;

kiedy wiele familii i wdów, pozbawionych
rodków do ycia, jedynie utrzymanie maj z ucz-

niów, u nich na stancyi umieszczonych, a niektóre

wdowy po dawnych wojskowych, znane w tej oko-

licy ze swego krytycznego pooenia, utrzymuj si
i edukuj dzieci jedynie ofiarami dobroczynnych
osób;

kiedy nauczyciele pozawierali umowy z wa-
cicielami domów o najem mieszka dla siebie,

wic obecnie pierwsi lub drudzy na straty, a moe
i skutki procesów naraeni by by mogli:

Nie bdc wreszcie w stanie okreli bole-

snych wrae, jak trwog nas przeja wiadomo,
lecz doznawszy ju i tak wielkiego upadku przez

wyniesienie sdu poprawczego i gimnazyum, powa-
amy si w najgbszej pokorze baga u stóp Wa-
szej Ksicej Moci, aby, jeeliby miao by nie-

zmienn wol rzdu zwin szko powiatow
w ukowie, takow z pobudek wyej wyuszczo-
nych, przez Nieograniczon Swoj Troskliwo i Oj-

cowsk Opiek nad wszystkimi poddanymi rozci-

gan, przynajmniej do koca roku szkolnego w miej-

scu pozostawi, a dla ukojenia ez nieszczliwych,

któremi t prob oblewaj, i sprawienia ulgi w po-

niesionych ranach, które moe zwaszcza przy gra-

sujcej epidemii, niejednego ojca i matk o grób
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przyprawi, pomyln rezolucy pocieszy naj aska-

wiej rozkaza raczy.

Z najgbszem uszanowaniem najnisi pod-

dani.

(podpisy).
~ . 19 Wrzenia i0 _ . _ ,

,

Unia . T^ ,

,

-,— 18o2 r. miasto ukow«.
1 Padziernika

Na union suplik mieszkaców, poddajcych si
kornie losowi i upraszajcych jedynie o pozostawienie

szkoy do koca roku, nadesza odpowied krótka:

»Sekretarz Stanu przy Radzie Administracyj-

nej do mieszkaców miasta ukowa.
W odpowiedzi na prob mieszkaców miasta

ukowa, pod dniem 1 Padziernika r. b. do J. 0.

X. N. Królewskiego podan, o pozostawienie nadal

w teme miecie szkoy powiatowej, z upowanie-
nia J. X. Moci owiadczam, e gdy zwinicie rze-

czonej szkoy nastpio w wykonaniu Najwyszej
woli, przeto danie powysze skutku mie nie

moe.
(podpis).

W Warszawie d. 14 (26) Padziernika 1852 r.«

Dodajmy, i zamknicie szkoy ukowskiej nast-

pio bez wszelkiego nawet pretekstu, którego w innych

wypadkach dostarczay wykroczenia polityczne nauczy-

cieli lub uczniów.

Tymczasem, szczupa ilo zakadów, zwanych wy-
szymi, znowu o jeden zmniejszon zostaa.

Na skutek raportu namiestnika »o szkodliwym wpy-
wie nauczyciela gimnazyum szczebrzeszyskiego, Fija-

kowskiego, który wymyli i poprzylepia na domach
EPOM PASKIEWICZOWSKA. 24
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w miecie wezwanie do buntu « cesarz »najmiociwiej
rozkaza raczy, aby gimnazyum w Szczebrzeszynie zo-

stao skasowane, fundusz za, przeznaczony na utrzyma-

nie tego gimnazyum przez hrabiów Zamoyskich, uytym
by na Brzeski Kadecki Korpus<(.

O tej decyzyi cesarskiej namiestnik zawiadomi ku-

ratora odezw z dnia 15 Czerwca 1852 roku.

Tak wic i Królestwo pozbawione zostao jednej

z nielicznych szkó wyszych i fundusz, na jej utrzyma-

nie zawarowany, otrzyma zupenie niespodziane prze-

znaczenie.

Na mocy wyej ju wspomnianego ukadu z dnia

13 Maja 1848 roku ordynatowie Zamoyscy wyznaczyli

na wieczne czasy sum roczn 6,000 rs., »na utrzyma-

nie zakadu naukowego imienia Zamoyskich, bez wzgl-
du, czy teraniejsz zachowa, lub inn przybierze po-

sta«, jak gosi § 2 umowy; na podstawie tego punktu

gimnazyum szczebrzeszyskie zamienione zostao w roku

1849 na szko realno-agronomiczn.

Atoli, decyzyi z roku 1852 nie mona, oczywicie,

uzna za zgodn z najrozcigejsz choby wykadni
umowy; oznaczaa decyzya ta poprostu, dla Królestwa

i jego owiaty, konfiskat funduszu i uycie go na cel,

nic nie majcy wspólnego z wol ofiarodawców. Przyto-

czony w odezwie namiestnika do kuratora powód, mia-

nowicie zachowanie si jednego z nauczycieli, nawet

przy ówczesnych stosunkach, w drobnym bodaj choby
stopniu konfiskaty samego funduszu nie usprawiedliwia.

Baczne oko Muchanowa zwrócone zostao jeszcze

na jeden zakad, mianowicie, na gimnazyum piotrkow-

skie. Przepisy dodatkowe 1845 roku pozwoliy, w drodze

wyjtku, na istnienie wicej, ni jednego gimnazyum
w obszernej i ludnej gubernii warszawskiej i dziki temu

gimnazyum piotrkowskie ocalao. Atoli, uczszczanie zna-

cznego zastpu modziey do tego gimnazyum nie odpo-
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wiadao snad w oczach kuratora »potrzebom miej-

scowym*, postanowi on skierowa cz tej modziey
do szkoy niszego i to realnego typu i wystpi z od-

powiedniem przedstawieniem do ministra owiaty.

»Kurator okrgu naukowego warszawskiego,

zwiedzajc w roku biecym gimnazyum piotrkow-

skie, uzna za rzecz wysoce niezbdn (naszo kraj-

nie nieobchodimym) zmniejszenie iloci uczniów
w tern gimnazyum, a zarazem i wzmocnienie do-

zoru nad nimi — pisa Szyrynskij-Szychmatow do
Paskiewicza w Sierpniu 1852 r. — Z tego wzgldu
uwaa kurator za rzecz potrzebn otwarcie w Piotr-

kowie niezwocznie, t. j. z pocztkiem nadchodz-
cego roku szkolnego, szkoy powiatowej realnej «.

Wedug argumentów kuratora, przez ministra przy-

toczonych, otwarcie tej szkoy nie pocignie za sob no-

wych kosztów dla skarbu, mona bowiem uy na ten

cel sumy, która na mocy rozporzdzenia o zamkniciu
szkoy szczebrzeszyskiej przeznaczona zostaa na pen-

sye dla nauczycieli zwinitej szkoy, a do chwili mia-

nowania ich na inne posady.

»Bez utworzenia w Piotrkowie szkoy realnej

zarzd okrgu nie miaby monoci mianowania

tych nauczycieli do innych zakadów, w ten spo-

sób pozostaliby oni bez zajcia i braliby pensye

bez wszelkiego poytku «.

Minister owiadcza, i podziela opini kuratora 1
).

Namiestnik równie projekt zaaprobowa, i szkoa

zostaa otwarta.

Gdy wskutek zwinicia szkoy szczebrzeszyskiej,

l
) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 4105d. Odezwa z Pe

tersburga z dnia 21 Lipca st. st. 1852 r. Nr. 7227.

24*
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gubernia lubelska w trudnem pod wzgldem szkó poo-
eniu si znalaza, podali mieszkacy Krasnegostawu

dnia 31 Maja 1853 [roku do namiestnika prob o zao-

enie w tern miecie szkoy powiatowej. Kurator, zapy-

tany przez namiestnika, zoy opini nieprzychyln i na-

miestnik, zgodnie z wnioskiem Muchanowa, wyda de-

cyzy odmown.
Z odezwy sekretarza stanu przy Radzie Admini-

stracyjnej z dnia 31 Sierpnia 1853 roku, zawiadamiaj-

cej o decyzyi namiestnika i powtarzajcej argumenta

kuratora, dowiedzieli si mieszkacy Krasnegostawu i:

»...gdy z postanowienia Najwyszego z dnia 8

Marca 1851 roku co do reorganizacyi szkó w okrgu
naukowym warszawskim nie wypywa mono
ustanowienia szkoy powiatowej w Krasnymstawie,

zwaszcza, e niema na ten cel odpowiedniego fun-

duszu, przeto danie podajcych skutku otrzyma
nie moe, a to tern bardziej, e w blizkoci Kra-

snegostawu znajduj si zakady naukowe, do któ-

rych mieszkacy tej okolicy synów swych na na-

uki oddawa mog, a mianowicie, w miecie Hru-

bieszowie szkoa powiatowa filologiczna, a w Lu-

blinie gimnazyum, oraz szkoa powiatowa realna 1
)«.

Gdy tak zmniejszano ilo zakadów naukowych
i powoywano si stale na brak funduszów, dojrzaa

tymczasem myl pewnej innowacyi, wymagajcej do
znacznego wydatku.

l
) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 4105d. W imieniu mie-

szkaców Krasnegostawu prob poda Feliks Stankiewicz. Ku-

rator zoy opini w raporcie z dnia C (18) Sierpnia 1853 roku
za Xr. 6518. Namiestnik dnia 14 (26) Sierpnia t. r. zadekretowa
wasnorcznie: »odmówi« (otkazat).
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Oto w lecie 1852 roku namiestnik w reskrypcie do

kuratora, oznajmi wol cesarsk, aby do kadego za-

kadu naukowego w Królestwie »przydzieleni zostali do-

zorcy z dymisyonowanych podoficerów (diadki iz ot-

stawnych unter-oficerow), a to dla nadzoru uczniów pod
wzgldem zachowania form ubioru, tudzie polece, od-

noszcych si do okazywania nalenej czci osobom star-

szym, a nareszcie w celu, ile monoci, przyprowadza-

nia do szkoy i odprowadzania do domu uczniów«.

W wykonaniu tej woli, namiestnik da zaprowa-

dzenia owych dozorców przy instytucie szlacheckim, tu-

dzie po dwóch przy kadym zakadzie naukowym.
Kurator, majc sobie przez namiestnika zlecon t

wol do wykonania, przystpi do obliczenia wysokoci
pac tych nowych organów dozoru moralnego nad mo-
dzie szkoln; biorc za miar utrzymanie wonego
przy biurach wadz centralnych i nadto »chcc zacho-

wa pewne stopniowanie dla obudzenia emulacyi w rze-

czonych indywiduach«, postanowi podzieli ich na dwie

kategorye: z pac 150 rs. i 120 rs. rocznie.

Uoywszy kosztorys tej zamierzonej reformy, wy-
stpi Muchanow z przedstawieniem do Rady Admini-

stracyjnej.

Proponowa wyznaczenie:

W szeciu gimnazyach po jednym podofi-

cerze z pensy 150 rs., co czyni . . 900 rs.

W szeciu gimnazyach po jednym, z pen-

sy 120 rs 720 rs.

W instytucie szlacheckim: trzech po 150 rs.

i tylu po 120 rs 810 rs.

W instytucie w Marymoncie: trzech po

150 rs. i tylu po 120 rs 810 rs.

Do przeniesienia 3,240 rs.
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Z przeniesienia 3,240 rs.

W gimnazyum realnem: jeden za 150 rs.

i jeden za 120 rs , . . 270 rs.

W dwóch wyszych szkoach realnych:

jeden za 150 rs. i jeden za 120 rs. . 540 rs.

W instytucie nauczycieli elementarnych

w Radzyminie: jeden za 150 rs. i je-

den za 120 rs 270 rs.

W szkole sztuk piknych: jeden za 150 rs.

i jeden za 120 rs 270 rs.

W siedmnastu szkoach powiatowych filo-

logicznych: po dwóch z pensy
120 rs 4,080 rs.

W omiu szkoach powiatowych realnych:

po dwóch z pensy 120 rs 1,920 rs.

Razem 10,590 rs.

Podwyszenie stosunkowe liczby podoficerów w in-

stytucie szlacheckim oraz w instytucie marymonckim
tómaczono, co do pierwszego, potrzeb cigego we-
wntrznego i zewntrznego dozoru; co do drugiego za
tern, e »takowy, w pewnem oddaleniu od miasta poo-
ony, mieci w sobie modzie dorolejsz, która przy

wydalaniu si do miasta, w celu odwiedzania rodzin,

tern cilejszego wymaga nadzoru«.

Przyznawa kurator, e nie znajduje pokrycia tego

wydatku w funduszu edukacyjnym, zwraca si wic do

Rady Administracyjnej o wyznaczenie odpowiedniego

funduszu, dla wprowadzenia w wykonanie woli cesar-

skiej od pocztku roku szkolnego 1852/53, t. j. od dnia

1 Sierpnia 1852 r.

Rada, na posiedzeniu 20 Lipca 1852 roku, biorc
pod uwag, i w rozkazie cesarskim nie byo mowy
o tern, aby odrazu przy wszystkich zakadach zaprowa-
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dzi naleao podoficerów, owiadczya, e na pocztek
dozorcy ci ustanowieni by maj:

w szeciu gimnazyach filologicznych;

w gimnazyum realnem;

w dwóch wyszych szkoach realnych;

w instytucie marymonckim:
w szkole sztuk piknych oraz w szeciu szkoach

powiatowych w Warszawie: po dwóch dozorców, z pen-

sy 150 rs i 120 rs., co czyni na kady zakad — 270 rs.

wydatku;

w instytucie szlacheckim — trzech po 150 rs.,

w instytucie w Radzyminie jeden z pac 120 rs.

Cay wic wydatek cznie wynosi mia 5,160 rs.

Wydatek ten w pierwszym roku oprze postanowiono

na funduszu, zachowanym do dyspozycyi Rady Admini-

stracyjnej, nastpnie za wydatek ten mia by wczo-
nym do etatu edukacyjnego.

Uchwa sw Rada koczya postanowieniem, i
gdyby kurator uzna potrzeb wprowadzenia podobne-

go nadzoru i do innej jakowej szkoy, w takim razie

»winien w tej mierze uczyni oddzielne przedstawienie,

przy stanowczem usprawiedliwieniu swego wniosku« *).

Ta ostatnia restrykcya nie okazaa si zgodn z wol
cesarsk, gdy niebawem minister sekretarz stanu powia-

domi namiestnika, i cesarz, czytajc protokó Rady z 20

Lipca, a mianowicie ustp, i kurator na przyszo ma
wchodzi z oddzielnem co do poszczególnych szkó przed-

stawieniem w sprawie zaprowadzenia podoficerów oraz

*) Akta Rady Adm. Vol. 4105c. Protokó posiedzenia Rad}*

Adm. z dn. 20 Lipca 1852 r. Odezwa Paskiewicza do Muchanowa,
zawiadamiajca go o woli cesarza, opatrzona dat 3 (15) Czerw-
ca 1852 r. Nr. 4547. Odezwa Muchanowa do Rady Adm. d. 4 (16)

Lipca 1852 r. Nr. 6926.
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przytacza kadorazowo motywy swego wniosku, nakre-

li w tern miejscu wasnorcznie wyrazy:

))Uwaam za poyteczne — wszdzie w miar mo-
noci« *).

Sowa te stanowiy dla Rady Administracyjnej

wskazówk, i potrzeba zaprowadzenia podoficerów-do-

zorców przy szkoach nie wymaga adnego motywowa-
nia i e jedynie trudno finansowa moga usprawiedli-

wia chwilow odwlok w rozszerzeniu tej reformy na

wszystkie zakady naukowe Królestwa.

Bya to w okresie, przez nas rozwaanym, ostatnia

innowacya edukacyjna w Królestwie, o charakterze ogól-

nym. Szyrynskij-Szychmatow nie dugo ju po tern spra-

wowa rzdy.

W pocztkach roku 1853 zaniemóg. Dnia 31 Marca

st. st. 1853 otrzyma urlop dla poratowania zdrowia,

5 Maja za ycie zakoczy.
Od dnia 7 Kwietnia st. st. 1853 roku zarzdza ju

ministeryum owiaty Norow, który dnia 11 Kwietnia st.

st. 1854 roku otrzyma formaln na ministra nomi-

nacy.
Za panowania Mikoaja I-go dziaalno Norowa

nie zaznaczya si adnym trwalszym ladem. Za Ale-

ksandra II-go wystpi on poniekd krytycznie wzgl-
dem systemu swego poprzednika, wypowiada si za

przywróceniem klasycyzmu w szkoach i zniesieniem

niektórych ogranicze. W kadym razie, atoli, za ycia

Paskiewicza, pod rzdami Norowa nic waniejszego

Turku do Paskiewicza dnia 31 Sierpnia (12 Wrzenia)
1852 r. Nr. 2133. Vol. 4105c.
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w dziejach szkolnictwa na terenie Królestwa Polskiego

nie nastpio.

Rozpoczynaa si wojna wschodnia, ku której zwra-

caa si cala uwaga i energia rzdu, a której przebieg

rzuci wiele wiata na skutki systemu edukacyjnego,

stosowanego za panowania Mikoaja I-go.



ROZDZIA VIII.

1. Sprawa owiaty wyszej w Królestwie po roku 1831. Projekt

instytutu pedagogicznego. Odrzucenie projektu tego moc uchway
Rady Administracyjnej oraz motywy tej uchway. — 2. Ksztace-

nie pedagogów za stypendyami rzdowemi w Cesarstwie. Kursa

dodatkowe pedagogiczne w Warszawie; ich zaoenie, reorgani-

zacya i zwinicie. —3. Projekt Akademii Medyczno-Chirurgicznej

w Warszawie po roku 1831; upadek tego projektu. Wysyanie
stypendystów-medyków do zakadów wyszych Cesarstwa. Zao-

enie Akademii Duchownej Rz.-Katoiickiej w Warszawie.

1.

W poprzednich rozdziaach, mówic o dziejach szkó

Królestwa, dotykalimy wycznie szkó niszych, oraz

szkó rednich, które nieraz w tym okresie, nawet w ter-

minologii urzdowej, nazywane s wyszemi. Teraz

zwróci si mamy do sprawy edukacyi istotnie wyszej,

to jest uniwersyteckiej, w okresie paskiewiczowskim.

Rozwaenie sprawy tej zamkn mona, zdawaoby si,

w jednem zdaniu: edukacyi wyszej wieckiej w tym

okresie w Królestwie wcale nie byo. Blisze, jednak,

w ten przedmiot wejrzenie nie pozwala na tak lako-

niczne zaatwienie kwestyi. Po pierwsze, bowiem, wbrew
rozpowszechnionemu w literaturze, nawet historycznej,

mniemaniu, stumienie wszelkich ognisk owiaty wyszej
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wieckiej nie stanowio sprawy, od samego pocztku ka-

tegorycznie przesdzonej. Przeciwnie, przez lat par pro-

wadzone byy dyskusye a nawet czynione przygotowa-

nia w celu zaoenia w Warszawie paru uczelni wy-
szych o charakterze specyalnym, a mianowicie wyszych
szkó, lekarskiej i prawnej, oraz instytutu pedagogicz-

nego.

Przesdzon byo jedynie od chwili stumienia po-

wstania spraw, i nie bdzie ju wznowionym w Kró-

lestwie uniwersytet polski, to jest szkoa gówna, wszy-

stkie fakultety jednoczca i wszystkie siy profesorskie

oraz modzie okoo jednego ogniska skupiajca. Stao
si jednak tak, i i owe wysze szkoy specyalne zao-
one nie zostay, projekta ich spoczy wród pyu ar-

chiwów; gdy bowiem miao ju doj do ich urzeczywi-

stnienia, wówczas wypyny na powierzchni obawy
i wtpliwoci oraz zawistna niech, przemówia gono
wiadomo, i uczelnie te utrudniby mogy urzeczywi-

stnienie ostatecznych celów polityki rzdu.
I tak stao si to, co z pocztku wszystkim repre-

zentantom wadzy, nie wyczajc namiestnika, wyda-
wao si niepodobiestwem, mianowicie, brak wyszych
uczelni specyalnych, któreby ksztaciy nauczycieli, leka-

rzy, prawników, w kraju, rzdzonym wówczas jeszcze

przez odrbne ustawy, posiadajcym oddzieln, na wa-
snych zasadach spoczywajc administracy, oraz posi-

kujcym si we wszystkich gaziach ycia publicznego,

szkole niszej, sdzie, zarzdzie wycznie niemal jzy-
kiem polskim.

Ten brak wyszych szkó polskich, przy zachowa-

niu do czasu rodzimych praw, urzdze, jzyka, by bo-

daj najwiksz anomali okresu paskiewiczowskiego.

Nastpnie, wypadnie rozway te surogaty, którymi

jeli nie zastpi, to zaata brak szkó wyszych mu-
siano, rol t speniay kurs prawne i kurs pedago-
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giczne, a oprócz tego — wysyanie stypendystów do uni-

wersytetów Cesarstwa.

W kadym atoli razie, losy owiaty wyszej w Kró-

lestwie wymagaj, niejako, odrbnego od szkó niszych

i rednich w tym okresie traktowania, cay bowiem sto-

sunek rzdu do owej owiaty by inny i szczególnie

znamienny.

Szkoy nisze najmniej dotknite zostay ostrzem

systemu.

Szkoy rednie podlegay ujemnym skutkom po-

dwójnego charakteru: po pierwsze, byy one terenem, na

którym rzd wedug wasnego przyznania Uwarowa,
przeprowadza swe plany narodowo-polityczne; po dru-

gie, byy one, wraz ze szkoami rosyjskiemi, tylko w mo-
cniejszym jeszcze ni te stopniu, aren, na której sroya
si reakcya, panujca w cigu caego okresu, a wci
wzmagajca si w zarzdzie owiaty. Po pierwsze, je-

dnak, rzd nie kwestyonowa, oczywicie, samego ich

istnienia w Królestwie; po drugie za, pomimo wzrasta-

jcej rusyfikacyi, zachoway one do koca górujcy cha-

rakter polski.

W sprawie, natomiast, szkó wyszych, niema a-
dnego porównania midzy stanowiskiem rzdu w Ce-

sarstwie a w Kongresówce. Tam szkoy wysze tylko

krpowano, tu za wcale ich nie byo; tam wprawdzie

reakcya psua i degradowaa uniwersytety, tu atoli poli-

tyka rzdu, od reakcyi kulturalnej nie zalena, kazaa
modziey polskiej albo poprzestawa na maturze, albo

ksztaci si na uniwersytetach rosyjskich. Owiat wy-
sz polsk wprost kasowano.

Tu, zatem, na przykadzie szkó wyszych najja-

skrawiej wystpowa ten fakt, i ograniczenia owiatowe
na ziemiach polskich w omawianym przez nas okresie

byy w pierwszej linii wypywem kardynalnych zasad

polityki pastwowej wzgldem Polaków, w drugiej do-
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piero linii wytworem reakcyi, w ministeryum owiaty
panujcej.

Na razie, atoli, w pierwszych latach po rewolucyi

listopadowej wielokrotnie napotyka si w dokumentach
rzdowych, w protokóach posiedze Rady Administra-

cyjnej, w odezwach, z Petersburga przez sekretaryat

stanu przysyanych, wzmianki o wyszych szkoach spe-

cyalnych, jako o rzeczy, w zasadzie w stosunku do Kró-

lestwa twierdzco zdecydowanej i stanowicej jedynie

kwesty czasu.

Przyjrzyjmy si tedy przedhistoryi póniejszych tak

skromnych kursów pedagogicznych, czyli dodatkowych,

które, w okresie debat nad projektem uczelni pedago-

gicznej w Warszawie, zapowiaday si okazale, jako In-

stytut; zawizek tego instytutu, zarówno jak i szkoy
prawnej i lekarskiej, zamar, nie ujrzawszy wiata
dziennego.

Wadze szkolne Królestwa, ukonstytuowane na mocy
ustawy z roku 1833, rycho zajy si projektem insty-

tutu pedagogicznego. Myl sama utworzenia takiego wy-
szego seminaryum nauczycieli wydawaa si nawet arcy-

lojalnym czonkom Rady Wychowania Publicznego i po-

yteczn i zupenie sprzyjajc temu, co w okresie pas-

kiewiczowskim nazywano moralnem wychowaniem mo-
dziey.

Przed rewolucy istnia taki instytut, zgodnie z ide
Szaniawskiego oddzielnie od tchncego liberalizmem

uniwersytetu urzdzony, w lokalu przy rogu Obonej
i Krakowskiego Przedmiecia umieszczony; zaoenie po-

dobnego zakadu nie miao nic wspólnego z restytucy

uniwersytetu i mogo by, w oczach czonków Rady, r-
kojmi wychowania, pod troskliwym dozorem wadz, lo-

jalnych i pojmujcych ducha epoki pedagogów.
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Wspomnielimy wyej (Rozdzia III, 1), i na po-

siedzeniu Rady Administracyjnej dnia 3 Lipca 1832 roku

namiestnik, komunikujc postanowienie cesarskie wzgl-
dem utworzenia w Warszawie komitetu do przejrzenia

projektu ustawy szkolnej, wymieni, jako jedno z zada,
komitetowi zleconych: wygotowanie projektu szkoy pe-

dagogicznej, która »powinna by urzdzona, jako ca-
kiem niezawisa od wszelkich stosunków z istnieniem

uniwersytetu«.

Utworzenie wic instytutu miao z góry aprobat
cesarsk.

Komitet opracowa ustaw; dziao si to wówczas,

gdy dyrektorem gównym, a wic i prezydujcym w Ra-

dzie Wychowania Publicznego, by Strogonow.

Na wiosn roku 1834, gdy rzecz ju przygotowan
bya, Strogonowa zastpi Goowin i oto dnia 12 Maja
1834 roku wystosowa on do Rady Administracyjnej

przedstawienie, w którem pisa:

»W zamiarze zaopatrzenia si w potrzebn
liczb nauczycieli dla szkó publicznych, którzyby

pod dozorem i piecz rzdow nietylko moralnie

uksztaceni, ale i naukowo usposobieni byli, zwaa-
jc nadto na brak wielki nauczycieli, który si
w obecnej chwili czu daje, a który skutkiem coraz

wicej zmniejszajcej si liczby tyche na przy-

szo dotkliwiej jeszcze dowiadczonym by moe,
Komisya Rzdowa od chwili rozpoczcia prac przez

Rad Wychowania Publicznego zaja si uoe-
niem projektu organizacyi Instytutu Pedagogicz-

nego .

W tym celu wyznaczony z teje Rady komi-

tet, wziwszy za zasad ustaw Instytutu Pedago-

gicznego w Petersburgu, przez Dyrektora Ministe-

ryum Owiaty Publicznej nadesan, i zwróciwszy
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uwag na wszelkie miejscowe stosunki i potrzeby,

uformowa projekt, który po odbytej dyskusyi

w Radzie Wychowania Publicznego za odpowiada-

jcy celowi uznanym i przyjtym zosta. Projekt

taki, w jzyku francuskim zredagowany, Komisya
Rzdowa ma honor Radzie Administracyjnej przed-

stawi do jej askawego uznania i najwyszego po-

twierdzeniach

W kocu odezwy wyjania Goowin, i gdy re-

dakcya projektu poprzedzia objcie przeze urzdu,
przeto uzna on za rzecz potrzebn projekt przejrze

i w nim, wedle uznania swojego, poprawTki poczyni;

poprawki te, na doczonym do odezwy egzemplarzu

wypisane byy czerwTonym atramentem 1
).

Projekt ten Rada Administracyjna przesa posta-

nowia czonkom swym do rozwaenia i przedstawienia

swych opinii.

Na posiedzeniu dnia 17 Czerwca 1834 roku projekt

zosta przez Rad Administracyjn rozwaony i bez za-

strzee przyjty:

»Rada... owiadczya, e projekt znajduje by
odpowiadajcym zamierzonemu celowi, równie jak

dodatki i uzupenienia, przez dyrektora gównego
S. W. D. i 0. P. zaproponowane. Wskutek czego,,

ten-e projekt, po wcieleniu do niego dodatków

i po przeoeniu na jzyk rosyjski pod okiem dy-

rektora gównego S. W. D. i 0. P., Najjaniej-

szemu Panu do zatwierdzenia przedstawi posta-

nowiam.

*) Dokumenta, cytowane tutaj, znajduj si w Aktach Rady
Administracyjnej. Sekcya III, Aa. Vol. 5633. O Instytucie Pedago-

gicznym.
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Rzecz caa uwaana bya za zdecydowan. Wygo-
towana ju nawet zostaa odezwa do Turkua, do któ-

rej mia by doczony projekt instytutu, z prob
o przedstawienie go do sankcyi cesarskiej. Wysanie
odezwy wstrzymano do czasu przetómaczenia projektu

na jzyk rosyjski.

Lecz oto nastpia caoroczna w sprawie tej zwoka;
powody jej wyjania Goowin w odezwie do Rady Ad-

ministracyjnej z dnia 16 Lipca 1835 roku. Wyuszcza,
mianowicie, i w czasie tómaczenia projektu na jzyk
rosyjski nadeszy uwagi trzech czonków Rady Admini-

stracyjnej nad projektem Akademii Medyczno - Chirurgi-

cznej, majcej by równie otworzon w Warszawie.

Uwagi, dotyczce kwestyi karnoci oraz stosunku zaka-

dów do sdów w razie przekrocze modziey, okazay
potrzeb zmiany niektórych artykuów w organizacyi

instytutu pedagogicznego; przeto komisya poddaa pro-

jekt raz jeszcze przejrzeniu w Radzie Wychowania Pu-

blicznego, odpowiednie zmiany poczyniono i oto obec-

nie, dnia 16 Lipca 1835 roku, projekt przesya si Ra-

dzie Administracyjnej, w jzyku polskim i rosyjskim.

Ustawa dla projektowanego instytutu pedagogicz-

nego skadaa si ze stu omdziesiciu kilku artykuów
i nakrelaa program szeroki.

Na wstpie zapowiedziane byo, i w Warszawie

zaoony bdzie instytut pedagogiczny wyszy (§ 1).

Przeznaczeniem instytutu tego miao by ksztace-

nie profesorów i nauczycieli dla instytutów wyszych
naukowych w Królestwie (§ 2).

Instytut pozostaje pod gównym dozorem dyrek-

tora gównego, prezydujcego w Komisyi Rzdowej S.

W. D. i O. P. (§ 3).

Mie bdzie instytut 90 wychowaców, którzy bd
utrzymywani kosztem rzdu. Dyrektor gówny mocen
jest liczb t jeszcze podwyszy (§ 9).
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Nauki w instytucie miay by wykadane w trzech

kursach: przygotowawczym, waciwym, czyli specyal-

nym, i pedagogiczno-praktycznym. Pierwszy kurs trwa

rok jeden, drugi — trzy lata, trzeci — rok jeden (§ 15)-

A wic cakowity kurs obliczony by na lat pi.
Wszystkie nauki miay by wykadane w jzyku

polskim, wyjwszy literatur rosyjsk, jzyki obce, tak

staroytne, jak nowoytne (§ 41).

§ 186 ustawy orzeka, i Instytut Pedagogiczny

w Warszawie, wzgldnie do innych instytucyi, sta b-
dzie na równi z uniwersytetami Cesarstwa.

Etat projektowanego instytutu obliczony by na

332,240 zp.

Suma to pokana, jeli wemiemy pod uwag, e
wydatki etatowe uniwersytetu warszawskiego w r. 1830

ogóem wynosiy 491,505 zp.

Du pozycy w etacie instytutu stanowia suma
81,000 zp. na utrzymanie 90 wychowaców, po 900 zp. na

kadego, na cakowite utrzymanie, odzie, obuwie, bieli-

zn, ksiki i t. d.

Profesorowie otrzymywa mieli 7,000, 6,000, 5,500

i 5,000 zp., zalenie od przedmiotu; w uniwersytecie

Warszawskim Aleksandrowskim profesorowie otrzymy-

wali po 6,000 zp.

W etacie projektowanego instytutu umieszczono

uwag:

»Profesorowie katedr w Akademii Medyczno-

Chirurgicznej, mianowani do wykadu nauk w in-

stytucie pedagogicznym, otrzymuj wynagrodzenie

dodatkowe«.

Zdaje si to wiadczy, i otwarcie akademii lekar-

skiej uwaano wówczas za rzecz pewn.
Zupene rozwinicie instytutu nastpi miao w pi-

tym roku po jego otwarciu.

EPOKA PASKIEWICZOWSKA. 25
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Wadze zdaway si by do tego stopnia pewnemi
otwarcia instytutu, i Komisya Rzdowa S. W. D. i 0. P.

wyznaczya delegacy do obmylenia lokalów szczegóo-

wych wewntrz pawilonu w paacu Kazimierowskim na

pomieszczenie instytutu, po prawej stronie, wchodzc do

dziedzica paacu, i ju dnia 25 Lipca 1835 roku Goo-
win przysa Radzie Administracyjnej kosztorys restau-

racyi pawilonu, na sum 23,123 zp.

Obok tych jawnych przygotowa odbywaa si
atoli intryga zakulisowa wród osób, w poufne zamiary

rzdu wtajemniczonych, przeciwko zakadaniu w Króle-

stwie zakadu wyszego. Ju niewytómaczona caoroczna

zwoka w odsyaniu do Petersburga gotowego projektu,

pozorowana potrzeb wstawienia paru dodatkowych ar-

tykuów, stanowia zy omen. I wreszcie, odbyo si zo-
wróbne dla losów owiaty wyszej Królestwa posiedze-

nie Rady Administracyjnej w dniu 7 Sierpnia 1835 roku,

którego wynik nie móg by niespodzianym skutkiem

improwizowanej debaty.

Niestety, zaprowadzony przez Paskiewicza system

notowania w protokóach Rady jedynie wyniku dysku-

syi, z pominiciem gosów poszczególnych czonków,
nie pozwala na odtworzenie przebiegu debaty na tej se-

syi. Oto za jak si przedstawia wynik obrad z dnia 7

Sierpnia 1835 r. w urzdowem streszczeniu:

»W rozpoznaniu przedstawionego przez Ko-

misy Rzdow projektu, zwrócia Rada uwag na

to zapytanie: czyli przez zaoenie instytutu peda-

gogicznego w Warszawie dopitym zostanie gówny
cel rzdu dostarczenia szkoom publicznym nau-

czycieli, którzyby, oprócz wiadomoci naukowych,

byli nadto w stanie wpojenia w modociane umy-
sy podanych zasad moralnoci i przywizania
do rzdu?
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Zwracajc uwag na pooenie kraju tutej-

szego, który wystawiony by na rewolucyjne wstrz-
nienia i w którym wypadek ten rozkrzewi zgubne

zasady i wyobraenia, wymagajce do zupenego

wytpienia pewnego czasu, a w szczególnoci gor-

liwego wspódziaania nauczycieli, najmocniej prze-

jtych ca wanoci swojego powoania, mniemaa
Rada, e wyksztacenie osób podobnych z trudno-

ci miejsce mie moe na miejscu, które wanie
byo widowni bezprawia i na którem modzi na-

uczyciele za kadym krokiem napotykaliby bdne
zasady, zdolne zniweczy owoc nabytej w instytu-

cie rzdowym nauki. Trudno ta naprowadzia
Rad na myl: czyliby z widokami i zamiarami

rzdu nie zgadzao si, pomijajc na teraz myl za-

oenia instytutu pedagogicznego w Warszawie,

ksztaci raczej modych kandydatów do stanu na-

uczycielskiego w zakadach tego rodzaju w Rosyi,

mianowicie za w Petersburgu i Moskwie istniej-

cych. Rozbiór myli tej doprowadzi Rad do prze-

konania, e ten jest jedyny rodek dostarczenia

z czasem dla szkó krajowych nauczycieli, na któ-

rychby rzd w zupenoci móg polega; e cige
przebywanie w kraju, który nie by wystawiony na

wstrznienia rewolucyjne, przewiadczenie si o do-

brodziejstwach, zlewanych na kraj przez rzd do-

broczynny, blisze przypatrzenie si potdze Rosyi,

niweczce w zasadzie kad myl oporu przeciwko

teje; wreszcie, przestawanie z osobami, wyznaj-
cemi zasady posuszestwa dla zwierzchnoci i po-

rzdku, mog jedynie zniszczy z gruntu w mo-
dym umyle zarody bdu, mog wpoi w niego

wyobraenia istotnego dobra i mioci dla monar-
chy, który onego jest ródem.

Wprawdzie uwaaa Rada, e przeciw kszta-

25*
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ceniu w Rosyi nauczycieli do szkó w Królestwie

monaby przywie, e tym sposobem ci nauczy-

ciele pozbawieni zostan sposobnoci udoskonale-

nia wasnego jzyka, w którym wypadnie im na-

stpnie zebrane przez siebie wiadomoci drugim

udziela, lecz zarzut ten uznaa nieuzasadnionym

ze wzgldu, e do instytutów pedagogicznych odsy-

anymi byliby jedynie modziecy, którzy kurs
gimnazyalne zupenie i z zalet ukoczyli, a tern

samem nabyli ju dostatecznie w rodowitym jzyku
wyksztacenie.

Te wszystkie wzgldy doprowadziy Rad do

tej decyzyi, iby, pozostawiajc zaoenie instytutu

pedagogicznego w Warszawie do póniejszego czasu,

uprasza Najjaniejszego Pana o zezwolenie:

l-o aeby niejako sposobem dowiadczenia wolno

byo Komisyi Rzdowej S. W. D. i O. P. przez

przecig lat szeciu posya corocznie do insty-

tutów pedagogicznych w Petersburgu lub Mo-
skwie po 10-ciu modzieców, wybranych z po-

midzy tych, którzy kurs gimnazyalne z po-

ytkiem i zalet pod wzgldem moralnoci

ukoczyli;

2-o iby modziecy ci odesani byli do pomienio-

nych instytutów i utrzymywani w tyche kosz-

tem rzdu Królestwa Polskiego, z obowizkiem
odsuenia nastpnie pewnej liczby lat przy

szkoach Królestwa «.

Uchwaa Rady Administracyjnej nie zawiera w so-

bie nic zdumiewajcego i niespodziewanego, nic takiego,

czegoby nie goszono w owej epoce przy innych oka-

zyach. Zastanawia jedynie ten fakt, e nastpia ona,

wbrew czynionym istotnie urzdowym przygotowaniom
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do zaoenia instytutu, którego ustawa ukadana bya
z polecenia cesarskiego. Moe byo to wprost pewnego
rodzaju opamitanie si rzdu, który si cofn w osta-

tniej chwili przed zaoeniem instytucyi, mogcej pod-

nie wysoko poziom owiaty polskiej. Moe pewne oko-

licznoci obudziy wanie w owej porze szczególn

czujno i podejrzliwo wadz; niema mowy zreszt

o tern, aby to by wynik wykrycia jakiego rozgazio-
nego spisku politycznego. Ostatnie bowiem aresztowania

na wielk skal odbyy si wówczas przed dwoma laty,

z powodu wyprawy Zaliwskiego, i pomimo tego od roku

1833 rozpoczto przygotowywanie ustawy instytutu.

W kadym razie zanotujemy par okolicznoci, bez-

porednio t uchwa poprzedzajcych.

Dnia 28 Lipca 1835 roku Fieschi dokona znanego
zamachu na Ludwika Filipa i wiadomo, e okoliczno
ta uczynia w monarchiach europejskich znaczne wra-
enie.

Blisz i bardziej bezporedni okolicznoci, która

niewtpliwie wpyw wywara na nastrój namiestnika

i cesarza, byo zjawienie si w Królestwie Adama Gu-

rowskiego i zoenie przeze wanie w lecie 1835 roku

na rce namiestnika memoryau, majcego na celu wy-
kazanie, e mieszkacy Królestwa przejci s duchem bun-

tu i e duch obywateli ziemskich jest taki sam, jak

przed wybuchem i w czasie trwania rewolucyi listopa-

dowej.

Okolicznoci te, a zwaszcza ostatnia, mogy byy
skoni namiestnika do zaniechania myli utworzenia in-

stytutu, a raczej umocni jego niewtpliwie i bez tego

niechtne usposobienie do zakadania ogniska starszej

ksztaccej si modziey w Warszawie. Znajc za
wszechwadn rol Paskiewicza w Radzie Administra-

cyjnej, napewno rzec mona, e uchwaa, mniej lub

wicej otwarcie, przez niego przeprowadzona zostaa.
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Uchwa Rady Administracyjnej z dnia 7 Sierpnia

1835 roku Paskiewicz przesa cesarzowi, nadmieniajc,

e si z ni zupenie solidaryzuje.

(Trouuant de mon cóte parfaitement justes ces

conclusions du Conseil, fai Ihonneur de les soumet-

re a la decision suprem de Votre Majeste Imperiale

et Royale).

Cesarz zupenie aprobowa opini i decyzy Rady
Administracyjnej; na posiedzeniu w dniu 25 Wrzenia
1835 roku Rada oficyalnie zawiadomiona zostaa o apro-

bacie monarszej.

Postanowionem wic zostao, e odtd w cigu lat

szeciu nastpnych, tytuem dowiadczenia, ma by wy-
syanych kosztem skarbu Królestwa do instytutów peda-

gogicznych Petersburga lub Moskwy dziesiciu modzie-
ców, z liczby tych, którzy w gimnazyach nauki z ko-

rzyci i »przy odznaczeniu si pod wzgldem moralno-

ci ukoczyli.

Oprócz tego, Turku w licie z dnia 4 Listopada

1835 roku zawiadamia namiestnika o szczególnej oznace

zadowolenia cesarskiego z gorliwoci Rady Administra-

cyjnej; mianowicie, cesarz na przesanym mu protokóle

posiedzenia Rady Administracyjnej z dnia 7 Sierpnia

1835 roku pod ustpem, zawierajcym decyzy Rady
wzgldem instytutu pedagogicznego, wasnorcznie na-

kreli wyrazy:

»Swita prawda i ja zupenie z tern si zgadzam«
(Swiataja istina i ja sowierszenno s sim sogasien).

Adnotacya taka wiadczya o domylnoci Rady
Administracyjnej, która tak w myl intencyi cesarskich

utrafi umiaa, zarazem atoli stanowia jeszcze jeden do-

wód, e bezporedniego uprzedniego wskazania cesar-

skiego w tym przedmiocie nie byo: cesarz zaaprobowa
decyzy Rady po fakcie.
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Pogrzebanie projektu instytutu pedagogicznego sta-

nowio, jak zobaczymy, prejudykat do pogrzebania pro-

jektów innych szkó wyszych, których ustawy jedno-

czenie opracowywano, a których zaoenie wszyscy, nie

wyczajc Paskiewicza, jak zdawao si, dotychczas za

konieczne uznawali.

2.

W odezwie, komunikujcej sankcy uchway Rady,

wyraone zostao zarazem yczenie cesarza, aby rzd
Królestwa porozumia si z ministrem owiaty co do

kosztów utrzymania modziey w stolicach Rosyi. Na za-

pytanie Paskiewicza Uwarow odpisa, i, wedug opinii

kuratorów, w Petersburgu potrzebna dla jednego stu-

denta suma wynosi rubli 540, w Moskwie — 500. Mnie-

ma Uwarow, e umieszczanie studentów z Królestwa

w Gównym Instytucie Pedagogicznym w Petersburgu

nie bdzie waciwe, gdy tu kurs nauk jest zbyt dugi;

naley posya po piciu modzieców do instytutów

pedagogicznych przy uniwersytetach petersburskim i mo-
skiewskim.

Zarazem przytacza Uwarow do wiadomoci i uzna-

nia Paskiewicza opini, jak mu zakomunikowa kura-

tor uniwersytetu moskiewskiego hr. Sergiusz Strogonow;

a mianowicie, Strogonow owiadczy mia, i nie ocze-

kuje poytku z przysyania do instytutów rosyjskich

maturzystów, majcych okoo 17, 18 lat, gdy w tym
wieku modzieniec ma ju »niejako charakter urobiony

a take wasny kierunek myli i poj«.
Polacy modzi, skoczywszy gimnazyum, s ju

»napojeni zasadami i opiniami swego narodu, tak bar-

dzo szkodliwemi dla ogólnej pomylnoci (dla obszczago

bagosostojanija)«.
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Chciaby wic Strogonow, aby modzie Królestwa

przysyana bya naprzód do urzdzonych przy rosyj-

skich szkoach pensyonatów, do klasy pitej lub szóstej,

skd dopiero po ukoczeniu kursu mogliby by umiesz-

czeni w uniwersytetach, gdy wówczas mieliby ju wpo-
jone »zasady w tym duchu, jaki rzdowi podoba si
rozkrzewia wród modziey przez dobrze mylcych
wychowawców «.

Ten projekt Strogonowa przeczy jednak decyzyi

Rady Administracyjnej z dn. 7 Sierpnia, w której Rada
odpowiadajc z góry na zarzut niewaciwoci ksztace-

nia nauczycieli szkó polskich w uniwersytetach rosyj-

skich, usprawiedliwiaa swój projekt tern, e posyani
bd do Rosyi skoczeni maturzyci, którzy ju w kraju

nabyli dostatecznej znajomoci jzyka polskiego. Co wi-
cej, projekt Strogonowa przeczy równie zapadej ju
decyzyi cesarskiej. Nie móg si wic utrzyma.

Na posiedzeniu w dniu 24 Listopada 1835 r. Rada
Administracyjna, na wniosek Komisyi Rzdowej S. W.
D. i O. P., postanowia uwalnia od opaty szkolnej

przynajmniej w klasie ósmej uczniów, którzy zo r-
kojmi, i si stanowi nauczycielskiemu powic.

Oczywicie, wysyanie dziesiciu stypendystów do
Rosyi nie rozstrzygao palcej sprawy przygotowania

nauczycieli do wszystkich szkó.

Potrzeba zaoenia chociaby redniej szkoy peda-

gogicznej narzucaa si, jako rzecz nieodzowna. Zamiast

wielkiego projektu zaoenia instytutu pedagogicznego

wyszego wyoni si z kolei may projekt—kursów pe-

dagogicznych.

Projekt tych kursów zosta uoony w Komisyi Rz-
dowej S. W. D. i O. P., i oto znów dnia 29 Czerwca
1836 roku komisya wystosowaa w tym przedmiocie
odezw do Rady Administracyjnej. W ogldnych wyra-
zach wykazuje komisya, i samo wysyanie stypendy-
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stów do Rosyi nie wystarczy; mówi, i sam cesarz,

ograniczajc liczb stypendystów i wyznaczajc tytuem
próby okres szecioletni na ich wysyanie, przez to mia
na celu »raczej nadanie ednkacyi kierunku, swym wy-
sokim zamiarom odpowiedniego, i obsadzenie odpowie-

dnio usposobionymi profesorami gimnazyów, anieli zu-

pene zaopatrywanie wszelkich szkó tutejszo-krajowych
w potrzebnych nauczycielk.

Oblicza dalej komisya, i znajdujce si w kraju,

wedug wykazu z roku 1835, 11 szkó obwodowych przy

gimnazyach (czyli pierwsze cztery klasy gimnazyów),

22 szkoy obwodowe oddzielne, 8 instytutów prywatnych

w stopniu szkó obwodowych, 61 szkó i pensyi wy-
szych eskich potrzebuj przecitnie szeciuset na-

uczycieli.

Do zapenienia corocznego ubytku przez wysue-
nie lat emerytalnych, przez mier, choroby i inne wy-
padki potrzeba, wedug komisyi, corocznie liczy na

przybytek przynajmniej 30-tu nowych nauczycieli do

obsadzenia miejsc wakujcych w tych szkoach, pore-
dnich pomidzy gimnazyalnemi a elementarnemi.

W takim stanie rzeczy komisya znajduje coraz

wiksz trudno w zaopatrywaniu wakujcych posad

w nauczycieli, przyzwoicie uzdolnionych »tak co do ich

naukowego, jakote szczególnie moralnego i prawego
usposobienia«.

Wyznaczony wic z grona Rady Wychowania Pu-

blicznego komitet zaprojektowa zaoenie kursów do-

datkowych przy gimnazyum wojewódzkiem warszaw-

skiem.

Celem tych kursów ma by przygotowanie kan-

dydatów do suchania nauk w instytutach pedagogicz-

nych Cesarstwa, a zarazem przysposabianie nauczycieli

do szkó niszych, to jest obwodowych, i instytutów
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prywatnych naukowych. Kursa te podzielone bd na

oddziay, tak samo jak i wysze klasy gimnazyum, bd
one zawieray powtórzenie przedmiotów, w gimnazyum
wykadanych, z przydaniem nauki prawide pedagogicz-

nych; kurs bd dwuletnie, zostawa maj pod kierun-

kiem Rady Wychowania Publicznego, za pod bliszym
dozorem specyalnego dyrektora. Do wykadu nauk uyci
by maj czonkowie Komitetu Egzaminacyjnego, pobiera-

jcy dotychczas pac z funduszu, pozostawionego na

etacie na instytut pedagogiczny. Uczniowie bd przyj-

mowani z ukoczonej klasy ósmej gimnazyum, wolni

bd od zwyczajnej opaty szkolnej, a nadto pobiera

winni pewne wsparcie ze skarbu, aby nie byli przymu-

szeni do zarobkowania, naprzykad, lekcyami prywatnemi.

Koszta kursów, przy zachowaniu jaknajwikszej oszcz-

dnoci, obliczy komitet na 65,600 zp.

Komisya w zupenoci aprobuje projekt kursów,

przez komitet uoony; nadmienia, e zaprojektowane

one zostay w duchu dotychczasowej ustawy szkolnej

z roku 1833, która w § 50 otwieranie kursów dodatko-

wych przy szkoach nawet obwodowych dozwala, oraz,

e utworzenie kursów nie wymaga wyznaczenia oddziel-

nego funduszu, gdy znajduje si na etacie owiecenia

fundusz instytutu pedagogicznego w iloci 95,600 zp.,

z którego mog by zaspokojone wydatki kursów.

Z tych powodów Komisya Rzdowa przedstawia

przygotowany projekt Radzie Administracyjnej, z prob
o zatwierdzenie go.

Rada Administracyjna projekt ten zatwierdzia na

posiedzeniu dnia 13 Wrzenia 1836 r.

Postanowienie Rady powTtarza niemal dosownie

przytoczone wyej punkta z odezwy Komisyi Rzdowej
z dnia 29 Czerwca 1836 r.

Nastpnie za, dnia 5 Grudnia 1836 roku zatwier-
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dzona zostaa ostatecznie organizacya kursów dodat-

kowych ').

Kursa byy dwuletnie; dzieliy si na sekcy tech-

niczn i sekcy filologiczn. Ustawa przewidywaa, oprócz

tego, wiczenia pedagogiczne dla trzecioletnich uczniów.

Cel kursów polega mia na tem, aby:

»...sposobi nauczycieli do szkó obwodowych,

do instytutów i domów prywatnych, przygotowy-

wa dostateczniej kandydatów, majcych si ksztaci

w instytutach pedagogicznych Cesarstwa na wy-
szych nauczycieli, o ile tego okae si potrzeba«.

Poza tem bliej okrelano, i przygotowanie przy-

szych nauczycieli ma si odbywa nietylko przez kszta-

cenie ich umysu i umiejtnoci pedagogicznych, lecz

take przez wpajanie w nich przymiotów moralnych;

na czele tych przymiotów wymieniono »dobro, po-
czon jednak ze staoci«; na t stao kadziono szcze-

gólny nacisk, wyjaniajc, i jest ona koniecznie potrze-

bn do utrzymania uczniów w karbach posuszestwa
i subordynacyi; zalecano:

»...wpajanie w uczniów wyobrae, cigaj-
cych si do prawdziwego porzdku w spoecze-
stwie, przyzwyczajanie ich postpowaniem z nimi

powanem i surowem do ulegoci, powolnoci,

jako jedynego warunku, który ma zapewni im
szczcie i uczyni ich nauk poyteczn, wskazu-

l
) W latach 1836— 183S urzdzone byy kurs tymczasowe

w komisyi spraw wewntrznych, dla kand\'datów, sposobicych
si do egzaminu na stopie inyniera lub budowniczego. Kursa

te prowadzone byy bezpatnie przez starszych inynierów. Fe-

liks Pancer wykada na nich mechanik budownicz. Wiadomo-
ci o tych kursach w pracy Feliksa Kucbarzewskiego: Feliks

Pancer i jego prace. Warszawa 1900, str. 30.
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jc im zarazem niebezpieczestwa, jakie za sob
pocigaj faszywe w tej mierze uprzedzenia i bdy «.

W artykuach, krelcych obowizki uczniów, usta-

wa znowu powraca do tych przestróg moralno -poli-

tycznych.

Paragraf 18 gosi:

»Kandydat, uczszczajcy na kurs dodatkowe,

który dopuci si wykroczenia przeciwko moralno-

ci, a nadewszystko we wzgldzie politycznym, ja-

kowe wykroczenie dowodzioby, i ma skonnoci
przeciwne powoaniu nauczycielskiemu, bdzie od-

dalony i postrada na zawsze prawo do zajmowa-

nia si obowizkami nauczycielskiemi tak wr szko-

ach publicznych, jak w domach prywatnych«.

O tern powoaniu nauczycielskiem, którego istota

w powyej zacytowanych artykuach zaznaczona zostaa,

przypominay jeszcze dalsze paragrafy, naprzykad 38-my,

który ostrzega dyrektora kursów, i winien donie Ra-

dzie Wychowania Publicznego, gdyby dostrzeg w wy-
kadzie nauk co przeciwnego pryncypiom rzdu, a w po-

stpowaniu kandydatów co niezgodnego z ich powo-

aniem.

Paragraf 42 okrela zadania profesorów kursów:

»Profesorowie obowizani s przy kadej spo-

sobnoci utwierdza w kandydatach uczucia religij-

ne i moralne, wpaja w nich przywizanie do pra-

wego w spoeczestwie porzdku, do Monarchy

i Jego Dostojnej Rodziny, zaleca posuszestwo,

skromno, cierpliwo i inne cnoty, jakie dla ka-

dego dobrego nauczyciela s potrzebne«.

Przy formowaniu szczegóowego etatu, z sumy
65,600 zp. wydzielono kwot 10,000 zp. na stypendya
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dla 20-tu kandydatów, ksztaccych si na kursach na

nauczycieli.

Z kwoty tej, atoli, poczynajc od roku 1838, uy-
wano, z rozporzdzenia dyrektora gównego S. W. D.

i 0. P., 5,000 zp. rocznie na pace dla nauczycieli, przy-

branych do wykadu w jzyku rosyjskim historyi po-

wszechnej i geografii w oddziale filologicznym, geome-

tryi elementarnej i arytmetyki w oddziale technicznym;

decyzya ta bya skutkiem przedstawienia, jakie uczyni

dyrektor kursów dodatkowych, o koniecznej potrzebie

zaprowadzenia wymienionych wykadów w jzyku
%
ro-

syjskim.

Rozporzdzenie to dyrektora gównego byo nie-

prawnem, przekraczajcem jego wadz, uchwaa bo-

wiem Rady Administracyjnej z dnia 4 Marca 1834 roku

wzbraniaa zmienia przeznaczenie funduszów budeto-

wych bez upowanienia Rady (§ 5 uchway). Dostrzeg

to kurator Okuniew po objciu obowizków i dnia 12

Grudnia 1840 roku wniós do Rady Administracyjnej

podanie (Nr. 5458), proszc o ulegalizowanie owej de-

cyzyi dyrektora gównego. Rada przychylia si do wnio-

sku kuratora.

Na kurs dodatkowe w pierwszym zaraz roku ich

istnienia zapisao si uczniów 22.

W drugim roku 1837/38 byo ich 49, wród nich

stypendystów — 6.

Z kocem roku trzech wychowaców, którzy dwu-

roczny kurs ukoczyli, wysano do uniwersytetów Ce-

sarstwa, dla ksztacenia si na nauczycieli szkó wy-
szych, czterech uyto na nauczycieli szkó obwodowych.

W roku 1838/39 byo suchaczów 76, w roku

1839,40 — 105 J
)-

) Dane cyfrowe, kursów dotyczce, czerpiemy z tych sa-

mych róde urzdowych, na których oparty jest rozdzia X tej

pracy, traktujcy o statystyce szkó. Dla wzgldów metodycz-
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Suchacze dzielili si na dwie kategorye. Jedni byli

to kandydaci stali; nosili oni mundur przepisany, ró-

nicy si od munduru gimnazyalnego wypustk ponso-

w i napisem na guzikach (§ 21 ustawy). Oprócz tych,

uczszczali na kurs i wolni suchacze, przedewszystkiem,

nauczyciele, do dawania lekcyi po domach i instytutach

prywatnych upowanieni, nie inaczej, atoli, jak »po zo-
eniu wiadectwa nieskazitelnego, religijnego postpowa-
nia, od miejscowych osób duchownych i wadz wyda-
nego« (§ 20).

Sprawozdanie urzdowe z roku 1840/41 stwierdza,

i zaprowadzono podzia kursów na trzy oddziay: filo-

logiczny, fizyczno-matematyczny, rysunków i kaligrafii.

W tym równie roku wprowadzono na kursach wykad
jzyka sowiaskiego.

Sprawozdanie z tego roku notuje oddzielnie su-

chaczów staych, czyli kandydatów, oraz suchaczów
wolnych. Tych ostatnich byo 110.

Kandydatów za byo:

a) Stypendystów:

w oddziale filologicznym 4

» fizyczno-matematycznym . 4

» rysunkowym 2

b) Na wasnym koszcie:

w oddziale filologicznym

» fizyczno-matematycznym . 3

» rysunkowym 5

Czyli razem, kandydatów staych 18

nych, podajemy te dane na tem miejscu, sdzimy bowiem, e
zarys rozwoju kursów pedagogicznych byby, bez przytoczenia

jednoczesnego danych cyfrowych, niezupeny.
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W roku 1841/42 sprawozdanie notuje pokan licz-

b wolnych suchaczów — 177; kandydatów na koszcie

rzdu— 13.

Z liczby kandydatów czterech przeznaczono na na-

uczycieli szkó powiatowych, szeciu wysano na koszt

skarbu dla ksztacenia si w uniwersytecie petersbur-

skim.

By to zarazem ostatni rok wzgldnie pomylnego

rozwoju kursów dodatkowych. Rozwój ten, aczkolwiek

zamknity w nader ciasnych granicach programu, uzna-

ny zosta niebawem w sferach wyszego zarzdu owiat
pastwow za zbyt wybujay. Z chwil wic, gdy szkol-

nictwo Królestwa przeszo pod zarzd ministeryum

owiaty, dalszemu trwaniu kursów zagrozio niebezpie-

czestwo. W Warszawie, atoli, na razie wadze miejscowe

nic o tern nie wiedziay.

Wród ogólnej reorganizacyi szkó po ustanowie-

niu okrgu naukowego kurator wygotowa now ustaw
kursów pedagogicznych; bya ona programowo bardzo

zbliona do dawnej, zmiany w niej polegay gównie na

technicznem przystosowaniu do nowej organizacyi szkó.

W projekcie ustawy przyjty zosta podzia kursów na

trzy oddziay: filologiczny, fizyczno-matematyczny i ry-

sunków oraz kaligrafii; podzia ten wprowadzony ju
zreszt zosta faktycznie od chwili utworzenia okrgu.

Projekt ten ustawy przesa Okuniew dnia 11 Czer-

wca 1841 roku do opinii namiestnika; Paskiewicz, po-

czyniwszy pewne zmiany oraz wasne uwagi, zaakcepto-

wa projekt i odesa go dnia 28 Czerwca do kuratora;

ten uzupeni projekt, zgodnie z poprawkami namiest-

nika, i przesa zwierzchnikowi swemu, Uwarowowi *).

Uwarow, po pórocznej z gór zwoce, wystosowa

l
) Odezwa Okuniewa do namiestnika z dn. 3 Lipca 1841 r.,

zawiadamiajca o wysaniu projektu do Petersburga. Cytowane



400

do Paskiewicza, równie w Petersburgu wówczas ba-

wicego, odezw z dnia 19 Marca st. st. 1842 r., zwy-

czajem swoim rozpisujc si obszernie i obwij ajc rzecz

nieco w bawen, z wyran atoli ostateczn konklu-

zy — uszczuplenia programu kursów do minimum. Oto

bowiem osnowa tej odezwy.

W przesanym przez kuratora Okuniewa projekcie

kursów dodatkowych dopatruje si Uwarow, nietylko

celu bezporedniego — przygotowania nauczycieli do

szkó obwodowych, instytutów prywatnych i edukacyi

domowej, lecz jeszcze i innej intencyi — dostarczenia wo-

góle modziey polskiej wyszego wyksztacenia w kie-

runku naukowym i technicznym, czemu sprzyja ma
podzia kursów na trzy oddziay.

Otó ten cel drugi, zdaniem ministra, z jednej stro-

ny, nie moe by dopity rodkami, w projekcie wska-

zanymi, z drugiej za strony, nie zgadza si z zasadami,

wedug których rozwijany jest system edukacyjny w Kró-

lestwie.

Wszak, wedug projektu, wykad nauk na kursach

polega ma na powtórzeniu w czasie dwóch, a nawet

trzech lat, kursu gimnazyalnego w nieco szerszym za-

kresie, nie moe zatem da modziey zakoczonego

i systematycznego programu.

Dla uczniów, chccych wstpi do uniwersytetów,

kurs te bd zbyteczne, maj bowiem oni mono, od

chwili reorganizacyi szkó w Królestwie, wstpowa do

uniwersytetów wprost z gimnazyum. Co dotycz wy-

dziau technicznego kursów, to wogóle nie ma on celu

po utworzeniu w Warszawie gimnazyum realnego.

Z chwil wreszcie wprowadzenia w Królestwie

ustawy z roku 1841 dla instytutów naukowych prywa-

tu dokumenta, dotyczce tej reorganizacyi kursów, znajduj si

w Aktach Wasnej Kancelaryi Namiestnika, Vol. 9905. O war-

szawskich kursach dodatkowych.
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tnych, guwernerów i nauczycieli domowych, nie pozwa-

lajcej na otwieranie szkó prywatnych z programem
wyszym od szkó obwodowych, staje si zbytecznem

przygotowanie do tych szkó nauczycieli wyszego typu.

Konkluduje wic Uwarow rozwaanie swe wnioskiem,

i kursy pedagogiczne ograniczy winny swe zadanie

wycznie do praktyczno-pedagogicznego przygotowywa-

nia nauczycieli do szkó obwodowych przedewszystkiem,

oprócz za tego dodatkowo — i takiego przygotowania

nauczycieli prywatnych, nie inaczej atoli, jak w grani-

cach ustawy o edukacyi prywatnej w Królestwie.

Nadmienia Uwarow, i te uwagi swe zakomuniko-

wa by ju dawniej kuratorowi i poleci mu poprawi
projekt oraz, po rozwaeniu go w Radzie Wychowania
Publicznego, przedstawi do uznania namiestnika. Obec-

nie Okuniew przesa projekt, ju poprawiony, wraz

z wiadomoci, i, z powodu nieobecnoci namiestnika

w Warszawie, projekt ten nie móg by mu przedsta-

wionym.

Uwarow wic sam skada ten projekt do opinii

Paskiewicza, aby nastpnie przedstawi go juz tylko do

sankcyi cesarskiej.

Dnia 24 Marca st. st. 1842 roku zwróci Paskiewicz

Uwarowowi projekt kursów, aprobujc go w zupenoci.
Dnia 2 (14) Kwietnia 1842 roku cesarz zatwierdzi

nowy projekt i etat kursów pedagogicznych w War-
szawie *).

Nowa ustawa kursów pedagogicznych uszczuplaa

znacznie ich zakres. Przypominaa w § 8, i wykadanie
nauk winno mie cel wycznie praktyczno-pedagogi-

czny, w zakresie cile potrzebnym do ksztacenia nau-

1
) Uwarow do Paskiewicza z 4 Kwietnia st. st. 1842 roku.

Te akta V. 9905.

EPOKA PASKIEW1CZ0WSKA. 26
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czycieli do szkó obwodowych, i ustanowia kurs tylko

jednoroczny.

Skasowano oddzia techniczny, a raczej dwa od-

dziay, fizyczno-matematyczny, oraz rysunków i kaligra-

fii, które faktycznie pod koniec egzystoway. Pozosta-

wiono jeden tylko oddzia, o programie niemal wycz-
nie filologicznym; wykadano tu nauk religii, pedago-

gik, jzyk rosyjski i sowiaski, jzyki polski, aciski,

niemiecki, history powszechn i geografi, history i geo-

grafi Rosyi, arytmetyk i geometry.

Nie wszystkie te przedmioty miay by ogólnie

obowizujce. Ustawa orzekaa, i uczniowie kursów po-

wica si bd tym przedmiotom, które sami wybior
lub do których zgromadzenie profesorów uzna ich za

zdolnych.

Wszyscy atoli uczy si byli obowizani: religii,

pedagogiki, jzyków rosyjskiego i sowiaskiego (§ 14).

Ustawa parokrotnie przypomina o koniecznoci na-

uczania zgodnie z celami rzdu (§§ 33, 35).

W rozkadzie godzin na jzyk polski przeznaczono

godzin 6, na przedmioty rosyjskie — godzin 10.

Etat kursów obliczony by na 7,060 rs.; dawny etat

wynosi 65,600 zp., to jest 9,840 rs., czyli o 2,780 rs.

wicej.

W sprawozdaniu z dziesiciolecia zarzdu, zoo-
nem cesarzowi, Uwarow wyranie stwierdza, jakie byo
znaczenie istotne reformy kursów.

»Dla edukacyi wyszej utworzone byy kurs
dodatkowe z komitetem egzaminacyjnym, które po-

niekd zastpoway skasowany uniwersytet war-

szawski i dostarczay nauczycieli i guwernerów do

zakadów publicznych i prywatnych Królestwa —
tak pisze Uwarow o dawnych kursach, poczem do-

daje, i t niedogodno (nieudobstwo) naleao
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usun, wydana zatem zostaa nowa ustawa, która

»redukowaa dawne kurs do powtarzania nauk

gimnazyalnych i do praktyczno - pedagogicznego

przygotowania nauczycieli do szkó powiatowych
i odpowiadajcym im szkó prywatnych« ).

Nowa organizacya wesza w ycie od r. 1842/43.

W ustawie nowej niema wzmianki o wolnych su-

chaczach, nie wspominaj o nich i sprawozdania urz-
dowe, które przegldalimy; wszdzie jest mowa tylko

o uczniach staych.

Ilo suchaczów zmalaa, wobec zredukowania kur-

sów do jednego tylko wydziau i do jednego roku.

W roku 1842/43 uczszczao uczniów 12; z tych

piciu, odznaczajcych si »postpami w naukach i do-

brem sprawowaniem«, utrzymywanych byo na funduszu

rzdowym. Jeden, po ukoczeniu, odesany zosta do

uniwersytetu petersburskiego.

W roku 1843/44 uczniów byo równie 12; z tych

czterech pobierao stypendya rzdowe. Przy kocu roku

piciu uznano za ukwalifikowanych do posad nauczy-

cieli w szkoach powiatowych.

W roku 1844/45 uczniów byo 12. Trzech zakwali-

fikowano do wykadania w szkoach powiatowych, dwóch
wysano do uniwersytetów Cesarstwa.

W roku 1845/46 uczniów byo 5; wszyscy pobie-

rali stypendya; trzech po ukoczeniu otrzymao posady

nauczycieli.

W roku 1846/47 uczniów byo 16.

W roku 1847/48 uczniów byo 9 2
).

*) Diesiatiletije Ministierstwa Narodnawo Proswieszczenija,

str. 62, 63.

2
) Rok 1848 jest ostatnim rokiem, pod którego dat w spra-

wozdaniach urzdowych, które mi byy dostpne, znalazem

dane o kursach dodatkowych.

26*
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Dyrektorem kursów dodatkowych pedagogicznych

pierwotnej organizacyi, opartej na ustawie 1836 roku,

by od chwili ich zaoenia przez czas krótki Jan Kanty

Krzyanowski, którego wkrótce zastpi Leopold Su-

miski; ten ostatni by równie dyrektorem zreorganizo-

wanych kursów, a do chwili ich zamknicia. Inspekto-

rem kursów pierwotnych by Józef Paszkowski, zrefor-

mowanych — August Frczkiewicz.

Poziom wykadów na kursach by przed ich reor-

ganizacy do wysoki, zwaszcza w oddziale technicz-

nym, który posiada tak dobre siy, jak Antoniego Wag,
profesora historyi naturalnej, matematyków Wincentego

Wrzeniowskiego i Augusta Frczkiewicza, chemika Se-

weryna Zdzitowieckiego.

W oddziale filologicznym na najwyszym stosun-

kowo poziomie utrzymywali wykady profesorowie a-
ciny Aleksy Nendzyski i Leopold Sumiski, oraz pro-

fesor jzyka greckiego Antoni Woelke.

Naogó atoli wykady, wedug zdania czowieka
kompetentnego, dawnego ucznia kursów, Kazimierza Ra-

szewskiego, chowajcego zreszt o nich wdziczn i po-

W Aktach Rady Administracyjnej. Vol. 5575/ wzmianka, i
kurs pedagogiczne z kocem roku 1847-48 zostay zwinite. a-
dnego rozporzdzenia rzdowego o zamkniciu kursów nie od-

nalazem.

W Roczniku Urzdowym na rok 1850 figuruj jeszcze kur-

s pedagogiczne w Warszawie, z czego monahy wnioskowa, e
wskutek nie ogoszenia ich kasaty — uchodziy one za istniejce

nominalnie i w roku szkolnym 1848-49; opierajc si pewnie na

tem, autor wydawnictwa Szkoa Gówna Warszawska, Tom I,

przyjmuje, i kurs zostay zwinite z kocem roku 1848-49, do-

dajc do tego niezrozumia uwag: »wraz ze zniesieniem wy-
szych klas filologicznych<(.

Jeli mowa tu o zawieszenia klas wyszych w gimnazyum
warszawskiem, to nastpio ono w roku 1846.
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chlebn pami, chyliy si wicej ku poziomowi wyka-
dów gimnazyalnych *).

Takim zreszt rednim zakadem chciaa mie kursy

ustawa, dyrektor za kursów, Sumiski, subista arcy-

lojalny, cile wykonania ustawy pilnowa. Po reorgani-

zacyi, poziom wykadów na kursach spad niej, wobec
wyranej woli wadz wyszych, zawartej nawet w usta-

wie, aby unika charakteru teoretycznego oraz wyszego
poziomu wykadów i uwaa zakad wycznie za miej-

sce praktyczno-pedagogicznego przygotowania nauczy-

cieli niszego stopnia.

Nauczycieli wyszego stopnia dla szkó Królestwa

odtd zatem przygotowywa miay uniwersytety ro-

syjskie.

Zgodnie z uchwa Rady Administracyjnej z dnia

7 Sierpnia 1835 roku, przez cesarza zatwierdzon, wysy-

a zaczto corocznie dziesiciu maturzystów do uniwer-

sytetów petersburskiego i moskiewskiego; cz z tych

wysyanych stypendystów stanowili abituryenci kursów
dodatkowych cz za modziecy, którzy udawali si
wprost po ukoczeniu gimnazyów.

Na posiedzeniu Rady Administracyjnej z dnia 21

Marca 1837 roku, namiestnik oznajmi, e zgodnie z wol
cesarza przysyanych ma by w cigu lat czterech nie

dziesiciu, lecz pitnastu uczniów z Królestwa do uni-

wersytetów Cesarstwa; po upywie za lat czterech wzi-
tem bdzie pod uwag, czy liczb t podwyszy czy te
umniejszy naley.

Rada Administracyjna postanowia pokry dodatko-

wy wydatek na piciu stypendystów w roku 1837 z fun-

J
) Encyklopedya Wychowawcza: artyku »Kursa dodatkowe

warszawskiej pióra Kazimierza Kaszewskiego. — Szkoa Gówna
Warszawska, Tora I, Kraków 1000, str. 6— 10. Wiadomoci o wy-
kadach na kursach, tu umieszczone, równie oparte s na nota-

tacli K. Kaszewskiego.
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duszu, do dyspozycyi Rady zachowanego, od roku za
1838 polecia Komisyi Rzdowej Przychodów i Skarbu
wydatek ten wnie do etatu.

Opat za wysyanie od roku 1836 uczniów obli-

czano, zgodnie z wskazaniem Uwarowa, na 540 rubli

asygnacyjnych za ucznia w Petersburgu, na 500 rubli as.

w Moskwie.

Oprócz tego, pacono za nich koszta podróy 1
).

Z czasem wydatek ten wzrós.

Na posiedzeniu Rady Administracyjnej d. 6 Marca
1838 roku dyrektor gówny S. W. D. i O. P. zada
podwyszenia sumy; kuratorowie, petersburski i mo-
skiewski, bowiem zawiadomili Komisy Rzdow, e od
dnia 1 Wrzenia 1837 roku opata za utrzymanie roczne

ucznia w obu miejscach wynosi 600 rubli asygnacyj-

nych; oprócz tego, na pierwsze potrzeby przybywaj-
cych uczniów potrzeba po 150 rubli asygnacyjnych, a po-

tem rocznie na ksiki i inne wydatki po 100 rubli asy-

gnacyjnych.

Rada postanowia wydatek ten w roku 1838 zaspo-

koi z funduszu, do jej dyspozycyi pozostawionego, od

roku za 1839 — wprowadzi do budetu.

Na wniosek ministra owiaty, cesarz dnia 14 Marca

st. st. 1840 roku pozwoli, aby dla stypendystów z Kró-

lestwa, którzy kurs dodatkowe ukoczyli, skraca czas

pobytu w uniwersytetach petersburskim i moskiewskim

o rok jeden, jeli przy egzaminie wyka posiadanie

Na posiedzeniu Rady Administracyjnej z dnia 7 Listo-

pada 1837 roku postanowiono przy obliczaniu kosztów podróy
wysyanych stypendystów przyjmowa za zasad: przeznacza

bryk trzykonn na dwóch uczniów i dla kadego dziennie po 5

zp. przez czas podróy, tudzie dla urzdnika, odwocego ucz-

niów, jedne bryk z trzema komi tam i napowrót, oraz dyety

po 10 ztp. dziennie.
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wiadomoci naukowych, wymaganych od uczniów, któ-

rzy pomylnie kocz kurs pierwszy uniwersytetu x
).

W roku 1841 upywa okres czteroletni, przezna-

czony na wysyanie pitnastu uczniów do uniwersyte-

tów Cesarstwa. Wydzia owiaty przeszed ju tymcza-

sem w rce kuratora, i oto Okuniew na posiedzeniu

Rady Administracyjnej dnia 5 Marca 1841 roku uprasza

o upowanienie go do wysyania jeszcze na przecig lat

czterech nastpnych po 15 uczniów do uniwersytetów

petersburskiego i moskiewskiego oraz o umieszczenie

nadal na etacie potrzebnego funduszu. Dla poparcia

swego wniosku powoywa si na potrzeb obsadzania

posad nauczycielskich, a take na »brak osób, uzdatnio-

nych do wykadu jzyka sowiaskiego, który wedle

Najwyszej woli we wszystkich gimnazyach i szkoach

obwodowych ma by teraz dawany, a std i wynika-

jc konieczno utrzymywania uczniów w uniwersyte-

tach petersburskim i moskiewskim dla uczenia si tego
jzyka«.

Rada Administracyjna przychylia si do przedsta-

wienia kuratora.

W roku 1845 wydana zostaa ustawa dla stypendy-

stów Królestwa, ksztaccych si w Rosyi; gdy atoli

ustawa ta dotyczy równie modziey, wysyanej dla

ksztacenia si w nauce prawa, poprzedzi naley jej

rozwaenie przytoczeniem wiadomoci o rodkach przed-

sibranych ku edukacyi modziey w umiejtnoci prawa.

x
) Sbornik postanowlenij po Ministierstwu Narodnawo Pro-

swieszczenija, wydanie 1, 1864 r. Tom II, cz 2. Nr. 673.



— 408

3.

Przechodzimy z kolei do sprawy wyszego wy-
ksztacenia medycznego.

Pojawienie si w druku monografii dr. Franciszka

Giedroycia o Radzie Lekarskiej, omawiajcej obszernie,

midzy innemi, spraw rodków i urzdze, jakiemi

starano si w epoce paskiewiczowskiej zastpi brak wy-
dziau lekarskiego, uwalnia nas od bliszego rozwaania
tego przedmiotu. Zatrzymamy si atoli nieco na dwóch
kwestyach, które dotychczas, o ile nam wiadomo, wy-
wietlone ródowo nie zostay, mianowicie na losach

projektu Akademii Medyczno-Chirurgicznej, który na po-

cztku okresu polistopadowego wypyn, lecz niebawem
pogrzebany zosta, oraz na sprawie wysyania stypendy-

stów dla wyszych studyów medycznych do Rosyi. Wia-

domoci ródowe, jakie uzyskalimy w tym przedmio-

cie, s skpe; przytaczamy atoli i te, jako przyczynek,

który uatwi moe nieco przyszemu monograficie bli-

sze zbadanie kwestyi.

Ze wszystkich wydziaów wieckich uniwersytetu

warszawskiego najbliszym odbudowania po rewolucyi

listopadowej wydawa si wydzia lekarski, w ksztacie

osobnej akademii medycznej. Zamiarowi temu sprzyja,

jak zdawao si, na pocztku sam cesarz.

Na posiedzeniu Rady Administracyjnej z dnia 21

Grudnia 1832 roku zakomunikowanem zostao urzdo-
wnie, i cesarz rozkaza ministrowi sekretarzowi stanu

przesa namiestnikowi ustawy Akademii Medyczno-Chi-

rurgicznej, wieo w Wilnie utworzonej, w celu rozpo-

znania, jak dalece suy one mog za zasad do zao-
enia podobnego instytutu w Królestwie Polskiem. O za-

miarze cesarza niepozbawiania Warszawy na czas du-
szy wyszej uczelni lekarskiej zdawa si wiadczy ró-
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wnie fakt pozostawienia ksigozbioru medycznego wraz

z teologicznym w bibliotece uniwersyteckiej, przy jene-

ralnej spoliacyi tej biblioteki po roku 1831. W rezulta-

cie atoli stao si tak, e sprawa ksztacenia medyków
znalaza si bodaj w gorszem jeszcze pooeniu, ni
sprawa przygotowania prawników i pedagogów; nawet

surogatu bowiem wyszej szkoy lekarskiej, odpowiada-

jcego kursom pedagogicznym i prawrnym, kraj nie otrzy-

ma; zreszt, pytanie, czy w tej dziedzinie surogat taki

byby moliwy.
Powtóre, i sprawa wysyania stypendystów - medy-

ków, a zwaszcza sprawa korzyci, z ich wysyania dla

Królestwa pyncych, rozstrzygnita zostaa jaknajniepo-

mysiniej.

Sekretarz stanu przy Radzie Administracyjnej prze-

sa ustawy Akademii Wileskiej dyrektorowi gównemu
Komisyi Rzdowej S. W. D. i O. P. hr. Strogonowowi

przy odezwie z dnia 4 Stycznia 1833 r. Nr. 12025, Stro-

gonow za dnia 12 Stycznia 1833 r. za Nr. 224/47 prze-

sa te ustaww do Komitetu Tymczasowego Lekarskiego,

w celu rozpoznania, jak dalece suy mog za zasad
do zaoenia podobnego instytutu w Królestwie, i zoe-
nia namiestnikowi stosownego raportu *).

Jednoczenie, tego d. 12 Stycznia przesa Strogo-

now egzemplarz tych ustaw Komisyi Egzaminacyjnej Le-

karskiej »do rozwaenia i udzielenia Komisyi Rzdowej
swojej wiatej w tym wanym przedmiocie opinii«.

Nad wanym tym przedmiotem niezwocznie roz-

poczto obrady, jak o tern wiadczy wasnorczna nota-

tka prezesa komisyi egzaminacyjnej lekarskiej dr. Roli-
skiego, wT aktach zachowana:

*) Waciwie, bya to wówczas jeszcze Komisy a Tymcza-
sowa Lekarska, dopiero w Sierpniu 1833 r. przemianowana na

Komitet.
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»Na posiedzeniu Komisyi Egzaminacyjnej Le-

karskiej, odbytem dnia 23 Stycznia 1833 roku, za-

decydowano: i przesane ustawy Akademii Me-

dyczno - Chirurgicznej Wileskiej roztrzsane bd
na nadzwyczajnych posiedzeniach w komplecie

wszystkich czonków, kademu z czonków wolno

jest czyni uwagi nad artykuami, w porzdku od-

czytanymi, po czynionych dyskusyach nastpi wo-

towanie, a wikszo gosów stanowi bdzie.

Dr. Roliskk x
).

Prezes Komitetu Tymczasowego Lekarskiego pisze

dnia 29 Stycznia 1833 roku do Komisyi S. W. D. i O. P.,

e dla zadosy uczynienia jej daniu potrzebn mu jest

urzdowa wiadomo o ostatnim skadzie wydziau le-

karskiego b. uniwersytetu.

S. B. de Linde w imieniu Komisyi Rzdowej dnia

1 Lutego 1833 roku przesya Komitetowi wiadomoci
urzdowe o urzdzeniu wydziau lekarskiego w r. 1830,

wylicza zakady, jakie dotychczas po tym wydziale zo-

stay, wzmiankuje, i w bibliotece »z najaskawszej de-

cyzyi Najjaniejszego Pana pozostaj ksiki lekarskie-.

»Te wszystkie wic zakady — pisze — posuy mog
dla przyszej szkoy akademicznej lekarskiej, w stolicy

Królestwa urzdzi si majcej«.

Dnia 11 Marca 1833 roku Komisya Tymczasowa
Lekarska przesaa Komisyi Rzdowej S. W. D. i O. P.

swe uwagi i projekta w sprawie zaoenia w Warsza-

wie Akademii.

»Cel zaoenia Akademii Medyczno - Chirurgi-

cznej w Warszawie — pisaa Komisya Tymcza-

x
) Caa ta nieobfita korespondencya wyjta jest z wolu-

minu: Akta Komitetu Tymczasowego Lekarskiego, tvczace si
urzdzenia Akademii Medyczno-Chirurgicznej. Vol. 20.
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sowa Lekarska — jest nowym i jasnym dowodem
ojcowskich zamiarów J. C. K. Moci o pomylno
kraju tego i o rozkrzewienie w nim istotnie -poy-
tecznych nauk.

Akademia Medyczno-Chirurgiczna, oprócz wska-

zanego sobie ogólnego celu doskonalenia modziey
we wszelkich gaziach sztuki lekarskiej, majc
w gronie swojem pitnastu mów, biegoci w na-

ukach znamienitych, pod przewodnictwem prezy-

denta swego korzystnie zastpi bdzie moga do-

tychczasowe wysze magistratury lekarskie w kraju,

jako to: Rad Ogóln Lekarsk w rzeczach nauko-

wych, Komisy Egzaminacyjn Lekarsk, a nawet

i w rzeczy lekarskiej Komisy Najwysz Egzami-
nacyjn, dawniej przy Radzie Stanu Królestwa zo-

stajc, egzaminujc zamiast niej lekarzy, ubiegaj-

cych si o posady w kraju, i udzielajc im stoso-

wne do sprawowania tyche urzdów w Królestwie

Polskiem wiadectwa zdolnock.

Sdzi zatem Komisya Tymczasowa, e utworzenie

akademii byoby nader poytecznem i e urzdzenie aka-

demii wileskiej moe by dla warszawskiej cakowicie
przyjte z niektóremi tylko odmianami, jakich prawa
i urzdzenia krajowe wymagaj.

Dalej przytaczaa Komisya tymczasowa swe uwagi,

co do zmian koniecznych. Gówny dozór nad akademi
wilesk nalea do ministra owiecenia, nad akademi
warszawsk winien nalee do dyrektora gównego Ko-
misyi Rzdowej S. W. D. i 0. P. Mniemaa komisya, e
naley podnie etat akademii warszawskiej, w stosunku

do wileskiej.

Etat tej ostatniej wynosi 365,520 rubli asygn., co,

liczc w stosunku 180 zp. za 100 rubli asvgn., wynosi
657,936 zp.
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Dla akademii warszawskiej naley go podnie do

708,300 zp., czyli o 50,364 zp.

Pensye dla 15 profesorów po 9,000 zp. wynosiyby
135,000 zp.

Prezydent pobieraby 12,000 zp.

Budet ten obliczony by bardzo suto, jeli przy-

pomniemy, e etat wydziau lekarskiego uniwersytetu

warszawskiego wynosi w r. 1830 zp. 106,857.

O dalszych losach tego projektu, a raczej o kolei,

jak ten projekt ad acta powdrowa, róda urzdowe,
z których korzystalimy, milcz. Natomiast, z powanego
wiadectwa drukowanego dowiadujemy si, e projekt

z roku 1833 odrzucony zosta z powodu zbyt wysokiego

etatu, e w roku 1834 komitet pod prezydency profe-

sora Roliskiego opracowa now ustaw szkoy lekar-

skiej o skromniejszym zakresie, z etatem przeszo o po-

ow mniejszym, lecz i ten projekt nie uzyska zatwier-

dzenia 1
).

Wiemy atoli ze róde urzdowych, e projekt aka-

demii medyczno-chirurgicznej jeszcze w roku 1835 by
przedmiotem roztrzsa i z duem prawdopodobie-

stwem, prawie z pewnoci wskaza mona powód, dla

którego projekt ten zaniechanym zosta. Oto na pogrze-

banie jego wpyna uchwaa Rady Administracyjnej

z dnia 7 Sierpnia 1835 roku, wyej przez nas przyto-

czona, która orzeka, i zaoenie instytutu pedagogicz-

nego w Warszawie byoby ryzykowne, poniewa nieda-

wne wstrznienie rewolucyjne rozkrzewio w kraju na

czas dugi »zgubne zasady i wyobraenia«. Mamy nawet

lad, i obydwa projekta, akademii medycznej i insty-

tutu pedagogicznego, rozwaane byy cznie; Goowin,

») Szkoa Gówna Warszawska, Tom II, str. 30. Wiadomo
ta, w tej ksice umieszczona, wzita jest z pracy Girsztowta:

Rys historyczno-statystyczny CK. M. Ch. Akademii (Wykaz Szkoy
Gównej w letniem póroczu roku naukowego 1864-65).
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przesyajc dnia 16 Lipca 1835 roku projekt ustawy in-

stytutu pedagogicznego Radzie Administracyjnej, tóma-
czy zwok w przesaniu jego tem, i starano si przy-

stosowa ustaw instytutu do ustawy akademii medycz-

nej wr punktach, dotyczcych karnoci oraz stosunku do

sdów kryminalnych. Gdy opinia Rady Administracyjnej

o niepodobiestwie zakadania w Warszawie wyszego
zakadu pedagogicznego dla ogólnych wzgldów poli-

tycznych za »wit prawd« uznan zostaa, umilky
równie przygotowania do zaoenia akademii lekar-

skiej i postanowiono ksztaci medyków w Rosyi. Ten
zwizek upadku projektu akademii medycznej z upad-

kiem idei instytutu pedagogiczn3go wydaje si tembar-

dziej pewny, i mamy niewtpliwe dowody, i zaniecha-

nie projektu wyszej szkoy prawa znajdowao si w ci-

sym zwizku z pamitn uchwa Rady Administracyj-

nej z dnia 7 Sierpnia 1835 roku i spowodowane zostao

przez te same wzgldy, dla których instytut pedago-

giczny pogrzebanym zosta.

Pozostawaa zatem jedynie droga ksztacenia ma-
turzystów Królestwa w uniwersytetach rosyjskich. Poru-

szenie sprawy wysyania stypendystów-medyków do Ro-
syi przyspieszone zostao równie przez wzgld poli-

tyczny; mianowicie, modzie prosia o paszporty za

granic dla ksztacenia si w medycynie. Ry to objaw
dla rzdu niepodany; ksztacenie si modziey pol-

skiej w uniwersytetach zakordonowych ju za czasów
Aleksandra I-go poddane zostao pod pewne ogranicza-

jce normy prawne.

Reskrypt Aleksandra I-go z dn. 9 Kwietnia 1822 r.

orzeka, i mieszkacy Królestwa, ksztaccy si za gra-

nic bez pozwolenia rzdu, wyczeni s na przyszo
od wszelkich publicznych urzdów i funkcyi, które od
nominacyi rzdu nale.

Otó w roku 1838 Paskiewicz zwróci sie do Uwa-
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rowa z charakterystycznem przedstawieniem. Wskazy-
wa namiestnik na to, e w braku uniwersytetu w War-
szawie, osoby, koczce medycyn za granic, dopusz-

czane s do zdawania egzaminu przy Radzie Lekarskiej,

poczem dozwalana im jest wolna praktyka, do suby
rzdowej atoli nie s one dopuszczane.

Przewiduje, jednak, namiestnik, e owe osoby, za

granic ksztacone, mog uzyskiwa paszporty do Rosyi,

pod pozornym pretekstem, naprzykad, i udaj si tam
w interesie osobistym, tam ukocz uniwersytet lub

zdadz egzamina ostateczne, poczem powróc do kraju

z dyplomem rosyjskim i otrzymaj na podstawie tego

dyplomu urzd pastwowy. Celem zapobieenia temu,

prosi Paskiewicz ministra, aby nadal do uniwersytetów

przyjmowano jedynie osoby, zaopatrzone w specyalny

paszport od wadz Królestwa z oznaczeniem, i wydany
im zosta w celu pobierania edukacyi w Cesarstwie. Je-

li w paszporcie takim wymienionem bdzie, i posia-

dacz jego, z racy i studyów zagranicznych, pozbawiony
jest prawa zajmowania urzdu pastwowego, wówczas
naley t sam adnotacy czyni na wydawanym mu
przez zakad rosyjski dyplomie.

Minister owiaty okólnikiem z dnia 27 Stycznia st.

st. 1838 poleca wadzom uniwersyteckim Cesarstwa, aby

odtd czyniy zado daniu namiestnika Królestwa *).

Tak wic odtd nawet oczyszczajce przejcie

przez uniwersytet rosyjski nie byo zdolne zmy z mie-

szkaca Królestwa w oczach wadz tej skazy, jaka po-

zostaa na jego sumieniu politycznem po zdobyciu edu-

kacyi za granic.

Narzucaa si jednak wadzom wobec tego koniecz-

no uczynienia czego ze strony rzdu dla ksztacenia

Sbornik rasporiaenij po Ministierstwu Narodnawo Pro-

swieszczenija, Tom II. Nr. 224.
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w medycynie modzieców z Królestwa, którzyby potem

mogli obejmowa posady rzdowe.
Istotnie, dnia 2 Wrzenia 1840 roku pisze namie-

stnik do dyrektora gównego komisyi spraw wewntrz-
nych i duchownych:

»Dla zapobieenia brakowi urzdników w wy-
dziale lekarskim, biorc pod uwag, e w kraju tu-

tejszym niema akademii, ani uniwersytetu, zwraca-

em si do ministra spraw wewntrznych Cesar-

stwa, aby corocznie pewna ilo modzieców, któ-

rzy ukoczyli w tutejszych gimnazyach klas 7-m
i odpowiadaj, zreszt, innym warunkom, przyjmo-

wana bya do akademii i uniwersytetów Cesarstwa

dla ksztacenia w medycynie na koszt rzdu.

Zarazem rozkazaem gubernatorowi wojenne-

mu warszawskiemu nie przedstawia do wydania
paszportów na wyjazd za granic dla ksztacenia

w medycynie takich osób, które nie maj dyplo-

mów akademii rosyjskich i uniwersytetów« x
).

Jeszcze wic sprawa wysyania medyków do Rosyi

nie bya uregulowana, a ju zamykano modziey drog
do wydziaów medycznych zagranicznych.

Sprawa wysyania maturzystów dla ksztacenia

w medycynie, jako stypendystów skarbu Królestwa, we-
dug zasad, przyjtych dla stypendystow-pedagogów, roz-

strzygnita zostaa przeczco.

Oto bowiem ustp odezwy kuratora Okuniewa do

Rady Administracyjnej z d. 5 Marca 1841 r. Nr. 1354:

l
) Odezwa Paskiewicza Nr. 2441. Akta Rady Administracyj-

nej, Sekcya III. 4b. Wzgldem wysyania modziey do Medyko-
Chirurgicznej akademii. Vol. 5642.
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»Co si tycze uczniów, majcych by wysya-
nymi dla doskonalenia si w zawodzie lekarskim,

minister owiecenia zawiadomi namiestnika, e
przyjmowanie uczniów do uniwersytetów i akade-

mii medyczno-chirurgicznych nie prdzej nastpi
moe, a wtedy, kiedy uczniowie, majcy si kszta-

ci w zawodzie nauczycielskim, przestan by wy-
syani, to jest nie prdzej, jak w roku 1842, i nie

wicej, jak po dwóch corocznie. A poniewa ja

z mojej strony znajduj koniecznem wysyanie na-

dal kandydatów do uniwersytetów Cesarstwa, ce-

lem ksztacenia si w zawodzie nauczycielskim,

tym sposobem przeto modzi ludzie, o których

mowa, nietylko w czasie, oznaczonym w odezwie

J. W. Ministra, lecz nawet i póniej nie mogliby

by wysyani do moskiewskiego uniwersytetu, dla

ksztacenia si w zawodzie lekarskim« 1
).

Natomiast, wskutek przytoczonej wyej mocyi na-

miestnika z dnia 2 Wrzenia 1840 roku, na rozkaz ce-

sarza, gówny inspektor suby zdrowia Królestwa, Cze-

tyrkin, opracowa, na podstawie ustawy akademii me-

dyczno-chirurgicznej w Petersburgu oraz przepisów od-

dzielnych z roku 1838, projekt wzgldem wysyania

i przyjmowania do akademii medycznych rosyjskich

wychowaców z Królestwa, na koszt skarbu Cesarstwa.

Projekt ten, przejrzany przez Komisy Rzdow Spraw

Wewntrznych i Duchownych oraz przez kuratora okr-

gu, przedstawiony zosta do uznania Rady Administra-

cyjnej, przy odezwie Komisyi S. W. i D. z d. 12 Marca

1841 r. i na posiedzeniu Rady z d. 16 Marca 1841 r. za-

twierdzenie uzyska.

l

) Akia Rady Adm. Sekcya III, Aa. Vol. 5633. O instytucie

pedagogicznym.
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Przepisy te, podpisane przez Pisarewa, jako p. o.

dyrektora gównego Korni syi S. W. i D. oraz przez Ro-

mana Czetyrkina, gównego inspektora suby zdrowia,

skaday si z 14 paragrafów *).

Wedug przepisów tych:

»...przy przedstawianiu kandydatów do akade-

mii komisya rzdowa stosowa si bdzie do Naj-

wyszej woli, aby uczniów z Królestwa Polskiego

w akademii nigdy nie byo wicej nad dziesi-

ciu« (§ 9).

Na mocy wydanych przepisów, Komisya Rzdowa
S. W. i D. wysya odtd zacza corocznie kilku mo-
dzieców do akademii medyczno-chirurgicznej w Peters-

burgu i do uniwersytetu charkowskiego; przytern nieje-

dnokrotnie zalecanem byo, aby do Petersburga posya
uczniów lepszych 2

).

Gdy namiestnik wyrazi yczenie, aby wychowacy
z Królestwa umieszczani byli na koszt rzdu równie
w uniwersytecie moskiewskim na wydziale lekarskim,

Uwarow dnia 6 Czerwca st. st. 1846 roku zawiadomi
go o nastrczajcej si w tym wzgldzie trudnoci, kura-

tor bowiem okrgu naukowego moskiewskiego hr. Ser-

giusz Strogonow zwraca uwag ministra owiaty na to,

i »\v miar staego powikszania si liczby wychowa-
ców z Królestwa Polskiego w uniwersytecie moskiew-

skim, z kadym rokiem staje si widoczniejszym wpyw,
jaki wywieraj oni na ducha i sposób mylenia studen-

tów, pochodzcych z gubernii zachodnich«, a zatem ku-

rator, »obawiajc si na przyszo niemiych std skut-

1

) Akta Rady Administracyjnej. Wzgldem wysyania mo-
dziey do M.-Ch. Akademii. Vol. 5642.

2
) Odezwa Komisyi Rzdowej S. W. i D. do sekretarza sta-

nu przy Radzie Administracyjnej z dnia 22 Sierpnia 1848 r. Akta

Radv Administracyjnej. Vol. 5642.
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ków, prosi, aby ilo stypendystów, których zamierzono

przysya do uniwersytetu moskiewskiego, dla ksztace-

nia w medycynie, bya, o ile mona, ograniezona«. Doda-
wa Uwarow od siebie, i podziela on t opini hr.

Strogonowa 1
).

Jak wida z akt urzdowych, wysyano i potem
stypendystów-medyków w dalszym cigu wycznie do

akademii petersburskiej i uniwersytetu charkowskiego.

Koszta wysyania tych stypendystów-medyków ob-

ciay skarb Królestwa, utrzymanie za ich na miejscu

i studya pozostaway na koszcie waciwych zakadów
naukowych Cesarstwa.

Pozornie zatem wydaje si, e pod wzgldem kszta-

cenia medyków rzd okaza si naj szczodrzej szym, kszta-

ci bowiem lekarzy dla Królestwa na koszt skarbu Ce-

sarstwa.

Podobna szczodrobliwo atoli w stosunku do po-

trzeb Królestwa, a zwaszcza do jego owiaty, stoi

w zbyt wyranej sprzecznoci z caym ówczesnym sy-

stemem, by moga okaza si czem wicej, ni pozo-

rem. Istotnie, blisze wejrzenie w stan rzeczy rozwiewa

wszelkie w tym wzgldzie zudzenia.

W przepisach, przez Rad Administracyjn w dniu

16 Marca 1841 roku przyjtych, by pewien warunek, do

mylenia dajcy; oto, na mocy § 12, otrzymujcy, po
ukoczeniu kursu nauk, stopie lekarza stypendyci

z Królestwa obowizani byli wysuy 10 lat suby
rzdowej w Królestwie Polskiem, jeli bd tu potrze-

bni, w przeciwnym razie obowizani byli wysuy lat

10 w wojskowej lub cywilnej subie w Cesarstwie.

Powstaje pytanie kardynalnej wagi dla oceny tej

korzyci, jak kraj ze stypendystów otrzymywa: dokd

*) Te Akta Rady Administracyjnej: Odezwa Uwarowa.
Nr. 5212.
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przeznaczano tych lekarzy Polaków; czy to mianowanie
ich do Królestwa stanowio zasad, z nielicznymi tylko

wyjtkami, stale stosowan, czy te wyjtek.
Za pierwszym wnioskiem, to jest za kierowaniem

medyków-Polaków do Królestwa, przemawia zdaje si
brzmienie artykuu, w którym przedewszystkiem jest

mowa o potrzebie Królestwa, za potrzeba ta, z braku

lekarzy wynikajca, nie ulegaa adnej wtpliwoci;
przemawia, przedewszystkiem, za tym wnioskiem sam
motyw ustanowienia tych stypendyów medycznych, który

wszak, wedug zgodnie wyraonej przez wadze opinii,

polega na zaradzeniu brakowi wyksztaconych medyków
w Królestwie i wypywa, wedug sów7 samego namie-

stnika, z braku wyszego zakadu naukowego w kraju.

Cyfry atoli daj zgoa odmienn na to pytanie od-

powied.
Z raportu, zoonego ju za namiestnika Gorcza-

kowa przez kuratora Muchanowa w dniu 16 Grudnia

1858 roku, dowiadujemy si, e ogóem od samego po-

cztku, to jest od roku 1841, a do koca roku 1856

wysano na koszt rzdu do akademii medyczno-chirurgi-

cznej w Petersburgu i do uniwersytetu moskiewskiego,

celem ksztacenia w medycynie, uczniów 65, a miano-

wicie:

W roku 1841 — 5 uczniów7

» 1842 — 7 »

» 1843 — O 1

) »

» 1844 — 3 »

» . 1845 — 6 »

» 1846 — 7 »

» 1847 — 5 »

» 1848 — 4 »

Do przeniesienia 37 «

x

) Nie wysiano nikogo, »wskutek niezdatnoci kandydatów«.

27*
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Z przeniesienia 37

W roku 1849 — 3 ucz

» 1850 — 5

» 1851 — 8 :

» 1852 — 5 ]

» 1853 — 3 ;

» 1854 — 2 ;

» 1855 -O 1

) :

» 1856 — 2 )

Razem 65

now

Z tej ogólnej liczby, do suby Królestwa Polskiego

wstpio:

na specyalne przedstawienie namiestnika

z pozwolenia Najwyszego po uko-
czeniu kursu 2

przeniesionych za zgod wadz wojsko-

wych po wysueniu lat kilku w su-
bie wojskowej Cesarstwa . . . . . 2

Razem 4

»Reszta za — 61 - odsuguj ustanowione lat dzie-

si w subie wojskowej Cesarstwa« — mówi sprawo-

zdanie 2
).

Tak wic zaopatrzenie Królestwa w lekarzy z tego

róda, które miao niejako wynagrodzi brak fakultetu

medycznego w kraju, wyrazio si po upywie lat szes-

nastu w okrgej liczbie — 4.

W przewidywaniu napywu do kraju kontyngensu

lekarzy z tego róda, namiestnik, jak widzielimy, ju
w roku 1840 zakaza wydawania paszportów na wyjazd

) Nie wysano nikogo, wskutek nie zgodzenia si zarz-
dów akademii i uniwersytetu na przyjcie uczniów.

a
) Te Akta Rady Adra. Vol. 5642.
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modziey, chccej uda si na wydzia lekarski za

granic.

Rzecz charakterystyczna, i w tym samym rapor-

cie z dnia 16 Grudnia 1858 roku Muchanow zaznacza,

i gównym celem ustanowienia tych stypendyów skar-

bowych byo »zapobieenie brakowi urzdników — leka-

rzy w Królestwie Polskiemu.

Zarazem, z dalszej w tym przedmiocie korespon-

dencyi dowiadujemy si, jak si to stao, e tak przy

wykonaniu przepisów poszed w zapomnienie cel gów-
ny samego urzdzenia. Oto ks. Gorczakow w odezwie

do ministra sekretarza stanu Królestwa Polskiego z dnia

12 Stycznia 1859 roku, wyjania, e aczkolwiek wedug
przepisów z roku 1841 owi lekarze-stypendyci obowi-
zani byli odsuy lat 10 w Królestwie, skoro bd tu

potrzebni, to jednak minister wojny odezw z dnia 23

Padziernika 1851 roku za Nr. 320 zawiadomi ks. Pas-

kiewicza, e cesarz, dekretujc w sprawie Wincentego

Dbrowskiego, rodem z gubernii lubelskiej, rozkaza:

»Na nominacy Wincentego Dbrowskiego do

suby w Królestwie Polskiem zezwoli, lecz tylko

w drodze wyjtku (nie w primier drugim)«.

Od tego czasu — pisze ks. Gorczakow — wszyscy

prawie studenci-stypendyci skarbowi z Królestwa, po

ukoczeniu wydziau lekarskiego, przeznaczani byli do

suby wojskowej w Cesarstwie *).

W wietle tych cyfr i faktów, dobrodziejstwo udzie-

lania stypendyów skarbowych studentom medykom,
z Królestwa pochodzcym, nabiera waciwego zabar-

wienia: przyczynio si ono do zaopatrzenia w kilku-

dziesiciu lekarzy i chirurgów armii rosyjskiej, która,

]

) Odezwa Gorczakowa Nr. 8076. Te akta, Vol. 5642.
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jak to dowiadczenie wojny krymskiej okazao, bardzo

podówczas ukwalifikowanych medyków potrzebowaa.

Ze wszystkich zakadów wyszych naukowych, któ-

rych utworzenie po roku 1831 projektowanem byo, je-

dna tylko akademia duchowna rzymsko-katolicka docze-

kaa si urzeczywistnienia. Dzieje tej akademii skrelone

zostay piórem byego jej wychowaca ks. Adolfa Ple-

szczyskiego w osobnej monografii, która bd co bd
zawiera sporo materyau cennego, czerpanego ze wspo-

mnie osobistych, a zwaszcza z ciekawych notat praco-

wników i uczniów tej akademii, udzielanych autorowi

monografii.

Na tern miejscu przytoczymy jedynie ze róde
urzdowych par szczegóów, jakie towarzyszyy samemu
zaoeniu akademii.

Ju na posiedzeniu Rady Administracyjnej dnia 21

Grudnia 1832 roku zakomunikowan zostaa wiadomo,
jak namiestnikowi minister sekretarz stanu z Peters-

burga przesa, w sprawie zaoenia w Warszawie aka-

demii duchownej; wiadomo ta opiewaa, i zamiarem

cesarza jest utworzy, na miejsce fakultetu teologicznego

byego uniwersytetu, »wysz szko dla duchowiestwa

w rodzaju sorbony, pod nazwiskiem akademii teologicz-

nej lub innem, jakie za stosowne uznanem zostanie«.

»Gdy za wanie obecnie zajto si w Pe-

tersburgu, pod przewodnictwem Ministra Spraw

Wewntrznych, planem do podobnego instytutu,

majcego by zaprowadzonym w guberniach Ce-

sarstwa, od Polski przyczonych, przeto on (Mini-

ster Sekretarz Stanu) odebra rozkaz: znie si

w tej mierze z rzeczonym Ministrem i przesa na-

stpnie Namiestnikowi ustawy, jakie przyjtemi zo-

stan«.
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Dnia 31 Stycznia 1833 roku sekretarz stanu przy

Radzie Administracyjnej zakomunikowa Komisyi Rz-
dowej S. W. D. i O. P. wol cesarza, aby opracowana

zostaa ustawa dla akademii w Warszawie, majcej za-

stpi seminaryum gówne. Wzorem dla niej miaa by
ustawa dla akademii wileskiej, ju przez cesarza za-

twierdzona.

Ukadanie ustawy polecone byo specyalnemu ko-

mitetowi, z ona Rady Wychowania Publicznego utwo-

rzonemu, z udziaem paru osób duchownych. Dopiero

we Wrzeniu 1835 roku projekt ustawy przedstawiony

zosta przez Komisy Rzdowr S. W. D. i O. P. Radzie

Administracyjnej.

Dnia 25 Wrzenia t. r. projekt rozesany zosta

drog kurendy wszystkim czonkom Rady, na posiedze-

niu za dnia 13 Padziernika 1835 roku rozwaany by
przez Rad ).

Uwag Rady zatrzymaa gównie jedna sprawa,

mianowicie sprawa dozoru wadzy wieckiej nad zarz-

dem akademii.

Wedug ustawy, wewntrzny kierunek akademii,

naukowy, obyczajowy i gospodarczy, spoczywa w rku
rady wewntrznej akademii, skadajcej si z rektora,

jako prezesa, z wice-rektora i trzech profesorów nauk
teologicznych (§ 9).

Bezporedni za wadz nad akademi i ogólny

ster nad ni sprawuje zwierzchno, pozostajca pod

prezydency arcybiskupa warszawskiego i skadajca si
oprócz niego jeszcze, wedug projektu komisyi, z czte-

rech czonków duchownych, mianowicie, z czonka du-

chownego, delegowanego z Rady Wychowania Publicz-

^Akta Kady Administracyjnej, Sekcya III, Sc. O ustano-

wieniu rzymsko-katolickiej akademii duchownej w Warszawie.

Vol. 15595.
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nego, z dwóch czonków kapituy metropolitalnej war-

szawskiej i jednego z asesorów duchownych przy Ko-

misyi Rzdowej S. W. D. i 0. P. (§ 8).

Zastrzegaa atoli ustawa, e zwierzchno ster aka-

demii sprawuje, pod nadzorem dyrektora gównego S.

W. D. i O. P. (§ 7).

Tak wic, dozór wiecki nad akademi wydawa
si przez ustaw zapewniony. Innego zdania by atoli

dyrektor gówny przychodów i skarbu Fuhrmann, który

sdzi, e naley wprowadzi do samego skadu zwierzch-

noci akademickiej osob wieck, która, zasiadajc z ra-

mienia rzdu z gosem stanowczym, odwiedzaaby klasy

w czasie prelekcyi i »o wszystkiem coby na uwag za-

sugiwao, donosia do wiadomoci dyrektora gównego
S. W. D. i O. P.«

Ta myl Fuhrmanna trafia do przekonania Rady.

której rozumowanie w tym wypadku dowodzio, i po-

mimo dowodów lojalnoci ze strony duchowiestwa

wyszego po roku 1831, nie mogo ono liczy na cako-

wite zaufanie rzdu, z uwagi chociaby na sw hierar-

chiczn od Rzymu zaleno.

»Uwaaa Rada: e pomimo przepisów, zamie-

szczonych w art. 7 i innych ustawy, na mocy któ-

rych gówny ster i decyzye w waniejszych przed-

miotach zachowane s samemu dyrektorowi gów-
nemu S. W. D. i O. P., a który zarazem powouje

do skadu wadz akademickich osoby, najwiksze

zaufanie rzdu posiadajce, nie podobnaby mu byo
bez wspódziaania osób, rzeczone wadze skadaj-

cych, mie w kadej chwili dokadn wiadomo
o wszystkich ich dziaaniach i o kierunku, jaki

w szczególnych przypadkach wychowanie modzie-

y duchownej bierze; e nie naley spuszcza

z uwagi tej nader wanej okolicznoci, e ducho-
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wiestwo rzymsko-katolickie, oprócz wadzy Mo-

narchy, którego rozkazowi wraz z innymi czonka-

mi narodu ulega, uznaje drug jeszcze wadz, za

granicami pastwa bdc, to jest wadz ducho-

wn Papiea, któremu równie, jak i wadzy Mo-

narchy, posuszestwo poprzysiga; e mog nie-

kiedy zachodzi kolizye pomidzy zamiarami wa-
dzy wieckiej a wadzy duchownej, a w tym sta-

nie rzeczy, jak dowiadczenie przekonao, rzd nie

moe w zupenoci polega na wadzy, wycznie
z osób duchownych zoonej; e nakoniec, jeeliby

i nadal podobne wypadki miejsce miay w instytu-

cyi, której celem jest ksztacenie przyszych paste-

rzy i nauczycieli duchownych, obawiaby si z tego

naleao najsmutniejszych w nastpstwie skutków,

którym koniecznie troskliwo rzdu zaradzi po-

winna.

W tym celu Rada najwaciwszem uznaa: po-

woanie do skadu zwierzchnoci akademii ducho-

wnej, oprócz osób, w artykule 7-ym ustawy wy-

szczególnionych, nadto jednego czonka cywilnego,

któryby, dzielc wszystkie zatrudnienia pomienionej

zwierzchnoci, zwraca zarazem blisze oko na kie-

runek, jaki w ogólnoci i w szczególnych przypad-

kach wychowanie modziey duchownej bierze.

Sdzia Rada, e do sprawowania tych wa-

nych obowizków wezwana byby winna osoba,

posiadajca zupene zaufanie rzdu i wybrana

z grona czonków Rady Wychowania, e przezna-

czenie jej, które bynajmniej tajnem by nie ma,

powinnoby by bliej oznaczone w instrukcyi, któ-

rej uoenie dyrektorowi gównemu S. W. D. i 0. P.

pozostawi naley; e nakoniec gównym obowiz-
kiem czonka pomienionego ma by czuwa w ka-

dym przypadku nad spenianiem widoków rzdu
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i, ilekro tego uzna potrzeb, nie wstrzymujc wy-

konania decyzyi, wikszoci gosów zapadej, o ta-

kowej bezporednio dyrektorowi gównemu Spraw

Wewntrznych, Duchownych i Owiecenia Publi-

cznego donosi«.

Wskutek tego Rada postanowia przedstawi do

zatwierdzenia cesarskiego projekt postanowienia, tworz-
cego w Warszawie akademi duchown rzymsko-katoli-

ck, oraz uprasza o upowanienie do uzupenienia

ustawy przez rozporzdzenie, dotyczce powoania do

skadu zwierzchnoci akademickiej czonka wieckiego

z ramienia rzdu.

Dnia 16 Padziernika 1835 r. cesarz, podczas byt-

noci swej w Warszawie, podpisa ukaz, ustanawiajcy

akademi, zarazem za upowani Rad do uzupenienia

ustawy przepisami, dotyczcemi owego czonka wiec-

kiego. Ustawa, w formie ostatecznej, jak równie in-

strukcya dla czonka wieckiego przyjte zostay na po-

siedzeniu Rady Administracyjnej w dniu 25 Lipca

1836 roku.

Zaoenie akademii duchownej nie budzio zatem

wród wadz rzdowych tych obaw politycznych, pod

których wpywem zaniechano tworzenia zakadów wy-
szych wieckich. Zatwierdzenie jej wypado w par mie-

sicy wanie po owem posiedzeniu Rady Administra-

cyjnej w dniu 7 Sierpnia 1835 r., na którem rozstrzy-

gnito przeczco spraw zaoenia instytutu pedagogicz-

nego i stworzono zarazem niepomylny prejudykat i dla

innych zakadów wyszych.
Reskrypt cesarski, ustanawiajcy akademi ducho-

wn, podpisany zosta w tym samym pamitnym dniu

16 Padziernika 1835 roku, w którym wygosi Mikoaj

I-go synn mow w azienkach, a w niej wytyka Po-

lakom w najostrzejszych wyrazach ywienie buntowni-
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czych uczu, grozi obróceniem Warszawy w gruzy za

pomoc armat cytadeli, w razie najmniejszego zaburze-

nia, owiadczy, i nie chce sucha adnych mów, wie-

dzc, e zawierayby one nieprawd.

Zaoenie akademii byo dowodem, i rzd nie

straci nadziei zapewnienia sobie przychylnoci ducho-

wiestwa, i wanie akademia miaa stanowi zakad,

wychowujcy ksiy w duchu bezwzgldnej lojalnoci

politycznej.

Czuwa nad tern zadaniem akademii mieli w pier-

wszej linii czonkowie wieccy. Mianowano na te posady

osoby, zupene zaufanie rzdu posiadajce 1
).

Z pocztku obowizki te spenia zastpczo Win-

centy Kozowski, dyrektor wydziau wyzna i owiece-

nia; ten atoli obarczony by zbytnio prac, zwaszcza

w epoce przygotowa do utworzenia okrgu naukowego

warszawskiego, delegowano go bowiem do Rosyi, dla

poznania systemu szkolnego i wprowadzenia analogicz-

nych zmian w Królestwie. Na jego nastpc upatrzono

wic Antoniego Bolesawa Hlebowicza.

Dnia 26 Marca 1839 roku Szypow, polecajc urzd-

nika tego Radzie Administracyjnej na czonka wieckiego

przy akademii, pisa o nim:

»Urzdnik ten zasuguje na zupene moje za-

ufanie, bywa uywany przeze mnie stale do ró-
nych polece i do prowadzenia ledztw i zawsze

wywizywa si z naleyt cisoci i dobrym
skutkiem«.

Dnia 2 Kwietnia 1839 roku Rada Administracyjna

zatwierdzia Hlebowicza na stanowisku czonka wiec-

l
) Szczegóy, przytaczane niej, wzite z Akt Rady Admi-

nistracyjnej: O ustanowieniu rz.-katolickiej akademii w War-

szawie. Vol. 1559c.
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kiego zwierzchnoci akademickiej. Po mierci Hlebowi-

cza, która nastpia 29 Maja 1847 r., Storoenko propo-

nowa na miejsce jego Antoniego Kamieskiego, naczel-

nika sekcyi wyzna, nadmieniajc, i zasuguje on na
zupene zaufanie rzdu (odezwa do Rady Adm. z d. 19

Czerwca 1847 r.).

Po mierci Kamieskiego, zaszej 3 Kwietnia 1850

roku, obowizki czonka wieckiego spenia przez lat

kilka Wojciech Skowroski, dyrektor wydziau wyzna.
Za nastpnego ju panowania miejsce to obj Leopold
Sumiski, bdcy wówczas pomocnikiem kuratora.

Atoli, przezorno polityczna, jak okazaa Rada
Administracyjna, dodajc zwierzchnoci akademickiej

czonka wieckiego, jako stróa interesu rzdowego, oka-

zaa si bodaj zbyteczna. Sama bowiem nominacya re-

ktorów z osób, rzdowi oddanych, dawaa pod tym
wzgldem wadzom rkojmi. Po krótkich rzdach ks.

Wojciecha Ossoliskiego, który umar 22 Maja 1841 r.,

obowizki rektora spenia czas jaki zastpczo ks. Ko-

towski. Rada Administracyjna wezwaa biskupów, aby

kady z nich przedstawi kandydata. Dnia 1 Sierpnia

1842 roku Komisya Rzdowa S. W. D. i O. P., pod za-

rzdem Pisarewa wówczas zostajca, zawiadomia Rad
Administracyjn, i zwierzchno akademicka z przed-

stawionych przez biskupów kandydatów oraz z profeso-

rów nauk teologicznych wybraa dwóch: z profesorów

—

ksidza Jakóba Szarkiewicza, a jako drugiego kandy-

data—ks. Bonawentur Butkiewicza, praata kustosza ka-

tedry augustowskiej, za którym szczególniej przemawiali

biskupi augustowski, pocki, kujawsko-kaliski i admini-

strator dyecezyi lubelskiej. Pisarew orzeka si za ks.

Butkiewiczem, nadmieniajc, i »ks. Butkiewicz, wieo
ozdobiony przez Najjaniejszego Pana orderem w. Anny
II-ej klasy, jako znany z gorliwoci swej i pracowito-

ci, zasuguje na pierwszestwo«.
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Z pewnoci, posiada Pisarew o ks. Butkiewiczu

informacye, inn drog w podobnych razach, gównie za

porednictwem naczelników wojennych, zbierane. Rada
Administracyjna dnia 2 Sierpnia 1842 roku postanowia

uprasza cesarza o udzielenie nominacyi na rektora ksi-

dzu Butkiewiczowi, jako szczególniej przez Komisy Rz-
dow poleconemu. Dnia 24 Sierpnia podpisany zosta

ukaz, mianujcy ks. Butkiewicza rektorem l
). Zajmowa

on to miejsce do roku 1861. »Na stanowisku rektora za-

biega przedewszystkiem o wyrobienie dobrej marki po-

litycznej u wadz rzdowych dla siebie i dla Akademii,

co mu si w zupenoci udao« — mówi o nim ogldnie

autor ksiki Dzieje Akademii. Sowa te stanowi bar-

dzo agodn charakterystyk rzdów rektorskich ks. But-

kiewicza. Wszelkie obawy rzdu, i rektor w razie ko-

lizyi interesu kocioa z interesem rzdu mógby omyli
nadzieje wadz wieckich, w stosunku do ks. Butkiewi-

cza nie sprawdziy si bynajmniej. Gotowo jego do

wszelkich, nieraz nawet nieproszonych, usug dla wadz
rzdowych, przesza z pewnoci najmielsze oczekiwa-

nia tych ostatnich, a naley przypuszcza, e przesza

równie oczekiwania tych biskupów, którzy go, jako naj-

waciwszego kandydata, zalecali.

l

) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 1559&.



ROZDZIA IX.

1. Stan edukacyi prawnej. Wykad prawa w gimnazyach po roku

1831. Projekt wyszej szkoy prawa w Warszawie i jego losy.

Uchway, w roku 1837 w Petersburgu zapade wzgldem urz-

dzenia nauki prawa dla modzie}^ Królestwa. — 2. Komitet,

ustanowio}' w Warszawie dla bliszego opracowania projektu

nauki prawa. Projekt kursów prawnych dwuletnich. Zatwierdze-

nie ustawy kursów. Charakter i kierunek wykadów na kursach.

Stanowisko komisyi sprawiedliwoci i zarzdu owiaty. Wacaw
Aleksander Maciejowski. — 3. Stypendyci-prawnicy na uniwer-

sytetach Cesarstwa. Stan edukacyi prawnej w Królestwie po za-

wieszeniu kursów. Projekt wznowienia kursów prawnych, w roku

1850 przez komisy sprawiedliwoci podniesiony. Niepomylne

losy tego projektu. Zmniejszenie funduszu stypendyalnego dla

prawników i pedagogów. Zaprowadzenie wykadu prawa w gim-

nazyach. Starania bezskuteczne Fryderyka nr. Skarbka o utwo-

rzenie szkoy prawa w Królestwie.

1.

Przechodzimy z kolei do kwestyi ksztacenia pra-

wników.

Po wprowadzeniu w ycie ustawy szkolnej z roku

1833, w trzech wyszych klasach gimnazyów na wy-

dziale technicznym wykadano »prawodawstwo,a w szcze-

gólnoci znajomo procedury cywilnej, kryminalnej

i handlowej «.

Od roku 1835 wykad ten zaprowadzono równie
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i na wydziale filologicznym. Oczywicie, by to wykad
w zakresie elementarnym. Przeznaczono na po dwie
lekcye, czyli po trzy godziny tygodniowro, w kadej kla-

sie, a wic razem dziewi godzin na tydzie. Dla na-

uczyciela prawa przy gimnazyum przeznaczono etatem

1800 zp. i postanowiono powoa do tego wykadu
przedewszystkiem urzdników sdowych. W tym celu

dyrektor gówny komisyi rzdowej S. W. D. i O. P.

zwróci si do dyrektora gówrnego komisyi sprawiedli-

woci d. 10 Wrzenia 1833 roku z prob o wskazanie

kandydatów odpowiednich z grona urzdników sdo-
wych do wykadu prawa w dziewiciu gimnazyach *).

Dyrektor gówny sprawiedliwoci wystosowa ode-

zwy do prezesów trybunaów cywilnych, poczem ci

przysyali mu stopniowo oferty urzdników sdowych,
on za kandydatów najstosowniejszych przedstawia

zwierzchnoci owiecenia. Oczywicie brano tu pod
uwag nietylko uzdolnienie, lecz i moralno polity-

czn kandydata; ten wzgld ostatni by tak wany a za-

razem tak delikatnej natury, e zarzd owiaty nie po-

lega tu cakowicie na informacyach wydziau sprawie-

dliwoci, lecz ucieka si do pomocy bardziej wtajemni-

czonych informatorów, a mianowicie, naczelników wo-
jennych.

Skoro ci skadali informacye niepomylne, rozstrzy-

gao to o niedopuszczeniu kandydata do wykadów, jak-

kolwiek zajmowa on urzd sdowy.
Tak, naprzykad, Komisya Rzdowa S. W. D. i O.

P. w odezwie z dnia 7 Grudnia 1833 roku do dyrektora

gównego sprawiedliwoci pisaa:

l

) Archiwum Gówne akt dawnych. Akta Komisyi Rzdo-
wej Sprawiedliwoci, tyczce si wykadania w gimnazyach na-

uki prawa. VoJ. 11. 74 I.
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»Odezw sw z dnia 26 Padziernika b. r.

przedstawi J. W. Dyrektor p. Antoniego Czaplic-

kiego, asesora trybunau cywilnego I-ej instancyi

województwa lubelskiego na nauczyciela prawa do

gimnazyum wojewódzkiego w Lublinie. Lecz gdy

naczelnik wojenny województwa lubelskiego, wedle

powzitej przez Rad Wychowania Publicznego za-

sady, zapytany o opini co do sprawowania si je-

go w czasie ostatniej rewolucyi, doniós, i sposób

mylenia i zdania Czaplickiego okazuj go niezbyt

przychylnym dla prawego rzdu, Komisya Rzdowa
przeto w moc decyzyi Rady Wychowania Publicz-

nego uprasza dyrektora gównego, aeby... innego

kandydata zaproponowa raczy«.

Na sesyi komisyi sprawiedliwoci w dniu 24 Pa-
dziernika 1833 roku postanowiono zwróci si do pro-

fesorów prawa byego uniwersytetu, z zapytaniem, czyby

nie objli wykadu w gimnazyach warszawskich. Zwra-

cano si po kolei do trzech byych profesorów: Jana

Wincentego Bandtkiego, podówczas pisarza aktowego

i rejenta kancelaryi ziemiaskiej Wacawa Aleksandra

Maciejowskiego, sdziego trybunau cywilnego I-ej in-

stancyi województwa mazowieckiego i Aleksandra En-

gelkego, rejenta kancelaryi ziemiaskiej, dajc kademu
po cztery dni czasu do namysu.

Oto odpowied, jak nadesa Bandtkie:

»Wysoka Komisyo Rzdowa Sprawiedliwoci!

Wezwany pod dniem 24 Padziernika r. b.

Nr. 8986 do zdania deklaracyi: czy nie przyjm
obowizku wykadania nauki prawodawstwa kra-

jowego w jednem z gimnazyów tutejszych po dzie-

wi godzin na tydzie, jakkolwiek przejty jestem

wdzicznoci za zaufanie we mnie askawie poka-
dane, poczytuj za powinno przeoy: i wiek
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i sabo zdrowia nie dopuszczaj mi podj si
usugi, nader znacznego czasu wymagajcej.

Poczytabym wszelako za najwiksze szczcie,

jeelibym móg mie sposobno przykadania si na

nowo do uksztacania modziey, sposobicej si do

urzdowania w linii sdowej przez gruntown i zu-

pen nauk prawa, i nie omieszkabym, bez a-
dnych nawret dla siebie korzyci, chtnie powici
si takowej usudze i potrzebie.

/. W. Bandtkie.

Warszawa, 8 Listopada 1833 r.«

»...Z odpisem na zapytanie spóniem si o dni

dwa — brzmiaa odpowied Maciejowskiego — bom
si dugo zastanawia nad tern, co w tym razie

uczyni wypada. Staraem si usilnie przejrze do-

kadnie pomieniony plan nauki prawa, lecz pomimo
szczerej chci oddania tej przysugi krajowi i oka-

zania powolnoci mej dla wysokiej magistratury,

która do mnie w tej mierze zapytanie zrobia, prze-

konaem si, e mi niepodobna jej yczeniu zado-

sy uczyni.

Wacaw Aleksander Maciejowski

doktór prawa, profesor byego uniwersy-

tetu, sdzia trybunau cywilnego I-ej inst.

województwa mazowieckiego.

Warszawa, 12 Listopada 1833 r.«

»...Mam honor odpowiedzie — pisa Engelke

—

e pomimo chci mojej by jeszcze uytecznym
w zawodzie nauczycielskim, w którym przez lat 23

miaem szczcie przyczynia si do wyksztacenia

EPOKA PAJK11WICZ0WSIU. 28
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modziey krajowej i rozkrzewienia wyobrae pra-

wa, yczy sobie nie mog by powoanym do miej-

sca namienionego.
Alexander Engelke.

Warszawa, 18 Listopada 1833 r.«

Z odmownych odpowiedzi profesorów byego uni-

wersytetu wyranie przebijaa krytyka paliatywnego za-

rzdzenia, wtaczajcego wymagajc osobnego i wy-
szego studyum nauk prawa, jako przedmiot dodatkowy,

do klas gimnazyalnych. Wyraniejszej krytyki trudno

byo od trzech profesorów oczekiwa, jeli si zway, e
zaprowadzony w gimnazyach wykad prawa oparty by
na ustawie, przez cesarza ju zatwierdzonej, e wszyscy

trzej profesorowie byli obecnie w subie rzdowej i e
odpowiadali swojej najwyszej zwierzchnoci — komisyi

sprawiedliwoci.

Zarazem, w odpowiedzi Bandtkiego zupenie wyra-

nie, w odpowiedzi Engelkego, a nawet i Maciejowskie-

go, domylnie wypowiedziane zostao owiadczenie, e,
w razie zaoenia naleycie urzdzonej szkoy prawa,

profesorowie byego uniwersytetu usug swych nie od-

mówi *).

Potrzeba niezwocznego zaoenia szkoy prawa
wydawaa si tak nieodzown, e komisya sprawiedli-

woci ju w swem sprawozdaniu urzdowem za dwa
lata, 1832 i 1833, podnosia konieczno zaoenia spe-

cyalnej szkoy prawa. Brak uzdolnionych prawników
z kadym rokiem musia coraz dotkliwiej dawa si od-

czuwa.
Wreszcie, komisya sprawiedliwoci opracowaa od-

*) Caa przytoczona korespondencya znajduje si w wy
mienionych Aktach Komisyi Sprawiedliwoci.
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powiedni memorya i ten, opatrzony podpisem dyrektora

gównego Kosseckiego i dat 11 Kwietnia 1835 r., na-

miestnikowi wrczony zosta.

Oto osnowa tego memoryan w tómaczeniu na
polski x

)

:

»Wydzia sprawiedliwoci jest ju zagroony
prawie zupenie brakiem ludzi ukwalifikowanych.

Przed rokiem 1831 uniwersytet warszawski dostar-

cza dostatecznej iloci sadowników, z ludzi, którzy

otrzymali stopie magistra prawa, i którzy, po

paru latach praktyki darmej, skoro tylko otworzy
si wakans, otrzymywali posady patne w sdach
niszych; zanim ów wakans si otworzy, byli oni

z poytkiem uywani, jako aplikanci, w sdach po-

koju, policyi prostej i policyi poprawczej, krymi-

nalnych, w trybunaach cywilnych I-szej instancyi,

w prokuratoryi jeneralnej, w kancelaryi sdu ape-

lacyjnego i w kancelaryi trybunau najwyszej in-

stancyi.

Pomoc ta nic nie kosztowaa skarbu, przyspa-

rzaa za w znacznym stopniu popiechu czynno-

ciom sdowym, zwaszcza w sdach policyi po-

prawczej i kryminalnych; wreszcie bya to pepi-

niera, dajca wadzom rodek zapeniania luk, po-

wodowanych przez mier, choroby lub awanse

urzdników, rodek tern pewniejszy, e kandydaci

posiadali kwalifikacye, w urzdowaniu sadowem
niezbdne.

Niszczca rewolucya pozbawia wydzia spra-

*) Akta wasnej kancelaryi namiestnika. Nr. 1475. O utwo-

rzeniu w Warszawie szkoy prawa. (Ob uczredienii w Warszawie

ucziliszcza zakonowiedienija). Memorya Kosseckiego Nr. 1776,

w jzyku francuskim. Oprócz tego memoryau i drobnej ode-

zw}r Rautenstraucha z r. 1836 caa korespondencya, niej z tych

akt przytoczona, pisana bya w jzyku rosyjskim.

28*
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wiedliwoci tych cennych zasobów, zmniejszajc

ilo studentów i magistrów praw przez przymu-

sowy pobór do wojska i inne wydarzenia epoki do

tego stopnia, i z 168 aplikantów, zapisanych przy

sdach przed rewolucy, pozostao tych, którzy sta-

wili si i przywróceni zostali do suby po ustale-

niu rzdu prawego, zaledwie 91. W braku magi-

strów, trzeba byo dopuci, jako aplikantów, 54

studentów prawa, nie posiadajcych stopnia nauko-

wego, z warunkiem, i póniej zo egzamin. Po-

niewa za nastpnie 87-miu zostao promowanych
na wakujce posady patne, przeto ogólna liczba

aplikantów sdowych redukuje si dzi do 58,

z których tylko 15 ma stopie magistrów, inni za
zupenie nie maj stopnia uniwersyteckiego.

Ten tak szczupy i jedyny na cae Królestwo

zasób do tego jeszcze wkrótce wyczerpany zosta-

nie; byby on ju wyczerpany obecnie, gdyby nie

to, e aplikanci nie spiesz si z przyjmowaniem
posad mao patnych. Tymczasem za sdownictwu
stale ubywa urzdników zdolnych i dowiadczo-

nych. Jedni s przycinici wiekiem i wyczerpani

wieloletni sub, inni stali si sabymi i chorowi-

tymi, zgony wreszcie, bardzo wród urzdników
czste, czyni brak ludzi bardziej jeszcze dotkli-

wym. Brak ten wzmóg si do tego stopnia, e ko-

misya sprawiedliwoci, ulegajc nieodzownej ko-

niecznoci, dopuszcza do ubiegania si o posady

nisze kandydatów, pozbawionych wszelkiego wy-
obraenia o teoryi prawa, a który urobili si tylko

przez rutyn, w dugoletniej praktyce nabyt;
a i ten zasób ludzi niedugo równie si wy-
czerpie.

Tak jest, Moci Ksi, smutna perspektywa,
wobec której stoi sdownictwo. Wprawdzie, ucz-
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niowie szkó wyszych, urzdzonych obecnie w Kró-

lestwie, nabywaj wiadomoci z prawa, lecz wia-

domoci te, czysto elementarne, dalekie s od tego,

by da wyksztacenie, konieczne dla prawnika.

Prawodawstwo krajowe skada si z ustaw

licznych i rozmaitych. Sdzia kady, adwokat, re-

jent zna musi: kodeks cywilny francuski i polski,

jeszcze obowizujcy, dawne prawa polskie, ko-

deksy pruski i galicyjski, kodeks karny polski, ko-

deks handlowy, prawo rzymskie i inne prawa po-

mocnicze, prawo kanoniczne, procedury cywiln
i kryminaln z rozmaitych epok, przepisy o hy-

potekach i notaryacie, a take reskrypty i rozpo-

rzdzenia, umieszczone w Dzienniku Praw.

We wszystkiem za tern prawnik musi mie
wTzgld zarówno na ogólne zasady prawa, których

ducha uwanie zgbia powinien, jak i na prze-

pisy administracyjne. Ani przez uczenie si na pa-

mi artykuów wymienionych ustaw, ani równie
przez sam praktyk prawnik nie nabdzie wiado-

moci, w jurysprudencyi potrzebnych.

Bez teoryi, bez znajomoci zasad ogólnych ka-

dej dziedziny praw wymienionych, praktyk bdzie
tylko empirykiem, rutynist, jakich, niestety, ju
mamy; bdzie on bdzi w stosowaniu prawa, so-

wem, dalekim bdzie od tego, czego wymaga ist-

niejcy stan rzeczy i suba sprawiedliwoci.

Nawet w tym razie, gdyby ustawodawstwo,

dzi obowizujce, zastpione zostao przez usta-

wodawstwo nowe, studyowanie pierwszego bdzie
niezbdne jeszcze przez dugi szereg lat, ono bo-

wiem bdzie musiao by wycznie stosowanem
we wszystkich sprawach cywilnych czy karnych,

których przedmiot ciga si do epoki, poprzedza-

jcej reform«.
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Wyuszczywszy te argumenta, wyrazi Kossecki na-

dziej, e namiestnik podczas blizkiej wanie bytnoci

swej w Petersburgu przyczyni si do urzeczywistnienia

projektu szkoy prawa, e wyjedna akceptacy cesarsk

dla tego projektu, lub przynajmniej zaleci komitetowi

prawodawczemu, powoanemu, midzy innemi, do uoe-
nia planu edukacyi prawniczej w Królestwie, przyspie-

szenie tej sprawy.

Dodawa na kocu Kossecki, e szybkie utworzenie

szkoy prawa jest tern bardziej podane, i pozostao

jeszcze przy yciu kilku dawnych profesorów prawa

i mona byoby zuytkowa ich wiato dla szkoy 1
).

Namiestnik zakomunikowa kaza ten memorya
Kosseckiego do opinii Goowinowi, jako dyrektorowi

gównemu Komisyi Rz. S. W. D. i O. P.

Dnia 26 Sierpnia 1835 roku Goowin przesa na-

miestnikowi sw opini, datowan z Kalisza, dokd wa-
nie, z okazy i zjazdu trzech monarchów, podya jene-

ralicya Królestwa. Goowin, po porozumieniu z Rad
Wychowania Publicznego, wypowiada zdanie, i utwo-

rzenie szkoy prawa jest niezbdne, zwaszcza, i przed-

miot ten nie moe by wykadany w gimnazyach w ta-

kim zakresie i ze wszystkiemi temi wiadomociami, ja-

kie s konieczne dla uksztacenia modziey do suby
pastwowej w wydziale sprawiedliwoci. Oprócz tego,

komunikowa Goowin, e komitet, utworzony z czon-

ków Rady Wychowania Publicznego dla rozpatrzenia

obecnej ustawy szkolnej, znajdujc, e nauka prawa nie

moe by z naleytym poytkiem wykadana w gimna-

zyach, zaproponowa wyczenie jej z liczby wykada-
nych w gimnazyach przedmiotów.

Konkludujc swój list, owiadcza Goowin, i wy-

*) Orygina francuski te^o memoryau drukujemy niej,
jako anneks Nr. 3.
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Jednanie zgody cesarskiej na utworzenie oddzielnej szkoy

prawa byoby dla kraju bardzo poyteczne *).

Teje daty, 26 Sierpnia, wystosowa Paskiewicz

z Kalisza odezw do Michaa Speraskiego, jako prze-

wodniczcego w komitecie ustawodawczym dla Króle-

stwa Polskiego.

»W przecigu zarzdu mego Królestwem Pol-

skiem — pisa — baczc stale na to, aby wszystkie

urzdy sprawowane byy, wedle monoci, przez

ludzi, majcych niezbdne do tego wiadomoci, do-

strzegem, e wydzia sdownictwa ma najmniej

ludzi ukwalifikowanych i e co chwili grozi coraz

wikszy brak ludzi, biegych w prawoznawstwie«.

Dalszy cig odezwy polega na obszernem stresz-

czeniu gównych punktów memoryau Kosseckiego, wre-

szcie za koczy si sowy:

»Przekonany bdc przez wszystkie wyej wy-
mienione argumenta o koniecznoci jaknajrychlej -

szego utworzenia w Warszawie osobnej wyszej
szkoy prawa, dla przygotowania modziey do za-

jcia z poytkiem posad sdowych, mam honor za-

komunikowa to JWPanu w tym celu, aby Pan,

jeli uznasz to za potrzebne, przeoy t okolicz-

no komitetowi prawodawczemu, trudnicemu si
nakreleniem planu wykadu prawa w Królestwie

Polskiem, i przyspieszy ostateczne uoenie tego

planu«.

Sam wic Paskiewicz popiera projekt utworzenia

wyszej szkoy prawa.

Speraski odpowiedzia odezw z 22 Wrzenia st.

*) List ten, zarówno jak i dalsza w tej sprawie korespon-

dencya, w jzyku rosyjskim prowadzona, znajduje si w tych

samych aktach. Nr. 1475.
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st. t. r. Tómaczy w niej, i komitet do rewizyi i uo-
enia zbioru praw Królestwa Polskiego, pod jego kie-

runkiem pracujcy, doszedszy w swej pracy z kolei do

nakrelenia projektu nowej organizacyi sdów, mia na

uwadze konieczno utworzenia w Królestwie szkó pra-

wa i wskutek tego zaj si uoeniem takiego projektu;

widzc za z odezwy namiestnika, e ju obecnie od-

czuwa si daje brak ukwalifikowanych prawników, on,

Speraski, poleci komitetowi oddzieli projekt szkó
prawa od ogólnej sprawy organizacyi sdów i natych-

miast zaj si przygotowaniem tego projektu.

Nastpia przerwa paromiesiczna w tej korespon-

dencyi.

Dnia 5 Marca 1836 roku Speraski zawiadamia na-

miestnika o wyniku przygotowa do utworzenia szkó
prawa. Mianowicie, komitet uoy ju projekt. Istota

projektu polegaa na tern, aby utworzy trzy stopnie

edukacyi prawniczej:

1-szy — w gimnazyach,

2-gi — przy sdach apelacyjnych,

3-ci — w specyalnym zakadzie, pod nazw aka-

demii.

W gimnazyach maj by wykadane pocztkowe
zasady prawoznawstwa i w tym celu ma by utworzona

osobna klasa. Z gimnazyum uczniowie po odbytym egza-

minie przechodz do palestry, urzdzonej przy sdach
apelacyjnych, std za — do akademii.

Speraski projekt ten przedstawi cesarzowi.

»Cesarz uzna raczy utworzenie dwóch pierw-

szych stopni za rzecz suszn, lecz stopie trzeci,

to jest utworzenie akademii prawa, uzna za rzecz

przedwczesn dla tych samych powodów, dla któ-

rych uznane zostao za niewaciwe (nieudobnym)

projektowane utworzenie w Warszawie specyalnego



- 441 —

instytutu pedagogicznego, i raczy wyrazi sw
myl: aby edukacy ostateczn w stopniu trzecim

zerodkowa w uniwersytecie Petersburskim, to

jest, aby modzie, która ukoczy pomylnie kurs

nauk w palestrze, wstpowaa tutaj i tu swe stu-

dya koczya«.
»Wobec takiej rezolucyi cesarskiej — cignie

dalej sw odezw Speraski — komitet na nowo
przystpi musia do unormowania ustawodawcze-

go owej edukacyi prawniczej, w stopniu trzecim

dla Królestwa. Lecz gdy wyniky rozmaite kwestye

co do sposobu wybierania studentów, do Peters-

burga wysyanych, co do wynalezienia profesorów

prawa polskiego i t. p., wówczas komitet peters-

burski postanowi pozostawi rozdzia trzeci proje-

ktu do rozwaenia na miejscu w Warszawie.

W takiem pooeniu sprawy, cesarz rozkaza
przesa cay projekt do uznania namiestnika, ce-

lem uoenia projektu w dziale trzecim oraz osta-

tecznego zredagowania dwóch pierwszych dziaow«.

Z tej odezwy Speraskiego jasno si okazuje, e
pamitna decyzya Rady Administracyjnej z dnia 7 Sier-

pnia 1835 roku, grzebica instytut pedagogiczny, prze-

sana cesarzowi do Petersburga, przeze po powrocie

z rewii kaliskiej odczytana i zaaprobowana, przekonaa
go zarazem o niepodobiestwie zakadania w Warsza-

wie wyszej szkoy prawa.

Paskiewicz, otrzymawszy z Petersburga ten projekt,

przesa go przedewszystkiem do rozwaenia dnia 14

Kwietnia 1836 roku Mikoajowi Starynkiewiczowi. Sta-

rynkiewicz, jedyny wród czonków komisyi sprawiedli-

woci wówczas Rosyanin, by mem zaufania namie-

stnika w sprawach, sdownictwa dotyczcych; w wa-
niejszych wypadkach, które zwykle mniej lub wicej
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bezporednio o system polityczny, w Królestwie stoso-

wany, potrcay, nie poprzestawa Paskiewicz na opi-

nii, imieniem komisyi sprawiedliwoci przez dyrektora

gównego udzielanej, lecz da odrbnej opinii od Sta-

rynkiewicza.

Dnia 16 Kwietnia tego roku odby Paskiewicz na-

rad w sprawie projektu, z Petersburga przysanego,

z Kosseckim, Wyczechowskim Antonim, Rautenstrauchem

i Starynkiewiczem, poczem zada opinii na pimie
w tej sprawie od komisyi sprawiedliwoci, od Rauten-

straucha i od Starynkiewicza *).

Opinia komisyi sprawiedliwoci brzmiaa bardzo

nieprzychylnie dla projektu komitetu petersburskiego.

Przygotowawcze studyum pi awoznawstwa w gimnazyach
jest, zdaniem komisyi, bezuyteczne. Pocztkowe naucza-

nie prawa w gimnazyum moe by albo encyklopedycz-

nem albo wyoonem w formie katechizmu. Pierwsze,

dziki rozlegoci przedmiotu i rónolitoci praw w Kró-

lestwie, przekraczaoby ten stopie, na którym stoi ro-

zwój umysowy uczniów gimnazyum. Stanowi ono, zre-

szt, niepodobiestwo, gdy za pensy nauczyciela gim-

nazyalnego niepodobna znale uzdolnionych do tego

wykadu nauczycieli. Drugi system, katechizmowy, po
pierwsze, sam przez si, dawaby bardzo nieznaczne

przygotowanie; po drugie, dla chccych ksztaci si wy-
e] byby zbyteczny, gdy w szkole wyszej kurs musi
si rozpoczyna od krótkiego wykadu praw obowizu-
jcych, dla tych za, którzy bd przeznaczeni do ni-
szych posad sdowych, byby wogóle niepotrzebny.

Odrzuca równie komisya projekt palestry.

Podobna instytucya wskrzesiaby tradycy samowoli
i niesfornoci dawnych palestrantów. Palestranci tworzy-

*) Wszystkie te trzy opinie, poniej streszczone, znajduj
si w wymienionych Aktach. Nr. 1475.
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liby jakby osobn korporacy, co bynajmniej nie jest

podane.
Palestry maj by utworzone przy sdach apela-

cyjnych. Lecz, po pierwsze, w Królestwie dotychczas

jest tylko jeden sd apelacyjny; projektowane jest wpra-
dzie utworzenie na przyszo paru sdów apelacyjnych,

lecz do tych sdów trudno bdzie znale sdziów
i urzdników, wreszcie za, obecnie trudnoby znale
nauczycieli prawa nie ju dla kilku, lecz nawet dla je-

dnej palestry ).

Dla tych powodów, komisya sprawiedliwoci uznaje

za rzecz konieczn i najodpowiedniejsz utworzenie za-

miast tych dwóch pierwszych stopni, takiej szkoy pra-

wa, jaka istniaa od roku 1808 do roku 1816. W szkole

takiej, oprócz prawa obowizujcego, powinny by wy-
kadane, jako przedmioty pomocnicze: prawo rzymskie,

historya prawa obowizujcego, prawo kanoniczne.

By za modzie nie tworzya osobnej korporacyi,

naley przedsibra rodki ku temu odpowiednie. A wic,
urzdnicy, którzy z pozwolenia wadzy bd si kszta-

cili w szkole, powinni pozostawa pod wadz swej

zwierzchnoci i nosi mundur, odpowiedni do urzdu.
Innych uczniów mona umieci w rónych sdach
i kancelaryach, nie aby tam odbywali istotn praktyk,

lecz aby byli tam zapisani, od czasu do czasu przedsta-

wiali si swej wadzy i, w miar zdolnoci, uywani

*) Projektu palestry autorem by Romuald Hub.

»Widzc, e niepodobiestwo wskrzesi kurs, wy-
pracowaem projekt o aplikacji sdowej i zaproponowa-
em pod nazwiskiem palestry urzdzi przy kadym trybu-

nale kurs teoretyczno-praktyczne dla miejscowych apli-

kantów, czyli palestrantów«.

Autobiografia Romualda Hubego, w Bibliotece Zamoyskich
w Warszawie, Rkp. Nr. 45.
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byli do drobnych zaj w godzinach, w których bd
wolni od prac teoretycznych; sowem, aby, bdc ucz-

niami szkoy, jednoczenie zaliczeni byli do dykasteryi

rzdowych.
Tym sposobem modzie przejmie si duchem swych

wadz, urzdnicy wysi bd jej za wzór suyli, zniknie

duch korporacyi. Tylko w szkole uczniowie przebywa
bd razem, po lekcyach za rozstaj si, jako nalecy
do rónych dykasteryi.

Poniewa, przy takiem urzdzeniu szkoy prawa,

koczcy j otrzymuj dostateczne uksztacenie do zaj-

cia wszystkich po kolei posad sdowych, przeto dalsza

edukacya w uniwersytecie petersburskim moe by po-

trzebna tylko chyba dla tych, którzy chc przygotowa
si do profesury w szkole prawa. Projektowane atoli

ksztacenie modziey w uniwersytecie petersburskim

bdzie wogóle utrudnione, gdy prawie niepodobna b-
dzie znale tam odpowiednich profesorów praw pol-

skich, a oprócz tego niewielu tylko studentów bdzie
mogo utrzymywa si wasnym kosztem.

Taka bya opinia, a zarazem i przeciw-projekt ko-

misyi sprawiedliwoci. Jak wida, by on uoony umie-

jtnie i do zrcznie.

Waciwie, komisya obalaa cay projekt petersbur-

ski i wskrzeszaa, pod skromnymi pozorami, wysz
szko prawa. Znajc dobrze obaw wadz wyszych
przed tworzeniem w Warszawie ogniska modziey aka-

demickiej, komisya staraa si znale i na to rodek,

kojarzc uczszczanie modziey do szkoy z odbywa-
niem przez ni nominalnej choby aplikacyi sdowej,
a to w celu ujcia modziey w karby surowej kurateli

urzdowej oraz w celu rozproszenia jej po biurach po
za godzinami szkolnemi, a std i zapobieenia tworze-

niu si wród niej ducha korporacyjnego i zwizków
pozaszkolnych.
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Jeli pod wzgldem dyplomatycznoci ukadu pro-

jektowi komisyi mógby kto, wierzcy w skuteczno
dyplomatyzowania w takich razach, co zarzuci, to

chyba to tylko, i projekt przedstawia szko prawa,

jako majc zupenie zastpi wysyanie modziey do

Petersburga, a tern samem odrazu czyni wraenie sprze-

cznoci z dekretacy cesarza, który wypowiedzia si ju
by wyranie za wysyaniem pewnej iloci modzieców
z Królestwa do uniwersytetów rosyjskich. Z pewnoci,
atoli, i dyplomatyzowanie na tym punkcie nie uratowao
by projektu komisyi sprawiedliwoci.

W memoryale komisyi sprawiedliwoci w paru

miejscach zanotowan zostaa odrbna opinia Starynkie-

wicza, który, jako czonek komisyi, uczestniczy w reda-

gowaniu memoryau.
Na yczenie namiestnika atoli Starynkiewicz zoy

mu oddzielnie, pod dat 3 (15) Maja 1836 roku, obszerny

w tej sprawie memorya. Naogó, podziela Starynkie-

wicz opini komisyi; zarówno, wykad prawa w gimna-

zyach, jak zwaszcza projekt utworzenia palestry kryty-

kuje ostro.

Przy krytyce palestry akcentuje charakterystyczny

wzgld:

»Czy potrzeba w obecnym czasie i przy obe-

cnych zadaniach rzdu wskrzesza staropolskie in-

stytucye i nazwy?«

Wypowiada si za szko prawa w Warszawie.

Z palestry bd wychodzili, zdaniem jego, ludzie niedo-

uczeni, pochopni zazwyczaj do krytyki wadz i do bu-

rzliwoci. Dobrzy, wyksztaceni adwokaci s dla rzdu
bezpieczni, wszyscy lepsi adwokaci w czasie ubiegej re-

wolucyi zachowali si spokojnie, z wyjtkiem Woli-
skiego, który nalea do klubu patryotycznego. Podrze-
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dni adwokaci, zawsze ze swego losu niezadowoleni a za-

rozumiali, stanowi ywio burzliwy i szkodliwy.

Nawiasem dodajmy, e Starynkiewicz myli si co do

udziau adwokatów w rewolucyi listopadowej; wielu bo-

wiem wybitnych przedstawicieli adwokatury wzio czyn-

ny udzia w ruchu, jak naprzykad, Józef Kozowski, Jan

Olrych Szaniecki, Dominik Krysiski.

Z ksztacenia modziey w Petersburgu równie nie

oczekuje Starynkiewicz pomylnych rezultatów, trudno

bowiem bdzie o dobrych profesorów. Profesorowie da-

wni, Bandtkie i Engelke, s rejentami, majcymi do

25,000 zp. dochodu rocznego, zreszt ludzie to starzy,

obarczeni rodzinami, miejsc swych nie porzuc. Nie

rzuc równie swej praktyki lepsi mecenasi, którzy mo-
gliby by odpowiedni na profesorów.

Któ, zreszt, z modziey do Petersburga na stu-

dya pojecha moe? Jedynie synowie majtnych rodzi-

ców, ci jednak wanie niechtnie zajmuj w Królestwie

le patne posady sdowe.
W przyszej szkole prawa w Warszawie naleaoby,

zdaniem Starynkiewicza, zaprowadzi, oprócz przedmio-

tów prawnych, jeszcze i wykady jzyków: aciny, ro-

syjskiego, francuskiego, niemieckiego, a równie wykad
matematyki i logiki, gdy nauki te ksztac rozsdek
czowieka.

Dyscyplina w szkole powinna by ostra; etat — nie

wyszy, ni dla czterech palestr proponowanych. Ilo
uczniów nie powinna przewysza stu pidziesiciu; po-

winni to by synowie rodzin, mogcych im da cako-

wite utrzymanie; wyjtek od tej zasady czyni mona
jedynie dla synów gorliwych urzdników.

Paca za nauk wynosi powinna nie mniej, ni
350 — 400 zp.; od opaty tej zwalnia mona jedynie

dzieci gorliwych a ubogich urzdników. aden z uczniów

nie powinien, równoczenie ze studyami, przyjmowa
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obowizków u osób prywatnych. Mniema Starynkiewicz,

e przy zachowaniu tych wszystkich ostronoci, szkoa
prawa, bdca najodpowiedniejszym rodkiem ksztace-

nia prawników w Królestwie, nie pocignie za sob »nie-

dogodnock dla rzdu.

Wreszcie, Rautenstrauch zoy krótk odezw pod
dat 5 Maja 1836 roku, nadmieniajc w niej, i konfe-

rowa z Kosseckim i akceptuje bez zastrzee jego opi-

ni; sdzi wic, e podawanie przeze osobnej opinii

jest zbyteczne.

Tak wic opinie, na których mamiestnik mia ja-

koby oprze gos swój wasny, nie wyczajc poufnej

opinii Rosyanina Starynkiewicza, przemawiay jednogo-

nie za utworzeniem w Warszawie wyszej szkoy pra-

wa. Poza tern, autorowie opinii obmylili, zdawao si,

wszelkie moliwe rodki, aby przysz szko prawa
uczyni nieszkodliw pod wzgldem politycznym, rozwa-

anym ze stanowiska rzdu.

Atoli wasna Paskiewicza opinia, do Petersburga

przesana, wypada zgoa odmiennie.

Po otrzymaniu powyszych opinii, namiestnik, stale

praktykowanym zwyczajem, gdy tylko o spraw poli-

tyczn chodzio, podda cay projekt rewizyi w pouf-

niejszem kole — wasnej swej kancelaryi; tu myl po-

lityczna wystpowaa jasno i otwarcie, nie przysoniona

wzgldami ubocznymi na potrzeby kraju.

Naprzód wic rk Michaa Brujewicza, dyrektora

kancelaryi namiestnikowskiej, naszkicowane zostay

uwagi nad rozwaanym projektem, potem za dopiero

w duchu tych uwag skrelon zostaa odezwa namie-

stnika do Speraskiego. Uwagi owe pisane byy nie-

zawodnie po uprzedniem porozumieniu z namiestnikiem,

moe nawet stanowiy tylko redakcy pimienn punk-
tów, przez Paskiewicza samego postawionych. Poddany
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zosta w uwagach tych krytyce projekt, przez komitet

petersburski uoony.
W samym ukadzie projektu petersburskiego dopa-

trywa si autor uwag perfidyi, a mianowicie, ukrytego

zamiaru utworzenia w Warszawie, pod pozorem szkoy
redniej, szkoy wyszej prawa, jako kamienia wgiel-

nego do odbudowania uniwersytetu. Widocznie, o kno-

wanie takiego planu posdza Polaków, w komitecie ko-

dyfikacyjnym petersburskim zasiadajcych. Jakkolwiek

w uwagach tych o projekcie komisyi sprawiedliwoci

wzmianki niema, to jednak rzecz oczywista, e ostrze

ich zwracao si tern mocniej i wyraniej jeszcze prze-

ciwko projektowi, w którym myl utworzenia w War-
szawie szkoy prawa, najwyszy i ostateczny szczebel

edukacyi dla prawników polskich stanowicej, otwarcie

i bez obsonek wyrzeczon bya.

»Po przeczytaniu z uwag projektu o zaka-

dach dla edukacyi prawniczej w Królestwie Pol-

skiem — pisze Brujewicz o projekcie komitetu pe-

tersburskiego — sdz, e oprócz niewaciwoci
w szczegóach, projekt ten w samej swej istocie

nie zgadza si z gównym celem, przez cesarza na-

krelonym, aby prawnicy Królestwa otrzymywali

ostateczn edukacy w Rosyi, a mianowicie, w uni-

wersytecie petersburskim.

To jest gówna przyczyna, dla której niepodo-

bna byo pogodzi trzeciego rozdziau projektu

z dwoma poprzednimi.

Dwa pierwsze rozdziay jawnie zmierzaj do

tego, aby edukacya modzieców, gotujcych si do

adwokatury, koczya si w Królestwie, poniewa,

jeli w tak zwanej palestrze ma odbywa si kom-
pletna, teoretyczna i praktyczna, nauka prawa, to

powstaje pytanie, z czegó bdzie si skada kurs
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uniwersytecki czyli akademicki? Tu mimowoli na-

suwa si myl, e o akademii wspomniano tylko

po to, aeby skoni rzd do dania Królestwu po

dawnemu wyszego zakadu naukowego, który, ma-
jc niezbdne dla zupenego wyksztacenia prawni-

czego nauki, stopniowo staby si zakadem ogól-

nym i wybawiby od niemiego dla tutejszych pa-

nów (dla zdiesznich gospod) obowizku poszuki-

wania owiaty wyszej w Rosyi«.

Dalej kreli autor projekt edukacyi prawnej, zgo-

dny, zdaniem jego, z wol cesarza. Naley, mianowicie,

posya modzieców do Petersburga. Wystarczy tam
utworzenie dwóch katedr prawa polskiego: prawa cy-

wilnego i kryminalnego; do kadego z tych dwóch przed-

miotów powinien by doczony wykad waciwej pro-

cedury sdowej; wykadanie za historyi prawa stanie

si rzecz zbyteczn, gdy zamiast dzisiejszego powika-
nego prawodawstwa w Królestwie, wydane zostan krót-

kie zbiory praw.

Utworzenie palestry jest niedopuszczalne, sprzeczne

z widokami i korzyci rzdu.

»Mog doda tylko jedno, i jakakolwiek or-

ganizacya nadanaby zostaa tej instytucyi, zawsze

pod wpywem tutejszych panów prawników we-
mie ona kierunek, sprzeczny z widokami rzdu.

Dla zapobieenia temu, nie naley waha si przed

wydatkami, które zreszt pewnie nie przenios

40,000 rubli asygnacyjnych rocznie, mog za przy-

czyni si do przeistoczenia jednego z najbardziej

szkodliwych ze swego ducha wydziaów rzdowych«.

Uwagi te, bdce dobitnym wyrazem oryentacyi,

jaka panowaa we wasnej kancelaryi namiestnika,

a która okrelaa stosunek kancelaryi tej do pro-

EPOKA PASKI EWICZOWSKA 29
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jektu zaoenia szkoy wyszej w Warszawie, nasuwaj
wielce prawdopodobne przypuszczenie, e argumenta,

przytoczone w protokole Rady Administracyjnej z dnia

7 Sierpnia 1835 roku ku obaleniu projektu instytutu pe-

dagogicznego, w tej samej pracowni urobione zostay.

W duchu tych uwag wystosowana zostaa przez

Paskiewicza odezwa do Speraskiego dnia 4 Stycznia

1837 roku za Nr. 26.

Odezwa ta, w kancelaryi namiestnika uoona
i przez niego podpisana, poddawaa ostrej krytyce pro-

jekt palestry, z pedagogicznego i politycznego stano-

wiska.

Palestra, jako drugi szczebel edukacyi, przerywa,

zdaniem autora odezwy, normalny bieg studyów; ucze,

przeszedszy pocztkow szko teoryi prawa w gimna-

zyum, przerzuca si w palestrze do studyum praktycz-

nego, aby potem powróci do teoryi prawa w uniwer-

sytecie.

Waniejszy jeszcze od tej pedagogicznej nienormal-

noci iest wzgld polityczny.

»Palestranci byliby pod wpywem adwokatów

miejscowych, podczas gdy, niestety, powiedzie

trzeba, e wikszo tych ostatnich przepojona jest

duchem zym i ujawnia nagann dno do wy-

krtnej interpretacyi ustaw... Palestra, utworzona

w ksztacie odrbnej korporacyi, zalenej li tylko

od swej wadzy, wskrzesi niezawodnie zgubne tra-

dycye burzliwoci i swawoli dawnych palestrantów

polskich i studentów byego uniwersytetu warszaw-

skiego, wychowacy jej nasikn duchem wolno-

mylnym«.

Palestranci mieliby dostp nietylko do posad ni-

szych, lecz i do stanowiska sdziego I-ej instancyi, z tej

za posady przysuguje w Królestwie awans bez egza-
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mina na wszystkie wysze posady sdowe, nikt zatem

nie chciaby udawa si do Petersburga, zgodnie z pla-

nem cesarza.

Naley zatem, zdaniem namiestnika, zaprowadzi
nastpujcy system edukacyi.

Pierwiastkowa nauka prawa odbywa si powinna

w wyszej klasie gimnazyum; mianowicie, naley utwo-

rzy specyaln klas prawn w jednem gimnazyum war-

szawskiem i w trzech wojewódzkich. Studyum za wy-
sze winno odbywa si w uniwersytecie petersburskim.

Po ukoczeniu owej klasy prawnej, aspiranci do dal-

szych studyów wysyani bd do Petersburga na trzy

lata, corocznie po pitnastu, na koszt skarbu Królestwa,

który wyniesie po 500 rubli asygnacyjnych rocznie na

studenta. Oprócz tego, mona bdzie pozwala studen-

tom udawa si do Petersburga i na koszt wasny, lecz

tylko tym, którzy przez wadze tutejsze uznani bd za

prawomylnych (bagonadienych); bd oni, cznie ze

stypendystami skarbowymi, znajdowa si pod dozorem
policyi uniwersyteckiej. Stypendyci skarbu obowizani
bd odby sub rzdow w cigu lat szeciu. Potrze-

bni bd trzej profesorowie, specyalnie dla prawników
z Królestwa:

1) prawa cywilnego.

2) prawa karnego; obydwa te przedmioty powinny

by wykadane cznie z waciw procedur
sdow.

3) historyi prawa polskiego, dopóki nie zostanie

uoony w Petersburgu zbiór praw Królestwa.

Na inne wykady uczszcza bd wspólnie z re-

szt studentów.

Do wykadu trzech wymienionych przedmiotów wy-
delegowa naley z Warszaww trzech ludzi z byych pro-

fesorów uniwersytetu lub zdolniejszych sadowników, da
29*
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im wypadnie pensy znaczn — po 12,000 zp. i po 100

dukatów holenderskich na koszta podróy, z obowiz-
kiem wykadania przynajmniej przez lat sze.

Ta odezwa, obalajca kompetentne opinie magi-

stratur Królestwa, traktujca z dezynwoltur wan
spraw, której istota najwidoczniej z grubsza tylko

dla intelektu redaktora odezwy dostpna bya, roz-

waajca zreszt rzecz gównie z polityczno-policyjnego

stanowiska, nie moga by oczywicie otwarcie krytyko-

wan. Po cichu atoli ostro krytykowano niepowoane
uwagi elaboratu o edukacyi prawników. Uraony Sta-

rynkiewicz zachowa w papierach swoich dotkliwe i su-

szne uwagi nad t odezw *).

Wykazuje w nich, e autor odezwy nie ma naley-

tego pojcia o sdownictwie Królestwa, e w argumen-

tacyi jego brak logiki. Zbija twierdzenie odezwy, e dla

obrocy sdowego wystarcza znajomo praktycznej

procedury sdowej, wykazujc z atwoci, i obroca
zna musi i prawo materyalne, aby pojmowa naleycie

meritum sprawy.

W art obraca obaw ]§rzed zym wpywem adwo-
katów na modzie prawnicz warszawsk; do uniwer-

sytetów rosyjskich, bowiem, wypadnie wezwa wanie
tych samych profesorów, którzy uczyliby modzie w pa-

lestrach krajowych, z t jedynie rónic, e lepsi profe-

sorowie nie pojad. Do wykadów petersburskich szuka

J
) Archiw. Gów. Akt Dawnych. Akta Komisji Sprawiedl.

Zeszyt rónych projektów i pism o wykadzie nauki prawa, które

byy u JWSenatora Starynkiewicza i które tene w roku 1857 do
Archiwum odesa. Vol. ll/73 Nr. 1. Uwagi Starynkicwicza nakre-

lone s na marginesie kopii odezwy namiestnika, a poza tem
wyoone w oddzielnym elaboracie.
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wypadnie profesorów z pomidzy adwokatów Królestwa,

»których dozór i wpyw s tak szkodliwe« — dodaje

ironicznie, a i to lepsi adwokaci, majcy 30,000 zp.

i wicej dochodu, nie zechc jecha.

Z powodu refleksyi odezwy namiestnikowskiej nad

tern, i projekt petersburski przeczy jakoby zasadom
prawidowej edukacyi, umieszcza bowiem praktyczne

studyum palestranckie przed teoretycznem studyum uni-

wersyteckiem, Starynkiewicz pisze:

»Nie rozumiem. I czy nie grubijaska jest taka uwa-
ga?« Atoli, uwagi prawników warszawskich nie mogy
nawet zosta gono wypowiedziane, odezwa za namie-

stnika powdrowaa do Petersburga i ostatecznie roz-

strzygna losy projektu petersburskiego i co do dru-

giego szczebla projektowanej edukacyi, to jest co do pa-

lestry, któr cesarz nawet w dekretacyi swej akcepto-

wa, odrzucajc jedynie projekt Akademii. Po trzeciem

wic najwyszem ogniwie, obcite zostao z kolei ogniwo
rednie — palestra i pozostawaa z caego trzypitrowego

gmachu edukacyi prawniczej, jaki wznie zamierzy

w Królestwie komitet petersburski, ju tylko kondygna-

cya najnisza — nauka prawa w gimnazyum. Lecz i urze-

czywistnienie tak zredukowanego do minimum projektu

ulego znacznej odwoce.
Gdy bowiem po dwukrotnej amputacyi projektu

komitetu kodyfikacyjnego, za dopuszczalne uznano jedy-

nie utworzenie w kraju najniszego szczebla edukacyi

prawnej, wynika konieczno przygotowania w Warsza-

wie nowego projektu wykadów prawa w gimnazyach.

Zgodnie z gównemi zasadami, wyoonemi w ode-

zwie Paskiewicza z 4 Stycznia 1837 roku, Speraski ka-

za wygotowa ogólny projekt edukacyi prawników
w Królestwie i podczas pobytu Paskiewicza w Peters-

burgu poddano ten projekt wspólnemu rozwaeniu. Mia-

nowicie, Speraski naprzód osobicie referowa rzecz na-
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miestnikowi, nastpnie przy odezwie z 4 (16) Maja 1837

roku przedstawi mu sam projekt; Paskiewicz poczyni

uwagi swoje, poczem 13 (25) Maja odbya si jeszcze

ustna Speraskiego z namiestnikiem konferencya, wresz-

cie, nastpnego dnia przesa Speraski projekt, popra-

wiony i udokadniony, Paskiewiczowi i ten zabra go ze

sob, do ostatecznej redakcyi i uzupenienia, do War-
szawy *).

2.

Po powrocie do Warszawy, wystosowa Paskiewicz

niebawem odezw do komisyi sprawiedliwoci, dnia

21 Lipca (2 Sierpnia) 1837 r.
2
).

Wyuszcza namiestnik przedewszystkiem zasady,

przyjte w uoonym na nowo w Petersburgu projekcie.

Mianowicie, postanowiono wTszystkie posady sdowe
w Królestwie rozklasyfikowa na wysze, rednie i nisze.

Do wyszych nalee maj urzdy:

1) poczwszy od sdziów trybunaów cywilnych

I-szej instancyi wzwy;
2) urzdy, odpowiadajce wymienionym i wedug

klasyfikacyi z 1836 roku w klasie VII pomiesz-

czone;

3) adwokaci przy sdzie apelacyjnym i mecenasi

przy sdzie najwyszej instancyi.

Do rednich posad nale:

T
) Te Akta Komisyi Sprawiedliwoci: Zeszyt ronych pro-

jektów i pism Senatora Starynkiewicza.
2
) Akta Generalne Komisyi Rzdowej Sprawiedliwoci, ty-

czce si wykadu nauki prawa. Odezwa Paskiewicza w jzyku
rosyjskim, za Nr. 1836.
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1) asesorowie sdów I-szej instancyi;

2) asesorowie sdów policyi poprawczej;

3) urzdy, odpowiadajce dwom powyszym, a w kla-

syfikacyi z 1836 roku pomieszczone w klasie VIII

i IX-ej

;

4) rejenci powiatowi oraz patronowie przy trybu-

naach I-ej instancyi.

Do posad niszych zaliczono:

1) kancelistów przy trybunaach;

2) wykonawców wyroków sdowych: komorników
i wonych;

3) obroców przy sdach pokoju (striapczych).

Na posady wysze postanowiono przyjmowa jedy-

nie osoby z w}Tksztaceniem uniwersyteckiem, na posady

rednie — z wyksztaceniem gimnazyalnem, na nisze —
tych, którzy ukoczyli szkoy obwodowe lub poczt-

kowe.

Kurs prawoznawstwa w gimnazyach rozszerzy po-

stanowiono; zwraca si zatem namiestnik do dyrektora

gównego komisyi sprawiedliwoci w odezwie tej z we-

zwaniem, aby porozumia si on z dyrektorem gównym
komisyi S. W. D. i O. P. i aby obie komisye cznie
przygotoway projekt wykadu prawoznawstwa w gimna-

zyach i przedstawiy go do zatwierdzenia Radzie Admi-
nistracyjnej.

W wymienionej wyej klasyfikacyi zaliczono do

posad, do których sprawowania wystarcza mia ele-

mentarny kurs prawa w gimnazyum, urzdy, wymaga-
jce specyalnego wyksztacenia. Zwrócono na to widocz-

nie w Warszawie uwag namiestnika, w odezwie swej

bowiem poleca dyrektorowi gównemu, aby wszed
w cilejsze rozpoznanie urzdów sdowych i odczy
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od kategoryi urzdów rednich te, które wymagaj wy-
ksztacenia uniwersyteckiego.

Otrzymawszy ten reskrypt, komisya sprawiedliwo-

ci wystosowaa dn. 2 Padziernika 1837 r. za Nr. 1820

odezw do komisyi S. W. D. i O. P., nadmieniajc

w niej, i celem bliszego porozumienia si i uoenia
projektu, dotyczcego powikszenia nauki prawa w gim-

nazyach, delegowaa ze swego grona czonka komisyi

sprawiedliwoci radc stanu Borakowskiego, pisarza ak-

towego Królestwa Jana Wincentego Bandtkiego i radc
prokuratoryi jeneralnej Karola Hoffmana, i prosia ko-

misy o wyznaczenie ze swej strony delegatów.

Dn. 9 Padziernika za Nr. 12424 odpowiada na t
odezw Goowin, i z grona Rady Wychowania Publicz-

nego delegowani zostali do uoenia projektu ustawy

czonkowie teje Rady: prezes komitetu egzaminacyjnego

Jan Kanty Krzyanowski, prezes konsyslorza jeneralnego

ewangelickiego Aleksander Engelke, referendarz stanu

Ludwik Osiski oraz Leopold Sumiski.

Utworzony t drog komitet odby 6 posiedze:

30 Grudnia 1837 roku; 3, 10, 20 i 31 Stycznia oraz 7 Lu-

tego 1838 r.
L

).

Na prezydujcego w komitecie wyznaczy dyrektor

gówny komisyi sprawiedliwoci Jana Borakowskiego. Pod
dat 1 Marca 1838 roku zoy Borakowski dyrektorowi

gównemu sprawiedliwoci obszerny raport, reasumujcy

wnioski, do jakich komitet doszed, oraz wyuszczajcy
motywy i zasady, na jakich wnioski te oparte byy.

Wany ten dokument stanowi podstaw, na której

oparta nastpnie zostaa organizacya kursów prawnych.

Zgodnie ze znanym ju nam reskryptem namie-

stnika z d. 2 Sierpnia 1837 roku oraz z póniejszym re-

l
) Akta Komisyi Rzdowej Sprawiedliwoci, tyczce si wy-

kadu nauki prawa.
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skryptem z dnia 25 Padziernika t. r. Nr. 2388, komitet

obradowa nad trzema kwestyami:

1) uoeniem projektu, w jaki sposób ma by nadal

rozszerzony i urzdzony wykad prawa w gimnazyach,

aby nauka ta
c

dla urzdników sdowych rednich klas

wystarczajc bya;

2) oznaczeniem, do których urzdów sdowych na-

uki prawne, w gimnazyach udzielane, dostatecznemi by
mog, a które uniwersyteckiego wyksztacenia wymagaj;

3) obrachowaniem kosztów na utrzymanie stypen-

dystów, przez 4 lata co rok po 15 do uniwersytetów

petersburskiego i moskiewskiego wwsyanymi by ma-
jcych.

Kardynaln spraw stanowi punkt pierwszy; pro-

tokoy zebra wiadcz, i komitet powici tej kwestyi

baczn uwag.
Wsparty wiat rad sdziwych profesorów byego

uniwersytetu, wywiza si komitet z tego zadania o tyle

dobrze, o ile szczupe ramy ogólnych wskaza rzdo-
wych na to pozwalay, a nawet rzec mona, e komitet

zdecydowa si na przekroczenie tych ram. Niezbit ar-

gumentacy bowiem wykaza, e edukacya prawnicza,

potrzebna dla sadowników redniej kategoryi, nie da si
wtoczy w ramy kursu gimnazyalnego i wrymaga utwo-

rzenia kursów dodatkowych.

Po dugich wic perypetyach wytrwao prawni-

ków warszawskich odniosa czciowe zwycistwo; War-
szawa miaa otrzyma szkol prawa, dalek wprawdzie

od poziomu istotnego wydziau prawnego, lecz bez po-

równania wysz od pomocniczego wykadu prawa

^w gimnazyum.
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»Uwaano za rzecz konieczn zastanowi si
naprzód — opiewa raport Borakowskiego z dn. 1

Marca 1838 roku — jakiego usposobienia nauko-

wego wymagaj te posady, do których gimnazya

przysposabia maj kandydatów. Rozbierajc t
kwesty, uznano, e wyjwszy najniszych oficyali-

stów, kady inny urzdnik sdowy powinien prze-

dewszystkiem mie zasadne wyobraenie prawa,

nastpnie wiedzie, jak si prawodawstwo u staro-

ytnych narodów rozwijao, jakie przechodzio ko-

leje, nakoniec, jaki miao wpyw na prawodawstwo
nowoczesne, a mianowicie w kraju tutejszym. Tych
za wiadomoci naby tylko mona przez nauk
prawa rzymskiego i jego history, przez ni tylko

zrozumie podziay, definicy i terminologi praw
póniejszych. Dalej zna powinien prawa, które

w tym kraju dawniej obowizyway, jako to: prawo

dawne polskie, prawo pruskie i galicyjskie, gdy
sprawy, z czasów dawniejszych wynike, podug
tych praw rozstrzyga si musz, a procedury pru-

ska i galicyjska kryminalne s i dzi obowizujce.
Nie moe mu by take obc historya tych praw,

inaczej nie wiedziaby, dlaczego obowizyway
i dlaczego dzi jeszcze obowizuj, a nadewszystko

jak zastosowane by powinny. Samo si przez si
rozumie doskonale, e tembardziej potrzebn dla

niego jest znajomo praw póniejszych, praw
obecnie obowizujcych, szczególnie za kodeksu

cywilnego z jego zmianami i procedur, kodeksu

karnego, kodeksu handlowego, prawa o hypote-

kach, o Towarzystwie Kredytowem i t. d. Jakikol-

wiek bowiem byby zakres dziaalnoci urzdnika

sdowego, zawsze przecie do tych praw odwoy-
wa si, podug nich postpowa i na mocy ich s-
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dzi bdzie przymuszony. Dowodzi tego obszernie

rzecz byoby zbyteczn«.

Przytacza dalej na dowód swego twierdzenia roz-

maite urzdy, do klasy redniej zaliczane, jako pod-

sdka, asesora, inkwirenta, rejenta, patrona, i w krótko-

ci wykazuje, e wszystkie te urzdy wymagaj wszech-

stronnej znajomoci prawa. Nadmienia wreszcie, e pra-

wnik polski nie moe obej si bez znajomoci prawo-

dawstwa cesarsko-rosyjskiego.

Reasumujc to wszystko, doszed komitet do wnio-

sku, i kandydaci do urzdów rednich zna powinni:

zasady prawa rzymskiego i history tego prawa; prawa
dawniej i teraz w Królestwie obowizujce i ich histo-

ry; kodeks cywilny z procedur, kodes karny z proce-

dur, kodeks handlowy, wiadomoci z prawodawstwa
cesarsko-rosyj skiego.

Zastanawia si nastpnie komitet nad tern, jak ma
by wykad tych praw urzdzony. Prawo w gimnazyach

wykadane byo dotychczas w trzech klasach wy-
szych, w kadej po trzy godziny na tydzie. Aeby
wykad prawa móg by naleycie ulepszony, naleao,
zdaniem komitetu, liczb lekcyi przynajmniej potroi.

Lecz plan gimnazyalny sta temu na przeszkodzie: a-
dnego z przedmiotów nie mona byo skasowa, adnego
nawet nie mona byo co do iloci godzin zredukowa.
Trudnoci te zmusiy komitet do szukania innych rod-
ków; mylano o utworzeniu pobocznej sekcyi prawnej

przy klasach gimnazyalnych, atoli i ten rodek nie wy-
dawa si waciwym.

Wreszcie wic musiano zgodzi si na rodek, jaki

jeszcze pozostawa, to jest na kurs dodatkowe prawne,

podobne do kursów pedagogicznych, zaprowadzonych na

mocy postanowienia Rady Administracyjnej z r. 1836.

Komitet zaj si dalej szczegóow organizacy
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kursów; zastanawiano si nad tern, przy ilu gimna-

zyach i przy których mianowicie kurs zaprowadzi na-

ley, jak dugim ma by czas, na studya przeznaczony,

wielu profesorów bdzie potrzeba i t. d. Zwaajc, e
w klasie ósmej niektórych gimnazyów na prowincyi le-

dwie po kilku, a we wszystkich dziesiciu razem najwy-

ej stu kilkunastu uczniów bywa, z tych za cz tylko

pójdzie na kurs, sdzi komitet, e wystarcz kurs
przy jednem tylko gimnazyum; w takim jedynie razie

naleaoby dla uniknicia »koncentracyi modziey«,
otworzy kurs przy dwóch lub trzech gimnazyach,

gdyby liczba uczniów, zapisanych na jedne, przekra-

czaa 60.

Co do miejsca, to sdzi komitet, e najwaciwiej
byoby otworzy kurs prawne w Warszawie. W dwóch
gimnazyach bowiem warszawskich znajduje si wicej

uczniów w klasie ósmej, ni we wszystkich gimnazyach

prowincyonalnych, w teje klasie; po wtóre, Warszawa
stanowi punkt rodkowy kraju, najatwiej tu o dobrych

nauczycieli; wreszcze, lokal gimnazyum gubernialnego

warszawskiego najbardziej nadaje si do pomieszczenia

kursów, które mogy by urzdzone w aulach pouniwer-

syteckich.

Co do przecigu trwania studyów, to kurs dwule-

tni wydawa si komitetowi najwaciwszym. Co do

liczby profesorów, przewidywano, i wystarczy — czte-

rech do nauk prawnych i jeden do jzyka rosyjskiego.

Pozatem, raport Borakowskiego zatrzymywa si szcze-

góowiej na innych punktach edukacyi prawników
i przedstawia je mniej wicej w takim ksztacie, jaki

póniej nadaa im zatwierdzona w roku 1840 ustawa 1
).

Pomimo tego, e komitet, z ona dwóch komisyi

x
) Raport ten, w jzyku polskim, w Aktach Jeneralnych

Komisyi Sprawiedliwoci, tyczcych si wykadu nauki prawa.
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rzdowych wybrany, opracowa projekt kursów pra-

wnych szczegóowo i e komisya sprawiedliwoci prze-

ciwko projektowi temu nic nie miaa do nadmienienia,

znowu nastpia roczna niemal zwoka w biegu dalszym

tej sprawy.

Sprawc zwoki tej by wieo mianowany na

miejsce Goowina dyrektor gówny komisyi S. W. D.

i 0. P. Szypow, który projekt, przesany mu do osta-

tecznej opinii, u siebie przetrzymywa, na ekscytacy za
kancelaryi namiestnika co do tej sprawy, w Styczniu

1839 roku odpowiada, e sprawa ta ma zwizek bezpo-

redni z ogóln reorganizacy szkó, dla której wanie
z woli cesarza przygotowywany jest nowy projekt. Otrzy-

ma atoli Szypow od namiestnika rozporzdzenie, aby

projekt kursów wniesiony zosta na posiedzenie Rady Ad-
ministracyjnej w dn. 22 Lutego 1839 r. Nie mogc du-
ej dziaa na zwok, Szypow, który gotowa ze swej

strony zmiany w projekcie, stara si naprdce zapewni
sobie zgod Kosseckiego na te zmiany.

Dnia 20 Lutego tedy wysa do niego odezw,
w której proponowa rozmaite modyfikacye projektu;

wród nich najbardziej kardynaln zmian stanowi po-

mys, aby nie ustanawia oddzielnych kursów prawnych,

lecz do istniejcych kursów dodatkowych przy gimna-

zyum warszawskiem doczy jedynie sekcy prawn.
Mniema zapewne niechtny najwidoczniej projektowi

odrbnej szkoy prawa Szypow, e t drog kurs pra-

wne stan si wycznie zalene od wydziau owiece-
nia, który wanie do ministeryum owiaty rosyjskiego

doczy zamierzono, i wyeliminowane zostan zupenie
z pod wszelkiej ingerencyi komisyi sprawiedliwoci,

któr dziaacze, w rodzaju Szypowa, stale pomawiali
o przechowywanie ducha narodowoci i separatyzmu

w stosunku do ustaw i urzdze Królestwa.

Kossecki, pomimo krótkoci czasu, ju w dniu na-
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stpnym, 21 Lutego, pospiesza zawiadomi Szypowa

e w zupenoci akceptuje wszelkie proponowane prze-

ze zmiany.

Zwaszcza skwapliwie potakiwa Kossecki myli
rozszerzenia studyów prawa rosyjskiego w Królestwie:

»Zaprowadzenia wykadu prawa rosyjskiego

w Królestwie wymaga naglco nietylko nasz z ka-

dym dniem coraz bardziej cisy zwizek z caem
Cesarstwem, lecz równie i spodziewane udoskona-

lenia prawodawstwa obowizujcego, które powinny

mie za podstaw gówn zasady prawa rosyjskie-

go. Mniemam wic, e wykad prawa rosyjskiego

winien zasugiwa na szczególn w przyszoci

baczno i e nadanie mu podanej rozlegoci b-
dzie równie najlepszym rodkiem oswojenia ucz-

niów prawa z jzykiem sdowym rosyjskim« *).

Z korespondencyi z Szypowem jasno przeziera a
nadto znana i ówczesnemu ogóowi polskiemu i wa-
dzom rosyjskim fizyognomia duchowa dyrektora gów-
nego sprawiedliwoci.

Na wezwanie Szypowa, gotów by bez dyskusyi,

z uprzedzajc gotowoci odstpi w jednej chwili od

przyjtych po dugich debatach przez najwybitniejsze

siy prawnicze i pedagogiczne punktów i ujawnia skwa-

pliw o lat trzydzieci kilka bieg faktów wyprzedzajc
gotowo do zmiany ustawodawstwa i usunicia jzyka
polskiego z sdów.

Na posiedzeniu Rady Administracyjnej w dniu 22

Lutego 1839 roku Szypow zoy projekt, przez siebie

zmodyfikowany, i Rada postanowia przesa go do Pe-

*) Akta Komisyi Rz. Sprawiedliwoci. Vol. 11 lU L Obydwa
listy, Szypowa (podpisany: de Chipoff) i Kosseckiego, w jzyku
francuskim.
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tersburga. Artyku I-szy projektu opiewa, i do istniej-

cych ju przy gimnazyum gubernialnem warszawskiem,

na mocy postanowienia Rady Administracyjnej z dnia

1 (13) Wrzenia 1836 roku, kursów dodatkowych ma
by doczony z pocztkiem nastpnego roku szkolnego

osobny wydzia nauk prawnych ).

Upyn znowu przeszo rok, zanim projekt kursów

prawnych otrzyma sankcy ostateczn; stao si to nie

prdzej, jak po utworzeniu okrgu naukowego war-

szawskiego. Ustawa kursów zatwierdzona zostaa 10 (22)

Kwietnia 1840 r.
2
).

Reskrypt o wprowadzeniu ustawy w wykonanie

wydany zosta 23 Kwietnia (5 Maja) 1840 roku. Projekt

Szypowa, aby kurs prawne poczone byy z pedago-

gicznemi, nie utrzyma si. atwo byo to przewidzie.

Szypow, kroczcy najprostsz lini do celów unifikacyj-

nych, nie dochodzi zwykle do mety, nietylko bowiem
depta po drodze ustawy i urzdzenia Królestwa, lecz,

co gorsza dla niego, w jeden cel wpatrzony, wchodzi
najczciej nieuwanie w kolizy z innemi zasadami po-

lityki rzdowej.

Przeoczy, naprzykad, tym razem, e rzd najmo-

cniej obawia si »koncentracyi mlodziey« i e pocze-
nie kursów pedagogicznych z prawnymi traktowaby,

jako pierwsz prób odbudowania wszechnicy war-

szawskiej.

Przeoczenie to byo tak wane, i, gdyby byy dane

po temu, przypuciby mona perfidy w tym pomyle
Szypowa, mianowicie, intency przedstawienia caego

projektu w najbardziej odstraszajcej dla rzdu formie,

J
) Akta Rady Administracyjnej Królestwa Pol. Yol. 5641a.

Wzgldem usposobienia modziey do posad sdowych.
2
) Sbornik postanowinij po Minisierswu Narodnawo Pro-

swieszczenija, Tom. II, cz 2. wyd. 1864 r. Nr. 679.
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kwoli tern pewniejszemu jego pogrzebaniu. Nie mamy
atoli dostatecznych danych do takiego przypuszczenia.

Ustawa opiewaa, i nauka prawa dla modziey
Królestwa Polskiego wykadan bdzie: w oddzielnych

klasach przy gimnazyum gubernialnem warszawskiem
i w uniwersytetach: petersburskim i moskiewskim.

Klasy prawne przy gimnazyum gubernialnem war-

szawskiem ksztaci miay kandydatów na porednie
urzdy sdowe. Wykada w nich miano: Swod praw
Cesarstwa, krótki rys historyi prawa rzymskiego, krótki

rys historyi prawodawstwa polskiego, prawo cywilne

Królestwa, wraz z postpowaniem sadowem cywilnem,

prawo karne Królestwa, z postpowaniem sadowem kar-

nem, przepisy o hypotekach, o notaryacie, prawo han-

dlowe i wszelkie inne urzdzenia miejscowe Królestwa.

Zastrzegaa ustawa, i swod praw Cesarstwa wykadany
bdzie w jzyku rosyjskim, historya za prawa rzym-

skiego w jzyku aciskim lub rosyjskim, a zarazem, i
dostateczne postpy w pierwszym z tych dwóch przed-

miotów stanowi warunek konieczny, aby ucze móg
by posunitym do klasy wyszej i wysanym do uni-

wersytetu, niemniej, aby po ukoczeniu kursów, otrzy-

ma przywileje, z ich odbyciem poczone.
Do wykadu wszystkich tych przedmiotów wyzna-

czeni by maj oddzielni profesorowie, mianowani przez

kuratora okrgu naukowego, za poprzedniem zniesieniem

si z dyrektorem gównym komisyi sprawiedliwoci.

Prócz powyszych przedmiotów prawnych, na kur-

sach ustanowiono wykady: historyi i statystyki Pastwa
Rosyjskiego, w jzyku rosyjskim, literatury aciskiej,

z pomocniczem uyciem jzyka polskiego, i literatury

rosyjskiej, w jzyku rosyjskim; do wykadu tych przed-

miotów pomocniczych przeznaczono profesorów gimna-

zyum, otrzymujcych za to stosowne dodatki do pacy.

Do klas prawnych przyjmowani by mog ucznio-
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wie, którzy ukoczyli z poytkiem zupeny kurs nauk

w gimnazyum i posiadaj naleycie jzyki rosyjski i a-
ciski. Uczniowie nosz mundur, dla gimnazyum prze-

pisany. Kurs nauk trwa dwa lata. Dla szczególnego do-

zoru nad sprawowaniem uczniów ustanowiony zostaje

inspektor, który trzyma si przepisów, wskazanych dla

inspektorów gimnazyów.

Opata roczna wynosi 200 zp.; uwalniani by od

niej mog przez kuratora synowie niedostatnich urzd-
ników i ubodzy uczniowie gimnazyów, którzy w na-

ukach okazali znakomite postpy.

Po upywie lat trzech od otwarcia klas prawnych
nie moe nikt by mianowany na urzdy sdowe IX

i VIII klasy, ani na miejsce gubernialnego tudzie po-

wiatowego rejenta, adwokata i patrona, kto w gimna-

zyum warszawskiem nie ukoczy z poytkiem zupe-
nego kursu prawa.

Do czasu, powyej zakrelonego, mog by z po-

midzy osób, które nie odbyy kursów prawa, miano-

wani na rzeczone posady ci tylko, którzy udowodni
dokadn znajomo przedmiotów, w klasach prawnych
wykadanych, wskutek egzaminu, odbytego przed profe-

sorami tych klas.

Rozdzia drugi ustawy traktowa o wykadaniu
nauk prawnych dla modziey polskiej, sposobicej si
do wyszych stopni sdowych.

Te studya wysze prawne miay si odtd jedno-

czy gównie w uniwersytetach petersburskim i mo-
skiewskim. W tym celu, prócz nauk, wykadanych do-

td, ustanowione zostaj w obydwóch uniwersytetach

dwie katedry praw Królestwa Polskiego: katedra praw
cywilnych wraz z postpowaniem sadowem i przepisami

EPOKA PASKiEWICZOWSKA. 30
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o hypotece i notaryacie, i katedra praw karnych i ad-

ministracyjnych.

Do nauczania tych przedmiotów minister owiece-

nia mianuje profesorów, wedug swego uznania. Ze

skarbu Królestwa wyznacza si suma na utrzymanie

w obydwóch uniwersytetach 60-ciu uczniów; corocznie

zatem wysyanych ma by pitnastu uczniów, którzy

ukoczyli nauki w gimnazyach; wybór tych uczniów za-

ley od kuratora okrgu.

Uczniowie, którzy ukocz kurs nauk prawnych

w uniwersytetach, na koszcie rzdowym, obowizani s
pozosta przynajmniej lat dziesi w subie rzdowej
Królestwa.

Odtd nie mog by mianowani na wysze urzdy
sdowe Królestwa, zaczynajc od urzdu sdziego trybu-

nau I-szej instancyi, i na odpowiednie onemu posady,,

niemniej na miejsca mecenasów osoby, które nie uko-
czyy z poytkiem kursu nauk prawnych w wymienio-

nych dwóch uniwersytetach. Wyjtek od tego prawi-

da moe by dopuszczony w cigu pierwszych lat sze-

ciu, w razie zupenego braku kandydatów z wyszem
uksztaceniem lub przekonania si Rady Administracyj-

nej o szczególnem odznaczeniu si urzdnika, który

z poytkiem ukoczy kurs nauk w klasach prawnych

przy gimnazyum warszawskiem.

Uczniowie, którzy ukoczyli kurs nauk prawnych

w innych uniwersytetach rosyjskich, korzystaj w Kró-

lestwie z tych samych przywilejów subowych, co i ci,

którzy ukoczyli wydzia prawa w Petersburgu i w Mo-
skwie, pod warunkiem atoli odbycia egzaminu w je-

dnym z tych dwóch uniwersytetów, co do znajomoci

praw Królestwa Polskiego.

Wedug etatu kursów prawnych, kady z profeso-

rów praw Królestwa w obydwóch uniwersytetach otrzy-

mywa 1,500 rs. rocznie, dla kadego z szedziesiciu
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uczniów przeznaczono rocznie: 171 rs. 42 kop. na utrzy-

manie i 28 rs. 57 kop. na niezbdne do nauki wydatki;

oprócz tego, dla pitnastu uczniów, corocznie wysya-
nych, przeznaczono po 42 rs. 85 kop. na pierwsze upo-

saenie i 285 rs. 70 kop. na koszta podróy, tam i na-

powrót.

W Warszawie, dla kadego z szeciu profesorów

klas prawnych przeznaczano po 750 rs. rocznie, dla

trzech za profesorów gimnazyum, wykadajcych w kla-

sach prawnych przedmioty pomocnicze — po 150 rs.; paca
inspektora wynosia 525 rs.; wreszcie na wydatki kance-

laryjne przeznaczono 375 rs.

Suma ogólna etatu wynosia 28,777 rs. 65 kop.

Dyrektorem kursów prawnych by z pocztku Leo-

pold Sumiski, czonek Rady Wychowania Publicznego,

który jednoczenie by dyrektorem kursów dodatkowych
pedagogicznych; inspektorem — Karol Sestie.

Prawo Cesarstwa wykada Andrzej Miszkiel, histo-

ry prawa rzymskiego — Jan Szwaj nic, history prawo-
dawstwa polskiego — W. A. Maciejowski, prawo cywilne

i procedur — Walenty Dutkiewicz, prawo kryminalne

z procedur — Franciszek Maciejowski, hypotek, nota-

ryat, prawo handlowe i urzdzenia administracyjne —
Ksawery Józefowicz, literatur acisk — Antoni Woel-
ke, history i statystyk Cesarstwa — Mikoaj Pawli-

szczew, literatur rosyjsk— Piotr Aleksiejew.

W drugim roku wykadów prawo handlowe obj
mecenas Jan Zalewski; oprócz tego, Aleksy Nendzyski
wykada zacz literatur acisk, Woeike za obj
ogólny wykad literatury staroytnej.

Od roku 1842/43 dyrektorem kursów zosta Miko-

aj Filipow, dyrektor gimnazyum gubernialnego war-

szawskiego; inspektorem od roku 1844 by Jan Holli.

Od roku 1843 profesorem literatury rosyjskiej i j-
zyka sowiaskiego na kursach by Jan Paposki.

30*
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W pierwszym roku otwarcia kursów, czyli w roku

1840/41, uczszczao na nie uczniów 56; z tej liczby

z kocem roku wysanych zostao 7 uczniów na koszt

rzdu dla dalszego ksztacenia si w uniwersytetach Ce-

sarstwa, 5 opucio kurs na wasne danie, 44 pozo-

stao na kurs drugi.

W roku 1841/42 zapisao si nowych uczniów 104,

wszystkich zatem, na kurs uczszczajcych, byo 148.

W roku 1842/43 uczszczao uczniów 168; z tych

zupeny kurs nauk ukoczyo 51, z których wiksza
cz wesza na aplikacy do suby rzdowej; 14 za,

jak sprawozdanie rzdowe opiewa, »odznaczajcych si
wzorowem postpowaniem po udowodnieniu cisym
egzaminem odpowiednich postpów w naukach«, wy-
sanych zostao na koszt rzdu do uniwersytetów Pe-

tersburga i Moskwy.

W roku 1843/44 liczba uczniów wynosia 160 *).

Widzimy, zatem, e ilo uczniów na kursach zna-

cznie przewyszya przewidywania komitetu, który, pod

przewodnictwem Borakowskiego, organizacy kursów si
zajmowa; komitet bowiem oblicza prawdopodobn ilo
uczniów na 60.

Zwrot ku kracowej reakcyi w systemie edukacyj-

nym Królestwa, który znalaz wyraz w przepisach do-

datkowych z dn. 21 Marca st. st. 1845 r. i nacechowany

by dnoci do moliwego redukowania owiaty wy-
szej, nic dobrego dla kursów prawnych nie wróy. Isto-

tnie, ju od pocztku roku szkolnego 1845/46 wstrzyma-

no zapis uczniów na kurs pierwszy, pod tym pozorem,

i przygotowywana jest dla kursów nowa instrukcya,

majca pogodzi wykad na nich z ogólnym systemem

) Te dane cyfrowe czerpiemy ze róde urzdowych,
szczegóowo wymienionych na pocztku rozdziau X tej pracy,

dotyczcego statystyki szkó. Przytaczamy je na tern miejscu,

jako konieczne uzupenienie zarysu rozwoju kursów prawnych.
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edukacyjnym. Ilo uczniów w roku tym spada do

liczby 85.

Wreszcie za, rok 1846, tak niepomylny dla szkó
Królestwa, sprowadzi zupene zamknicie kursów pra-

wnych.

Odezwa namiestnika z dnia 29 Czerwca 1846 roku,

dekretujca zawieszenie klas wyszych w gimnazyach

warszawskich, zawieraa krótk co do kursów rezolucy:

»Kursa dodatkowe prawne uwaa za zamknite
zupenie«.

Tern prostem rozporzdzeniem namiestnikowskiem,

nie ogoszonem nawet w Dziennika Praw, zwinite zo-

stay na zawsze kurs, ustanowione przez reskrypt ce-

sarski z roku 1840.

Stojc na gruncie prawnym, naleao kurs uwaa
za istniejce nadal de jare, a tylko zawieszone de facto;

podniós to, jak zobaczymy póniej, Skarbek, gdy zosta

dyrektorem gównym sprawiedliwoci, ju zreszt za na-

stpnego panowania, po mierci Paskiewicza.

Istniay wic kurs prawne lat sze. Nie dugim
by ich ywot; znajc dnoci ówczesnego rzdu a tak-

e history powstania tych kursów, trudno si dziwi

temu, e nie przetrway one duej. Byy one wyrazem
kompromisu, jaki nastpi pomidzy zwolennikami

otwarcia w Warszawie naleycie urzdzonej szkoy pra-

wa, ksztaci mogcej prawników polskich do wszelkich

urzdów, a stronnikami zamknicia nauki prawa li tylko

w ciasnych ramach godzin dodatkowych nauki gimna-

zyalnej.

Formalnie rzecz biorc, ów kompromis by bardzo

blizkim tego drugiego ideau; kurs nawet w ustawie

zwane byy tylko klasami prawnemi przy gimnazyum;

z wyyn wadzy kategorycznie wyrzeczona bya wola,

aby zakad, w Warszawie powstajcy, bynajmniej nie

mia cech zakadu wyszego; wskutek tego, w elaboracie
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komitetu warszawskiego utworzenie kursów przedsta-

wione byo, jako ekwiwalent rozszerzonej nauki prawa

w gimnazyach. Formalnie rzecz biorc, by to zakad
naukowy redni.

Jednoczenie, atoli, natura rzeczy, a i same prze-

pisy ustawy, w myl których kurs przygotowywa
miay modzie do tak powanych urzdów, jak aseso-

rowie sdów, podsdkowie, rejenci, adwokaci, patroni,

zdawaa si wskazywa dla kursów inny program —
wyszy.

Jak mona bowiem byo przeprowadzi cis lini

demarkacyjn midzy wyksztaceniem prawnem, potrze-

bnem dla adwokata i patrona, a wyksztaceniem potrze-

bnem dla mecenasa, midzy przygotowaniem asesora

sdu poprawczego a sdziego trybunau I-szej instancyi?

W motywach referatu, w którym Borakowski, jako

przewodniczcy komitetu warszawskiego, domaga si
utworzenia kursów prawnych, niezbicie wykazanem zo-

stao, e dla tak zwanych porednich urzdów sdo-
wych niezbdne jest fachowe i wszechstronne wykszta-

cenie prawne. Z chwil, gdy kurs prawne powstay,

nikt z sumiennych i wyksztaconych nauczycieli tej mo-
dziey, która miaa niebawem obj bezporednio po

ukoczeniu kursów wane funkcye sdownicze i obro-
cze, nie móg sta na tern stanowisku, aby mia wystar-

czy dla tych uczniów prawa jaki pobieny, elemen-

tarny kurs, dobry zaledwie, jako dodatek, do redniego

wyksztacenia uczniów gimnazyum, którzy, obierajc so-

bie zawód prawniczy, id jeszcze potem na wydzia
prawny uniwersytetu. Lecz wanie smutna strona tego

tworu poowicznego, jakim byy kurs prawne, polegaa

na tern, e ta sumienno nauczycieli, choby bya po-

zbawiona dnoci polityczno-narodowych, cigaa na
nich ze strony czujnych wadz edukacyjnych zarzut, i
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przekraczaj granice, wyznaczone z góry dla szkoy war-

szawskiej.

Na terenie wic kursów prawnych, po ich zaoe-
niu, w dalszym cigu zmagay si dwa prdy: wyobrazi-

cielami jednego byli czonkowie komisyi sprawiedliwo-

ci, zwaszcza uczeni prawnicy, wyksztaceni przewanie

za granic w dobrych szkoach, wci w pamici ma-
jcy dawn szko prawa i administracyi i póniejszy

uniwersytet warszawski i si rzeczy i wasnego pozna-

nia obowizku dcy do postawienia kursów na stopie

istotnej uczelni prawników; wyobrazicielami drugiego

kierunku bya bezporednia zwierzchno edukacyjna

kursów, uosobiona przedewszystkiem w dyrektorze; ten

mia za sob poparcie kuratora okrgu, ten za namie-

stnika i ministra owiaty.

Walka wic bya zgoa nie równa. Prawnicy

polscy nie skadali wprawdzie broni, walczyli argumen-

tami, rzeczowo niezbitymi; odpowiedzi kuratora na ode-

zwy komisyi sprawiedliwoci byy krótkie, w argumen-

tacy dug kurator si nie wdawa.
Komisya sprawiedliwoci miaa po swej stronie

imperium rationis, kurator — radonem imperii. Wynik
zapasów, prowadzonych zreszt przez komisy z ca
ogldnoci i wiadomoci przewagi stanowiska poli-

tycznego strony przeciwnej, atwy by do przewidzenia.

Stanowisko komisyi byo tern draliwsze, e wród sa-

mych profesorów kursów, Polaków, byli tacy, którzy

wykad swój obniali do poziomu gimnazyalnego, lekce-

wayli sobie wszelkie argumenta komisyi sprawiedliwo-

ci i odwoywali si do poparcia kuratora i ministra

owiaty.

Takim, mianowicie, nauczycielem, by Wacaw Ale-

ksander Maciejowski, znany uczony, jedyny, wród na-

uczycieli kursów, profesor byego uniwersytetu warszaw-

skiego.
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Jednym z gównych tematów, które daway po-

wód do polemiki pomidzy komisy sprawiedliwoci

a kuratorem, byy instrukcye do wykadu nauk. Zarzd
owiaty dy do roztoczenia jaknajwikszej kontroli

nad wykadem profesorów kursów, da, aby instrukcye

do wykadu przedmiotów byy bardzo szczegóowe

i drukiem ogoszone, jako raz na zawsze obowizujce,

a nawet aby profesorowie przedstawiali wadzom do-

sowny tekst wygaszanych przez siebie lekcyi. Komisya

sprawiedliwoci bya za pozostawieniem profesorom

wikszej swobody w wykadzie.

Projekt instrukcyi do wykadu przedmiotu opraco-

wywa sam profesor, poczem, po uprzedniem porozu-

mieniu z komisy sprawiedliwoci, szy one pod zatwier-

dzenie ministeryum owiaty.

Otó, z powodu tych instrukcyi komisya sprawie-

dliwoci, jeszcze za dyrektora Kosseckiego, przesaa do

kuratora dnia 9 Stycznia 1843 r. za Nr. 9195 swe uwagi

krytyczne; opracowa je, na polecenie Kosseckiego, Jan

Borakowski. W uwagach tych zamieszczone byy spo-

strzeenia krytyczne i nad instrukcy, uoon przez

W. A. Maciejowskiego do wykadu historyi prawodaw-

stwa polskiego.

Dnia 3 Czerwca 1843 r. za Nr. 3582 kurator zawia-

damia komisy, i wskutek jej odezwy poleconem zo-

stao uskutecznienie stosownych zmian w instrukcyach;

przesya zatem kurator komisyi instrukcye zmienion

w przedmiocie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego,

a oprócz tego, objanienia dwóch profesorów, W. A. Ma-

ciejowskiego i Jana Zalewskiego. Objanienie Maciejow-

skiego byo waciwie odparciem uwag, przez komisy
sprawiedliwoci poczynionych.

Wygotowanie projektu odpowiedzi zleci dyrektor

gówny sprawiedliwoci, podówczas ju Antoni Wycze-
chowski, J. W. Bandtkiemu, przejrzenie referatu Bandt-
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kiego powierzy Borakowskiemu, jako autorowi poprze-

dniej opinii, i pod dat 26 Sierpnia 1843 r. za Nr. 7418

wygotowana zostaa odpowied, przez WyCzechowskiego

podpisana, pozostawiona za dosownie niemal w tern

brzmieniu, jakie jej nada Bandtkie, z drobnemi jedynie

zmianami redakcyi.

Ciekawa ta odpowied, której waciwym autorem

by Bandtkie, stanowi chlubny dowód, i byy dziekan

wydziau prawnego poczuwa si do koca ycia do

obowizku roztaczania opieki nad edukacy prawn
modziey polskiej i e czonkowie komisyi sprawiedli-

woci, wraz z dyrektorem Antonim Wvczechowskim,
opini jego podzielali *).

Zaczynaa odezwa ta, do cikim, niemiecczyzn

traccym stylem pisana, od stwierdzenia zupenej jedno-

mylnoci z odezw poprzedni komisyi, z d. 9 Stycznia

1843 r., co do tego, i instrukcye do wykadów powinny
zawiera ogólny tylko zarys przedmiotu i nie wkracza
w szczegóy.

»Jeeli opisy takowe nauk, wykada si ma-
jcych, jak wnosi mona z samej nazwy „instruk-

cye", maj stanowi przepisy, prawida, przewodni-

ctwo dla nauczyciela nieodstpne, bo przez J. W.
Ministra Owiecenia zatwierdzane i po zatwierdze-

niu drukowi poddane, jak pisma teraz komuniko-

wane objaniaj, to wszelako atwo mona przewi-

dzie: e instrukcye te, chociaby jaknajobszerniej-

sze i najbardziej szczegóowe, nie obejm wszyst-

kiego, co w cigu caorocznej nauki ustnie mówio-
nem by moe nad przepisj, nadto nie dopuszcza...

l

) Akta Jeneralne Komisyi Rzdowej Sprawiedliwoci, ty-

czce si wykadu nauki prawa. Znajduj si tam obydwa re-

feraty, rk Bandtkiego w tej sprawie pisane.
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poprawy i zmiany w wykadzie ustnym, jakie przez

nowe prawa lub postp nauki potrzebnemi stawa-

by si mogy.
Niepodobna take wymaga po profesorach,

zaufaniem rzdu zaszczyconych, aby wszystko, co

uczc mówi maj, kadosownie spisywali i zwierzch-

noci poddawali pod sd i zatwierdzenie, bo nauczy-

ciele staliby si lektorami, a nauka ustna staaby si
niepotrzebn«.

Instrukcye, dyrektorowi gównemu sprawiedliwoci

przesane, mog by przyjte za dostateczne, przekada-
by atoli nad nie autor odezwy kompendya, zwykle po

uniwersytetach uywane, które uatwiaj udzielanie i po-

bieranie nauk.

W kadym razie mniema, e instrukcye te nie po-

winny stawa si, przez zatwierdzenie ministra owiece-

nia i nastpne drukiem ogoszenie, prawem nieodmien-

nem, nauczyciela do wykadu raz na zawsze ustalonego,

obowizujcem.
Nastpnie przechodzi odezwa do objanienia, zo-

onego przez profesora Maciejowskiego:

»Przy ocenianiu ogólnem instrukcyi zakomu-

nikowanych i przy rozwaeniu usprawiedliwienia

profesora historyi prawa polskiego z dn. 24 Lutego

biecego roku, w którem obstaje nieodmiennie za

wykadem swym, zastanawia twierdzenie jego: e
w uniwersytetach cesarskich, petersburskim i mo-
skiewskim, wykad nauki akademicki miejsce

mie moe dla studentów, e tam nawet z po-

lemik, wcale, mem zdaniem, niepotrzebn gdzie-

kolwiekbd, co do wyznania, usposobienia i cha-

rakteru mieszkaców, rzecz wykadan by powin-

na uczniom dojrzalszym, e zatem w gimnazyum
warszawskiem nauk wykada naley, jako dla
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uczniów tylko szkolnych, ogóowo, przygotowaw-

czo, powierzchownie, w zarysie ogólnym.

Wprawdzie, sama ustawa o kursach prawnych

z dn. 5 Maja 1840 r., w klasach przy gimnazyum

warszawskiem nauk prawa wykada nakazujca

i prawa rzymskiego tudzie prawodawstwa polskie-

go dawniejszego krótki tylko rys historyi przepisu-

jca, a wykad i rozbiór samych praw tyche na-

pozór pomijajca, zdaje si wspiera takowe twier-

dzenie i upowania do mniemania powyszego, pod

kadym wzgldem mylnego.

Gdy atoli kurs prawne, przy gimnazyum gu-

bernialnem warszawskiem wykadane, maj w te-

oryi prawa usposabia modzie do suby sdowej
urzdów niszych i porednich i gdy urzdowa-
nia dopiero wysze, poczynajc od urzdu sdziego

trybunaów cywilnych i posad temu podobnych,

tudzie mecenasów, wymagaj uksztacenia wysze-
go, w cesarskich uniwersytetach petersburskim i mo-
skiewskim przepisanego, przeto wypywa z prze-

pisu tego koniecznie: e znaczny szereg urzdników
suby sdowej, do naj czynniej szej pracy powoy-
wanych, lubo stopnia sdziego trybunau nie dosi-

gajcych, potrzebuje ju niezbdnie naukowego

w teoryi prawa usposobienia zupenego, które ani

na szkolnym powierzchownym nauki wykadzie,

ani na krótkim historycznym rysie prawodawstwa,

bez poznania samego prawa, nie moe poprzesta

i nie moe by osignitem.
Wykad zatem ogólny, powierzchowny, szkolny,

jako do uniwersytetu tylko przygotowawczy, nie od-

powiadaby woli i zamiarom prawodawcy, marno-

waby czas i prac uczniów i byby istotnie bez-

uytecznym.

Wykad taki, tworzc pómdrków niedo-
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uczonych, stawaby si nawet szkodliwym dla mo-
dziey uczcej si, dawaby powód zgubny do za-

rozumiaoci i przeceniania nauki, niby nabytej,

zupenej «.

Susznie dalej stwierdza odezwa, i kurs war-

szawskie nie mog by uwaane za przygotowawcze do

uniwersytetu, cz tylko bowiem ich wychowaców
udaje si do uniwersytetu; zreszt, do uniwersytetu i
mona wprost z gimnazyum — tak samo, jak na kurs.

»Jednakowe zupenie usposobienie, czyli uko-
czenie gdziekolwiek pomylne szkó wyszych uzdat-

nia do uczszczania czy na kurs prawne w gim-

nazyum warszawskiem, czy na nauk prawa w Pe-

tersburgu lub Moskwie, gdzie nie jest wymagan
wcale jaka przez profesora historyi prawodawstwa

polskiego upatrywana wiksza w wieku i nauce

dojrzao.
W instytucyach naukowych wyszych jakich-

bd nie moe by rónicy wzgldem nauki, po-

trzeby i sposobu nabywania jej midzy uczniem

a studentem. Jedynie tylko obrb, zakres nauki jest

prawem wskazany w Warszawie w zawodzie szczu-

plejszym, cienionym co do prawa rzymskiego

i prawodawstwa polskiego, które w rysach tylko

krótkich historyi tu poznawanemi by maj podug
wysowienia ustawy, które wic oddzielnie, osobno

po historyi nie s wyranie do wykadu przepisane,

lecz nie s take bynajmniej wyczone, ani za-

bronione, przy sposobnoci i gorliwoci nauczycieli.

Naley owszem wnosi: e prawodawca, okre-

lajc nauk prawa, w Warszawie wykada si

majc, krótszym czasem i szczuplejszym obrbem,
nie zamierza bynajmniej, aby modzie poznawaa
sam tylko history róde prawa rzymskiego i pra-
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wodawstwa polskiego, aby miaa poprzestawa na
wiadomoci historycznej utworu i bytu tych praw,

nie potrzebujc zna istoty, osnowy, ducha i myli
samych urzdze prawnych.

Jeeli wic przez gorliwo profesorowie, dla

krótkoci czasu oznaczonego, nie bd w stanie po-

dejmowa w osobnych godzinach odosobnionego

wykadu prawa samego (co w drugim roku kur-

sów mogoby mie moe miejsce), bd sam po-

trzeb usposobienia uczniów waciwego i uzdat-

nienia ich do suby odpowiedniego zniewoleni,

sposobem profesora i tajnego radcy sprawiedliwo-

ci Hugona, od pó wieku wykonywanym (Geschi-

chte des rómischen Rechts bis auf Justinian. Erste

Auflage, Berlin, 1833) czy koniecznie do wywodu
utworu nastania urzdze prawnych przynajmniej

razem wykad istoty, osnowy, przemiany onyche.
Taki sposób nauki prawa rzymskiego i polskiego

bdzie zdolny jakkolwiek zastpi i wynagrodzi
odrbny tych prawodawstw wykad, w gimnazyum
warszawskiem pominity«.

Wykazawszy potrzeb rozszerzenia i pogbienia
nauki prawa polskiego i rzymskiego oraz konieczno
wyjcia z krpujcych ramek krótkiego zarysu historycz-

nego obydwóch przedmiotów, dochodzi autor odezwy do

uznania potrzeby przeduenia czasu studyów, mianowi-
cie, dla tych uczniów, którzy nie udadz si nastpnie

do uniwersytetów.

»Dla dobra ogóu suby sdowej godzi si
atoli yczy, aby czas nauki w teme gimnazyum
by przeduonym przynajmniej dla tych uczniów,

którzy na niej zechc lub bd musieli poprzesta,

i aby oprócz samej dla pierwszoletnich przezna-

czonej historyi prawa rzymskiego, byo wykada-
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nem dla drugo- lub trzecioletnich uczniów samo
prawo rzymskie w caej obszernoci. Znajomo
tego prawa jest niezbdnie potrzebn dla urzdni-

ków suby sdowej niszych nawet stopni, bo jak

prawodawstwo to jest zasad i osnow ustawo-

dawstwa wikszej czci Europy, tak i nauka jego

podstaw gruntowniej szej nauki prawa i warun-

kiem monoci poznania legislacyj póniejszych

i godnego penienia suby sdowej «.

Wreszcie przechodzi autor odezwy do szczegóow-

szej krytyki systemu wykadów profesora Maciejow-

skiego, zarzucajc mu niewaciwe uszczuplenie skali

i zakresu wykadu oraz powierzchowno umyln
w traktowaniu tak wanego przedmiotu, jak historya

prawa polskiego.

»Rozwaywszy w szczególnoci instrukcy pro-

fesora, wykadajcego history prawa polskiego, po

uwagach, przez poprzednika mego uczynionych, „tu

i owdzie w stylu tylko odmienion, a w zasadach

nietknit", jak sam w kocu usprawiedliwienia

swego z d. 24 Lutego r. b. otwarcie wyznaje, spo-

strzegam z zadziwieniem, e profesor uzna wszy-

stkie uwagi, nad wykadem jego poczynione, za

suszne, lecz nie korzysta z nich w niczem, nie

ulepszy i nie zmieni instrukcyi, zasaniajc si to

cienionym obrbem szkolnego powierzchownego

wykadu, to monoci, uczniom dozwolon, po-

wtarzania nauki w caej obszernoci ju niecie-

nionej w uniwersytetach cesarskich w Petersburgu

i Moskwie, to nawet upowanieniem do takowego

wykadu od J. W. Ministra Owiecenia w rozmo-

wie ustnie jakoby uzyskanem«.

Dalej, szczegóowo wyuszcza, i Maciejowski po-

przesta na pobienym zarysie historycznym róde pra-
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\va, e powierzchownie tylko potraktowa same ustawy

i urzdzenia, co do ich istoty i treci, e zby ogólniko-

wemi wzmiankami dawne prawo prywatne polskie,

prawo ziemskie, prawa miejskie.

Wytyka Bandtkie Maciejowskiemu, i przedstawi

w nader niepochlebnem a faszywem wietle stan ko-

dyfikacyi w dawnej Polsce:

»Twierdzenie, e ksigi praw, systematycznie

uoonej, w Polszcz wcale nie byo, jest ublia-

jcem i prawdzie przeciwnem. wiadcz przeciw

temu ukady Statutu Litewskiego potrójne, prawa
Mazowieckie, zbiór askiego, przez profesora wspo-

minane, jako te libri juris terrestris, po dwakro
okoo roku 1491 drukiem ogoszone, dzieo praco-

wite Jaskiera roku 1535, dla potrzeby miast, pra-

wem magdeburskiem rzdzcych si, wygotowane.

Cigle byy podejmowane starania o ukad podob-

nie uporzdkowany prawa Chemiskiego, prawa
take dla wszystkich mieszkaców wspólnego i ziem-

skiego, jak przekonywuj zbiory Sliwickiego, Ta-

szyckiego i wspópracowników jego z roku 1532,

Przyuskiego z r. 1553, Herburta z lat 1557, 1563,

1570, Sarnickiego, Januszowskiego, Szczerbicza, Ko-

uchowskiego i innych. Jeszcze w latach 1786, 1788,

1793 nakazywano przedsibra ukady praw syste-

matyczne.

Jeeli w wielu z tych zbiorów uporzdkowanie
praw ziemskich zasadzao si na samej tylko chro-

nologii, to wszelako wyprzedzono w Polszcz inne

kraje take uporzdkowanemi ukadami czciowe-
mi dla Litwy, dla miast prawa magdeburskiego,

a nawet i dla korony pomylnie podejmowanemi.
Skadajc niniejsze zdanie i uwagi — konklu-

dowa autor odezwy — mam obowizek uprasza
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o polecenie sprostowania instrukcyi prawa pol-

skiego i o urzdzenie nauki prawa tego i prawa
rzymskiego w sposób powyej doradzony na przy-

szo; nie tajno mi bowiem, e gorliwo profe-

sora historyi prawa rzymskiego czyni na teraz nie-

potrzebnem wskazanie mu sposobu wykadu od-

miennego od tego, jaki sam trafnie obra i gorliwie

zachowuje w nauce prawa rzymskiego, z history

sam czonej «.

T pochlebn ocen wykadu profesora Jana Szwaj -

nica, wyranie przeciwstawion ujemnej ocenie wyka-
dów Maciejowskiego, koczya si odezwa.

Odpowied kuratora na t odezw wysana zostaa

pod dat 26 Stycznia (7 Lutego) 1844 r. za Nr. 8285,

a wic niemal z póroczn zwok 1

).

Przez ten czas kurator mia czas uzyska zupen
pewno co do pogldów na kurs prawne, w sferach

rzdu wyszego panujcych. Mia czas równie przeko-

na si Maciejowski, e jego dno do utrzymania wy-
kadu historyi prawa polskiego na niewysokim poziomie

oraz do zamknicia przedmiotu w szczupym zakresie

pobienego zarysu historycznego moe liczy na potne
poparcie wadz, na których przychylnoci zaleao mu
znacznie wicej, ni na opinii, jak miaa o nim i o jego

wykadzie komisya sprawiedliwoci, wraz z jej uczo-

nymi prawnikami.

Przypomina na wstpie odezwy kurator dania

*) Odpowied ta, jak równie i dalsza replika komisyi

sprawiedliwoci znajduje si w wymienion} eh wyej Aktach Je-

neralnych Komisyi Sprawiedliwoci, tyczcych si wykadu na-

uki prawa.
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komisyi sprawiedliwoci, wyraone w ostatniej odezwie,

co do wykadu historyi prawodawstwa polskiego i rzym-

skiego i co do przeduenia czasu studyów na kursach

o rok jeden.

»W odpowiedzi na to kurator 0. N. W. ma
honor owiadczy, i gdy Art. 3-ci Najw. zatwier-

dzonej ustawy kursów przepisuje, aby tylko krótki

rys historyi prawodawstwa polskiego i rzymskiego

by w nich wykadany, jak niemniej gdy Art. 8-my

teje ustawy ogranicza kurs nauk prawnych do lat

2-ch tylko, przeto daniu w tym wzgldzie J. W.
Pana Kurator Okr. Nauk. Warsz. nie moe zado-

sy uczyni«.

Odpowied kuratora bya zatem sucha i katego-

ryczna.

Poza tern komunikowa kurator równie tre od-

powiedzi Maciejowskiego:

»Co za do poprawienia instrukcyi do wykadu
historyi prawa polskiego, gdy profesor Maciejow-

ski, poprawiwszy instrukcy co do stylu, owiad-
czy, e co do zasad w niej objtych, odstpi od

nich nie moe, powoujc si na dzieo, drukiem

przez siebie ogoszone, pod tytuem Historya Pra-

wodawstw Sowiaskich, przeto jeeli JWPan uznasz

dla dobra nauki koniecznem uoenie nowej in-

strukcyi do wykadu historyi prawodawstwa pol-

skiego, w takim razie raczysz poleci wygotowa
j w Komisyi Rzdowej Sprawiedliwoci i nast-

pnie nadesa dla przedstawienia jej J. W. Mini-

strowi Owiecenia do zatwierdzenia«.

Ta ostatnia propozycya jasno stwierdzaa, e opi-

nia Okuniewa jest po stronie Maciejowskiego, w przeci-

EPOKA PASKIEWICZOWSM. 31
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wnym bowiem razie, jako zwierzchnik, poleciby zmian
instrukcyi jemu, jako profesorowi przedmiotu.

Przy tak wyranie zarysowanem usposobieniu ku-

ratora, który by pewny poparcia ministra owiaty, los

instrukcyi, którby komisya sprawiedliwoci »dla dobra

nauki« uoya, z góry by przesdzony i sama propo-

zycya kuratora zakrawaa na ironi.

Wyczechowski znowu zleci Bandtkiemu wygoto-

wanie odpowiedzi; odpowied, zgodna z referatem Bandt-

kiego, oznaczona w oryginale dat 4 (16) Marca 1844 r.

Nr. 1841, wyekspedyowana zostaa dnia 9 Maja tego
roku.

Odezwa ta obstawaa przy twierdzeniu, i dla sa-

downików potrzebna jest znajomo prawa rzymskiego

i dawnego prawa polskiego i e ów »krótki rys« histo-

ryi prawa rzymskiego i prawodawstwa polskiego, o któ-

rym mówi ustawa kursów, powinien polega na wyja-

nieniu samych zasad i przepisów waciwego prawa,

poczonem z wykadem ich historycznym skróconym.

instrukcyi Maciejowskiego do wykadu historyi pra-

wodawstwa polskiego utrzymaa komisya sprawiedliwo-

ci sw poprzedni opini i jeszcze raz stwierdzaa, i:

»...jest ona niedostateczn dla tych, którzy

w wieku wyszym pragn zgbi cae pasmo dzie-

jów i mie przed sob obraz ich zupeny, jest nie-

uyteczn i dla tych, którzy to tylko z dziejów dla

siebie wycignitem mie potrzebuj, co im przy-

nie moe praktyczny uytek w zakresie ich urz-

dowania«.

Jeli ustawa nie pozwala przeduy trwania kur-

sów o rok jeden, to naley przynajmniej, zdaniem ko-

misyi, pomnoy liczb godzin w cigu dwulecia. Wre-
szcie, bardziej z pewnoci dla salwowania swego za-

sadniczego stanowiska, ni z wiar w skutek swego
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przeoenia, wzywa dyrektor gówny kuratora, aby ze-

chcia te i poprzednie jego uwagi:

»...w caoci przenie pod rozpoznanie Janie
Wielmonego Ministra Owiecenia i takowe poprze
wasnem przychylnem zdaniem«.

Wreszcie, jeszcze raz wraca autor odezwy do pro-

fesora Maciejowskiego, który z takim uporem lekcewa-

y sobie zdanie komisyi sprawiedliwoci; wytyka dyre-

ktor gówny, e instrukcya Maciejowskiego »adnej nie

zawiera w sobie poprawy« w bdach, przez dawnego
dyrektora gównego i przez obecnego wytknitych, e
obowizkiem jest profesora instrukcy t zupenie prze-

robi.

»Nie mog si czy z jego zdaniem, e wy-
kad w gimnazyum warszawskiem jest tylko przy-

gotowawczym do uniwersytetów. Wasne dzieo p. t.

Historya prawodawstw sowiaskich, nie moe by
przeszkod do wykadu takiego w gimnazyum, ja-

kiego dobro uczniów i dobro kraju wymaga.
Pierwsze uoonem zostao w celu, jaki sam

autor sobie obra, drugi zmierza musi do celu,

przez wadz przeoon wskazanego «.

Naostatek uchyla si dyrektor gówny od sporz-
dzania instrukcyi za Maciejowskiego, odpowiadajc na t
propozycy z odcieniem nalenej karccej ironii:

»Objawiasz J. W. Pan myl, aby instrukcya

w mowie bdca w Komisyi Rzdowej Sprawiedli-

woci bya uoon, lecz skad jej szczupy, majcy
inne przeznaczenie, wyrczaby niewaciwie w tym
punkcie profesora Maciejowskiego, o którym wtpi
nie mona, e pospieszy z winn ulegoci wype-

31*
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ni rozporzdzenie Wadzy swej przeoonej, skoro

mu takowe bdzie poleconem«.

Maciejowski nie myla ulega Komisyi Sprawie-

dliwoci.

Stanowisko jego u rzdu, a do sfer najwyszych

sigajc, byo wyjtkowo mocne, dziaalno jego lite-

racko-naukowa wysoko ceniona przez dygnitarzy rosyj-

skich, duchownych i wieckich, i uznana za bardzo do-

nios dla celów politycznych pastwa. Zreszt wówczas

ju i materyalne jego pooenie, dziki opiece namie-

stnika, ministra owiaty Uwarowa i jeszcze potniej-

szych osób, byo zupenie zapewnione i od komisyi spra-

wiedliwoci niezalene.

Ju po wydaniu w latach 1832—1835 Historyi pra-

wodawstw sowiaskich Maciejowski umia zwróci przy-

chyln uwag wadz rzdowych na tendencye swego

dziea.

W par lat po wyjciu dziea z druku w r. 1839

znany z bezwzgldnego stosowania systemu unifikacyj-

nego dyrektor gówny komisyi S. W. D. i 0. P. Szypow,

wyjednywajc dla Maciejowskiego, za porednictwem
namiestnika, u cesarza znaczny, bo 40,000 zp. wyno-

szcy fundusz na wydanie dzie i na studya dalsze,

w takich sowach przedstawia korzyci, z wydania tego

gównego dziea Maciejowskiego pynce:

»Opublikowanie dziea profesora Maciejow-

skiego, pod nazw Historya prawodawstw sowia-
skich moe przynie korzy istotn pod wzgl-
dem naukowym, moralnym i politycznym. Ogarnia

ono prawodawstwo Sowian od najodleglejszych

czasów do wieku XVIII-go.
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Cel tej ksiki polega na rozwiniciu i ustale-

niu popartej faktami historycznymi prawdy, i ludy

sowiaskie cieszyy si od czasów pierwotnych po-

mylnoci jedynie pod wadz rzdu monarchicz-

nego i e wszystkie one niegdy wyznaway wiar
chrzecijask wedug obrzdku cerkwi greckiej

prawosawnej, nie wyczajc sowian zachodnich,

którzy z czasem przyjli wyznanie aciskie.

Autor rozwaa krytycznie prawodawstwo na-

rodów sowiaskich i opowiada o pomylnym
wpywie na ich los rzdu samowadnego oraz

o klskach anarchii « *).

Zreszt, sw tez o obrzdku grecko-sowiaskim
u Sowian zachodnich Maciejowski rozwin dopiero na-

leycie w specyalnem studyum, w roku 1839 wydanem;
w Historyi prawodawstw sowiaskich myl ta niemiao
jeszcze przebija 2

).

Ju jednak po wydaniu pierwszych dwóch tomów
Historyi prawodawstw sowiaskich, Maciejowski, uywa-
jc porednictwa urzdnika kancelaryi namiestnika Je-

wieckiego Oresta, a prawdopodobnie i przez inne osoby,

zwróci uwag namiestnika na podane tendencye swe-

go dziea i wyjedna sobie zapomog w sumie 2,000 zp.

na wyjazd do Czech, Moraw i na lsk, celem zwiedze-

nia tamtejszych bibliotek i uzupenienia materyau do
dalszych tomów pracy.

x
) Akta Nr. 8/39. »0 przeznaczeniu 40,000 zp. na wydanie

dzie profesora Maciejowskiego«. Raport Szypowa do namie-
stnika z 12 (24) Lutego 1839 roku, Nr. 264 i doczona do ra-

portu nota o dzieach profesora Maciejowskiego.

*) Robko wyskazannoje w Istorii mnienije — mówi o tej te-

zie profesor A. W. Francew w swem bardzo pochlebnem o Ma-
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Zapomoga ta wydana mu zostaa dnia 2 Maja 1834

roku *).

Odtd Maciejowski stale, wytrwale i z powodze-
niem koata do kalety rzdowej.

Po powrocie z podróy zagranicznej, Maciejowski

niebawem skada podanie do namiestnika. Zaczyna od

stwierdzenia tych korzyci, jakie w bibliotekach Pragi

Czeskiej dla swej pracy osign.

»Wasza Ksica Mo, jako prawdziwy pro-

tektor prac uytecznych, raczya da mi rodki na
spenienie mych zamierze. Dziki zwiedzeniu licz-

nych bibliotek Czech, Moraw i lska udao mi si
uczyni bardzo wane odkrycia, dotyczce wogóle

historyi narodów sowiaskich, a szczególnie mego
dziea.

Obecnie, 3-ci i 4-ty tomy, przejrzane ju przez

cenzur, gotowe s do wydania; lecz do tego po-

trzebne s wydatki, przewyszajce moj zamo-

no.
Janie Owiecony Ksi! Pozwól uciec si do

Siebie z najuniesz prob o zapomog na wy-
drukowanie ksiki, której donioso historyczna

i poytek, stanowczo, miem ywi nadziej, uznane

bd w wiecie naukowym«.

Dalej oblicza Maciejowski koszta wydania dwóch
tomów na 4,520 zp., a mianowicie:

ciejowskini studyum: K biografii W. A. Maciejowskawo. War-
szawa, 1909, str. 12.

Ten sam autor Francew, wysoko naszego slawist cenicy,

wyda charakterystyczn i ciekaw Korespondency Maciejow-

skiego z uczonymi rosyjskimi. Moskwa, 1901.
l
) Akta Nr. 158/1834: Proby profesora Maciejowskiego Alek-
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Za wydrukowanie 70 arkuszy, przyj-

mujc koszt po 36 zp. za ar-

kusz 2,520 zp.

Za papier 1,800 »

Za opraw ksig 200 »

Razem 4,520 zp. l
).

Paskiewicz przesa w tej materyi przychylne przed-

stawienie do cesarza, i dnia 12 Stycznia 1835 roku na-

desa minister sekretarz stanu do namiestnika wiado-

mo, i cesarz przeznacza dla p. W. Maciejowskiego,

sdziego trybunau cywilnego województwa mazowiec-

kiego, autora wanego dziea o prawodawstwach so-

wiaskich, sum 4,520 zp. na koszta druku 3-go i 4-go

tomów tego dziea 2
).

Suma ta wydana zostaa Maciejowskiemu z kapi-

tau, pozostawionego w budecie Królestwa do rozporz-

dzenia cesarskiego.

Po upywie kilku miesicy Maciejowski za pored-
nictwem Goowina zanosi znów now prob do na-

miestnika; wyuszcza, mianowicie, i chce udoskonali

sw prac i wyda j w jzyku rosyjskim z pewnemi
dodatkowemi danemi i wyjanieniami, dotyczcymi zwasz-
sza rozpowszechnienia midzy narodami sowiaskimi
wyznania cerkwi wschodniej; prosi tedy o udzielenie

sandra. Andrzej Stoioenko do Brujewicza dnia 21 -go Wrzenia
1835 roku, Nr. 127.

Doda tu naley, e Maciejowski, jako sdzia trybunau cy-

wilnego województwa mazowieckiego, pobiera pensy i korzy-

sta z patnego urlopu.

*) Te akta. Podanie Maciejowskiego, w jzyku rosyjskim,

z dnia 25 Padziernika 1834 r.

2
) Te Akta: J. Tymowski do Brujewicza, dnia 5 Lutego

1835 roku.
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mu urlopu piciomiesicznego oraz dyet za czas pobytu

za granic *).

Charakterystyczna, i podanie takie ju wówczas,

bdc jeszcze sdzi trybunau, kierowa Maciejowski

nie do swej bezporedniej wadzy komisyi sprawiedli-

woci, lecz przez Goowina — do namiestnika.

Paskiewicz, który wówczas znajdowa si na syn-

nych manewrach kaliskich, znajdowa z pocztku nie-

jak przeszkod do zaspokojenia dania Maciejow-

skiego w tej okolicznoci, i ju na pocztku roku udzie-

lone mu byo znaczne subsydyum; ostatecznie, atoli,

sprawa, dziki wpywowym Maciejowskiego ordowni-

kom, zaatwion zostaa i w nastpnym roku Maciejow-

ski znalaz si znowu w bibliotekach zagranicznych.

O jego tam pobycie i zatrudnieniach informuje nas pe-

wien dokument, a mianowicie, pisany 23 Czerwca 1836

roku przez biskupa prawosawnego warszawskiego An-

toniusza do arcybiskupa mohylewskiego Gabryela list
2
).

Biskup Antoniusz przesya arcybiskupowi cztery

tomy dziea Maciejowskiego i tómaczy, e dawnoby mu
je przesa, gdyby by wiedzia, i arcybiskup dziea tego

jeszcze nie posiada.

»Ogoszone dotychczas drukiem prace Macie-

jowskiego — pisze — pod wieloma wzgldami wa-

ne s dla wszystkich sowian wogóle, lecz to, nad

czem obecnie on pracuje, bdzie drogocennem wa-
ciwie tylko dla sowian prawosawnych. Miejmy

cierpliwo i milczmy do czasu, gdy jeli to sta-

*) Te Akta: Odezwa Brujewicza do Storoenki, datowana

z Kalisza 18 Wrzenia 1835 r. Nr. 290.

2
) Przytoczony w wydawnictwie: Cztienija w impierator-

skom obszczestwie istorii i drewnostiej rossijskich pri moskowskom
uniwiersitietie. 1863 r. Ksika 3. List ten, jak i inny list tego bi-

skupa z r. 1838, niej przez nas cytowany, a z teje ksiki za-

czerpnity, pisane byy, oczywicie, w jzyku rosyjskim.
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nie si przedwczenie wiadomem fanatykom rzym-

skim, to gotowi s oni podsun autorowi czar

czekolady jezuickiej!

Znam Maciejowskiego osobicie i znajduj, i
jest to czowiek dobrych intencyi i bezstronny. Te-

raz podróuje on za granic i zbiera w staroyt-

nych bibliotekach potrzebne do swego przedmiotu

materyay.

Cz swych wypisów z bibliotek czeskich

przesa ju do mnie, dla zachowania w caoci a
do jego powrotu; gdy onie swej, jako katoliczce

fanatycznej, obawia si skarb ten powierzy«.

Po powrocie do Warszawy, wypado Maciejow-

skiemu istotnie przekn »czekolad«, nie przez jezu-

itów atoli przygotowan, lecz przez literata polskiego,

poufniejsze, ni Maciejowski, usugi rzdowi wiad-
czcego, mianowicie, przez Leona Rogalskiego, który

peni wówczas funkcye sekretarza komitetu ledczego

i na podstawie badania pism, jakie podczas rewolucyi

wychodziy, wykrywa udzia rozmaitych osób w po-

wstaniu.

Waciwie, Rogalski wydoby tylko na wiato
dzienne par wystpie Maciejowskiego podczas rewo-

lucyi, w jaskrawej sprzecznoci stojcych z jego obec-

nemi wynurzeniami, a które wiadczyy tylko o tern, i
gitki slawista, wierzc przez czas jaki w moliwy
tryumf insurekcyi, ju z góry ofiarowywa jej usugi

swego umysu i pióra.

Do dochodze tych przyszo z nastpujcego po-

wodu. Robota pisarska i wyjazdy za granic odryway
Maciejowskiego od obowizków sdziego; gotów by je

chtnie zoy, przedtem atoli stara si zapewni sobie

na innej drodze rodki do istnienia i do swobodnego
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oddania si pisarstwu. Namiestnik, za spraw przychyl-

nych Maciejowskiemu figur urzdowych, przychyla si
do myli, aby wyznaczy mu z funduszu, do osobistego

rozporzdzenia namiestnika pozostawionych, sum 6,000

zp., jako pensy sta roczn, bez okrelonych obowiz-
ków subowych.

Dnia 24 Wrzenia 1836 roku stay protektor Macie-

jowskiego Goowin przedstawi, i Maciejowski ju od
dnia 1 Wrzenia opuci stanowisko sdziego i przesta

pobiera pensy, od tej wic daty naleaoby mu zacz
wypaca przeznaczon mu przez namiestnika pensy —
6,000 zp.

Na referacie Goowina Paskiewicz nakreli rezo-

lucy:

»Przeznaczy go do mnie do szczególnych polece
z pensy 750 rs.« *).

Atoli przed zakomunikowaniem oficyalnej decyzyi

Goowinowi postanowiono zbada przeszo Maciejow-

skiego w draliwym okresie insurekcyi.

Dnia 3 Padziernika kancelarya namiestnika wy-
saa sekretn i bardzo piln odezw do »komitetu do

badania dziaa osób, które uczestniczyy w ostatnim

polskim rokoszu, oraz osób rzdowi oddanych, które

byy przeladowane przez buntowników«, z prob o do-

starczenie informacyi o Maciejowskim.

Tego dnia asesor kolegialny Rogalski ju przesy-

a wynik skrupulatnych dochodze. Na Maciejowskim

ciya nie jedna wina: by on w czasie powstania czon-
kiem komitetu gwardyi narodowej, podpisa uoon
przez Lacha Szyrm odezw do izby poselskiej wzgl-
dem zniesienia komisyi owiecenia, podczas uroczystoci

rewolucyjnej w dniu 29 Kwietnia 1831 roku czytana

x
) Te akta. Referat z dnia 12 (24) Wrzenia 1836 roku,

Nr. 749.
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bya mowa Maciejowskiego o prawodawstwie Sowian,

w numerze za Kuryera Warszawskiego z dnia 3 Maja

1831 roku zamieszczony by za podpisem Maciejowskiego

artyku, ujawniajcy zy sposób mylenia (predosuditiel-

nijj obraz mysiej). Ten ostatni artyku przesya Rogal-

ski w kopii. Pisany w momencie najwikszego powo-
dzenia armii rewolucyjnej, pod wpywem nieopatrznej

nadziei na ostateczny jej tryumf, artyku ten zawiera

wynurzenia, wysoce kompromitujce kandydata na urzd-
nika do szczególnych zlece przy namiestniku.

»Zacni ziomkowie pracowali dugo nad dzieem
wielkiem, bo wybawienie Ojczyzny na celu majcem«—
rozpoczyna Maciejowski swój artyku, w dalszym za
cigu wygasza pochwa dla rewolucyi, trzyman w to-

nie ówrczesnej epoki, i dochodzi do wniosku, i czas

przystpi do uoenia konstytucyi, jako podstawy przy-

szego rzdu:

»Ci ziomkowie, którzy do tego powoanie
czuj, powinni si zaj wygotowaniem projektu

do zasad przyszego rzdu Królestwa Polskiego

i przygotowa umysy do pojcia wielkiego dziea:

aeby, gdy nadejdzie czas zupenego ustalenia rzdu
(a moe ten równie niespodzianie przyjdzie...) by
pod rk gotowy materya na wybudowanie tego

wielkiego pomnika sawy narodowej.

Komu godniej wypada si tern zaj, jeeli

nie wydziaowi prawTa uniwersytetu krajowego?

Wszake tu otwarte ma pole do przekonania

publicznoci, jak wielkie zarody dobrego mieszcz
w sobie staroytne i nowsze prawodawstwa, a mia-

nowicie, stare prawa tak narodu naszego, jako tez

i innych ludów sowiaskich, jeeli je dobrze poj-

miemy i do uytku praktycznego trafnie zastosuje-

my. Bo te podug tego, i to susznie, ceni ludzie
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uyteczno nauk, zwasza, gdy nie zaprzeczon jest

rzecz, e one nie do tego suy powinny, aeby
zwolennicy ich piecili si z niemi, lecz eby do

uytku publicznego zastosowa starali si, co ze

starych i nowych wyczytali szpargaów. Wszake
Rzd Narodowy przez stosowne wezwranie powi-

nien do takiego czynnego ycia pobudzi uczonych

naszych; nie w ten sposób jak to czyni rzd prze-

szy, który in forma posya swe odezwy do wy-
dziau prawa i administracyi uniwersytetu krajo-

wego, a z nadesanych sobie nie korzysta; lecz

czczc godno i uyteczno nauk, powinien Rzd
Narodowy wyznaczy deputacy prawodawcz, któ-

raby pracujc nad wielkiem dzieem uoenia pro-

jektu do zasad konstytucyi przyszej, stanom sej-

mujcym pod rozwag podda si w swoim czasie

majc (!), ogaszali (!) oraz drukiem publicznoci

swoje wT tej mierze spostrzeenia i przygotowali (!).

umysy narodu do przejcia si wielkiem dzieem
Doprasza si o to u Rzdu, aeby stosowne w tej

mierze otrzyma wezwanie, co te podobno isto-

tnie czyni niektóre osoby, jest to samo, co asi
si i praktykowa nasze przebiegi (!): ale jest e to

zgodne z zacnoci tego, który umie ceni powoa-
nie i zacno nauk?

Wszake tu nie powinno si mie na celu zo-
wienie jakiej nagrody, np. tytuliku, pensyjki, oz-

dóbki za podjt prac, ale wita mio Ojczyzny

powinna dobrze mylcych zagrzewa serca do
przysuenia si drogiej Ojczynie, czem tylko kto

moe.
Wacaw Aleksander Maciejowskie *).

*) Wykrzyknikami oznaczylimy dziwne bdy skadni oraz
stylu w oryginale.
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Taki to niemiy dla Maciejowskiego dokument, któ-

rego wstpn, najostrzejsz, cz opucilimy, wydoby
na janie Leon Rogalski, z czasem ceniony pisarz a zwa-
szcza tómacz, ten w literalnem znaczeniu traduttore-

traditore w pimiennictwie polskiem.

Bezporednim skutkiem tych rewelacyi bya odpo-

wied, jak dnia 14 Padziernika Brujewicz w imieniu

namiestnika przesa Goowinowi:

»J. 0. Ksi rozkaza mi zawiadomi J. W.
Pana, i wskutek braku w czasie obecnym wa-

kansu przy namiestniku pozostawia J. W. Panu

ofiarowanie urzdnikowi temu miejsca w powierzo-

nym Panu zarzdzie«.

Paskiewicz nie chcia mie Maciejowskiego na wy-
magajcym zupenego zaufania osobistego posterunku

urzdnika do szczególnych zlece, cenic jednak jego

uyteczn w pewnym wzgldzie dziaalno pisarsk,

trwa w myli zapewnienia mu przyzwoitej pensyi. Na
przedstawienie Goowina, zgodzi si Paskiewicz na to,

aby Maciejowski pozostawa przy dyrektorze gównym
komisyi spraw wewn., duch. i ow. publicznego, pobie-

rajc 5,000 zp. rocznie *).

Bya to synekura, uwarunkowana prowadzeniem
nadal pracy naukowej w podanym kierunku.

Maciejowski, indagowany w sprawie artykuu swe-

go, ongi w Kuryerze Warszawskim drukowanego, odpo-

wiedzia nader prosto: i nietylko nic podobnego do

*) Te Akta: Brujewicz do Goowina dn. 2 (14) Padzier-
nika 1836 r. Nr. 3656.

Goowin do Brujewicza: dnia 7 (19) Padziernika 1836 r.

Nr. 834.
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owego artykuu nie pisa i nie dawa do druku, lecz wo-
góle o artykule tym dopiero teraz dowiedzia si 1

).

Trudno przypuci, aby mu kto uwierzy; nietylko

podpis zdradza autorstwo Maciejowskiego, lecz i wa-
ciwy tylko jemu okropny, zawiy styl, z racymi b-
dami skadni, a równie ustpy artykuu o prawodaw-
stwie ludów sowiaskich. Któ mógby uwierzy, e
Maciejowski, bdc w Maju 1831 roku w Warszawie,

nic nie wiedzia o tern, i kto obcy podpisa nazwi-

skiem jego artyku w Kuryerze Warszawskim!
Nie uwierzono Maciejowskiemu, lecz Paskiewicz

zna dobrze ten do liczny wówczas typ skruszonego

i gorliwie okupujcego winy eks-insurgenta i wiedzia,

e dopóki bdzie mia wadz rzd obecny, Maciejowski

bdzie mu wierny i uyteczny. Maciejowski wierny po-

zosta zasadzie, w artykule z dnia 3 Maja 1831 r. wy-
goszonej, i »nauki nie do tego suy powinny, aeby
zwolennicy ich piecili si z niemi, lecz eby do uytku
publicznego zastosowa starali si«, tylko wraz ze zmian
rzdu uczony slawista zmieni swe pojcie — o uytku
publicznym.

Co za do pogardy wzgldem »owienia nagród,

pensyjek za podjt prac<(, to tego uczucia Maciejowski

z pewnoci nie ywi istotnie ani w Maju 1831 roku,

ani póniej; przeciwnie, na wraliwo jego w tym kie-

runku mona byo liczy z pewnoci, i to równie nie-

ma rkojmi dawao wadzom, niezraonym Maciejow-

skiego trzecio-majowym artykuem.

Dnia 3 Listopada 1836 roku Goowin sa do Ma-
ciejowskiego podan wiadomo:

»J. 0. X. Namiestnik Królestwa, na skutek

przedstawienia mego o gorliwoci i poytecznej

*) Storoenko do Brujewicza: dnia 5 (17) Padziernika
1836 r. Nr. 37.
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pracy, podejmowanej przez Pana W. A. Maciejow-

skiego, w celu uzupenienia dziea historyi prawo-

dawstwa narodów sowiaskich, która nie dozwala

mu wypenia obowizków pod wadz Komisyi

Rzdowej Sprawiedliwoci, askawie poleci raczy,

aby p. Maciejowski zostawa w liczbie urzdników
przy mnie z pensy roczn po zotych pi tysicy,

któr liczc od dnia 1 Wrzenia n. st. roku bie-
cego pobiera ma z funduszu, do dyspozycyi J. X.

Moci pozostawionego«.

Po otwarciu, na pocztku roku 1837 Akademii Du-

chownej Rzymsko-Katolickiej Maciejowski mianowany
zosta profesorem jzyków i literatury aciskiej i grec-

kiej w Akademii, z pensy dodatkow 3,000 zp. Wci
jednak widocznie uprasza o wysze wynagrodzenie za

swe zasugi.

Dnia 18 Lutego 1837 roku cenicy wysoko prac
Maciejowskiego Goowin zawiadamia go urzdownie:

»Uwiadamiam p. Maciejowskiego profesora, i,

oceniajc jego zasugi, przyznaem mu do pacy,

z etatu pobieranej, dodatek w sumie zp. dwa ty-

sice, który ratami miesicznemi decursive, poczy-

najc od dnia 20 Grudnia 1836 (1 Stycznia 1837) r.

z funduszu, do mojej dyspozycyi etatem wyznaczo-

nego, przez Kas Generaln Królestwa wypacony
mu bdzie« x

).

Pobiera wic Maciejowski odtd ogóem 10,000

zotych polskich rocznie.

x
) Akta Nr. 255/1840 roku: O profesorze Maciejowskim.

Dwie odezwy Goowina do Maciejowskiego: 22 Padzier-
nika (3 Listopada) 1835 roku. Nr. 862 i 6 (18) Lutego 1837 roku
Nr. 7236/2014.
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Tak zabezpieczony materyalnie, móg Maciejowski

spokojnie wykocza prac, do której materyay przesy-

a by na rce biskupa Antoniusza.

Na pocztku roku 1838 praca bya ju gotow, na-

leao j tylko odda do cenzury; uznano atoli za rzecz

niepodan oddawanie pracy do przejrzenia wydziaowi
cenzury rzdowej warszawskiej, w której zasiadali wów-
czas prawie sami Polacy, a wród nich i jeden ksidz
katolicki — Józef Giewartowski, profesor akademii du-

chownej. Znalaz si i na to, przy monej protekcyi,

sposób.

Oto sam namiestnik, podczas swego pobytu w Pe-

tersburgu, dnia 5 Kwietnia st. st. 1838 r. przesya mini-

strowi Uwarowowi nastpujc not:

»Znany z wydania w jzyku polskim dziea

o staroytnociach sowiaskich byy profesor zwi-

nitego uniwersytetu warszawskiego Maciejowski po
usilnej pracy zebra wiarogodne wiadomoci histo-

ryczne o tern, i wiato wiary chrzecijaskiej

przenikno w staroytnoci do wszystkich krajów

sowiaskich, a w tej liczbie i do Polski, ze

Wschodu i e dopiero póniej, wskutek okoliczno-

ci politycznych, dziki którym stopniowo ustalay

si blizkie stosunki Polski z Zachodem, przenikno
do niej wyznanie zachodnie i stopniowo wyrugo-

wao obrzdek kocioa wschodniego.

W teraniejszych okolicznociach podobne

dzieo moe mie bardzo poyteczne skutki, lecz

dla lepszego rezultatu unika naley zwaszcza
wszelkiego jawnego udziau rzdu w wydaniu tej

ksiki. Gdyby poddana ona zostaa rozpatrzeniu

przez cenzur warszawsk, natrafioby si tu na

przeciwdziaanie, które mogoby spowodowa ko-

nieczno ujawnienia udziau i tern samem zdyskre-
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dytowania samego dziea, dajc powód osobom
przeciwdziaajcym do twierdzenia, i dzieo napi-

sane zostao pod szczególnym wpywem rzdu.

Dla tych wanie powodów — czy nie mo-
gaby cenzura tutejsza, zaj si przejrzeniem tego

dziea z tym warunkiem, aby w razie zaaprobo-

wania mogo by ono wydrukowanem w Warsza-

wie, co jest niezbdnem dla dwóch powodów:

1) od wydania ksiki tej w Warszawie za-

ley gównie jej wpyw dodatni;

2) Maciejowski, nie majc tu znajomych, a ze

wzgldu na donioso przytaczanych przeze fak-

tów historycznych, chce sam prowadzi korekt,

aby przeciwnicy jego nie skorzystali z jakiej po-

myki druku dla podania w wtpliwo wiarogo-

dnoci samych faktów.

Praca Maciejowskiego z polecenia mego przed-

stawiona zostaa w drodze prywatnej do departa-

mentu owiecenia narodowego, i pozostaje mi je-

dynie prosi najuprzejmiej W. Ekscelency, by ra-

czy nakaza przejrzenie tego dziea i nastpnie, czy

nastpi aprobata tego czy te nie, aby w kadym
razie rzecz ta nie zostaa ujawniona, tak jak gdyby
dzieo przedstawione byo przez samego Maciejow-

skiego bez udziau wadzy miejscowej« l
).

Uwarow speni yczenie namiestnika, rkopis pod-

dany zosta rewizyi cenzora Gajewskiego. Ten dostrzeg

w ksice ustpy, które, wedug prawa, powinny byy
uledz uprzedniemu przejrzeniu przez urzd cenzury du-

chownej. Uwarow atoli uzna to za niewaciwe i niepo-

trzebne, biorc pod uwag, i ksika nie zawiera roz-

x
) Dokument ten, w jzyku rosyjskim pisany, ogoszony

zosta w wydawnictwie: Kijewskaja Starina. 1896 r. Tom 52.

EPOKA PASKIEWIGZOWSKA. 32



— 498 —

waa dogmatycznych, a tylko fakta historyczne i pole-

ci cenzorowi zaaprobowanie ksiki do druku.

Ju dnia 3 Maja st. st. 1838 r. Gajewski przesa
wniosek, zalecajcy ksik do druku, prezesowi komi-
tetu cenzury Krasowskiemu 1

).

Dnia 5 Maja st. st. zawiadomi Uwarow Paskiewi-

cza, i praca jest zaaprobowana do druku i dana Kra-

sowskiemu, celem przesania jej autorowi. Krasowski za
sam niebawem zawiadamia namiestnika, i rkopis Ma-
ciejowskiego przesany zosta do Warszawy dyrektorowi

gównemu spraw wewntrznych, duchownych i owiece-
nia, z prob, by ten ostatni dorczy go autorowi »przez

osob pewn i z zachowaniem sekretu« 2
).

Zapowiadane poufnie od lat paru w sferach rzdo-
wych dzieo Maciejowskiego miao nakoniec ukaza si
w druku. Autor jednak wci narzeka na brak rod-
ków, usprawiedliwiajc tern opónienie publikacyi.

Echo jego zwierze poufnych znów znajdujemy w li-

cie, jaki w roku 1838 pisze biskup Antoniusz do arcy-

biskupa Gabryela:

»udziem si nadziej, i razem z t odpo-

wiedzi bd suy Ekscelencyi nowem dzieem
pana Maciejowskiego, o którem pisaem jeszcze do

Mohylewa; nadzieje me nie speniy si wskutek

tego, i jakkolwiek lato obecnie mamy ddyste,
lecz w kieszeni autora nastpia susza... Napewno,

atoli, tuszy mona, e przed Listopadem dzieo

jego wyjdzie z druku; wówczas speni najmilszy

serca mego lub i postaram si dostarczy Eksce-

lencyi dwa egzemplarze tego dziea, które nosi od-

1

) Kijewskaja Sarina, jak wyej.
2
) Akta Nr. 158/1834: Uwarow do Paskiewicza dnia 6 Maja

1838 r.; Krasowski do Paskiewicza dnia 31 Maja (12 Czerwca)
183S r. Nr. 277.
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powiedni do treci swej tytu: Pierwotne dzieje chrze-

cijaskiego kocioa u Sowian obojga obrzdku.

Nowa ta praca p. Maciejowskiego godna jest

uwagi gównie dla tego, i moe poniy dum
chwalców adnego wadzy Zachodu, dajc im mo-
no ujrzenia przeszoci w faktach historycznych,

a tern samem, osabiajc zgubn przegrod (sredo-

stienije), moe usa drog do mioci i jednoci

plemienia sowiaskiego.

Sdzc atoli po teraniejszym duchu katolicy-

zmu zachodniego, naley przewidywa, e gdy tylko

dzieo Maciejowskiego dojdzie do jezuitów, po-

wstan przeciwko niemu z ca, im tylko jednym
waciw. zoci« *).

Aby zrozumie wielk, przesadn, jak si okazao, do-

nioso, przywizywan do pracy Maciejowskiego, na-

ley pamita, i wówczas wanie gotowano si do wa-
nego w pastwie kroku — do poczenia unii z cer-

kwi prawosawn. Paskiewicz mniema, i uda si wraz

z unitami ziem litewsko-ruskich poczy z kocioem
prawosawnym i unitów Królestwa Polskiego.

O tym wanym przedmiocie pisa! biskup Antoniusz

w swym licie:

»Co dotycz pytania, czy granice mojej owczarni

nie rozszerzaj si przez przyczenie unitów, mog
odpowiedzie otwarcie, i chocia janie owiecony
ksi pociesza W. Ekscelency, jako pasterza ro-

syjskiego, i to prdko nastpi, mnie si jednak

wydaje, i za mojego ycia nie doczekamy si spe-
nienia tego. Jakkolwiek sodko rozmawiaj z nami
unici przy spotkaniu si, lecz tylko gos ich po-

dobny jest do gosu Jakóba, za rce s Ezawa«.

x
) Cztienija w Impieraorskom obszczeswie isorii i drewno-

stiej. 1863 r.

32-
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Dnia 12 Lutego st. st. 1839 roku podpisany zosta

przez trzech hierarchów, z Józefem Siemaszk na czele,

akt poczenia unii z cerkwi prawosawn. Dnia 15 (27)

Marca tego roku Aleksander Krassowski przesya wre-

szcie z Petersburga do Warszawy na rce Szypowa po-

zwolenie formalne na wyjcie z druku dwóch tomów
nowego dziea Maciejowskiego p. t.: Pamitniki o dzie-

jach, pimiennictwie i prawodawstwie Sowian l

).

Studyum o pierwotnych dziejach kocioa chrzeci-

jaskiego u sowian umieszczone byo w tomie pierw-

szym. Zawiadamiajc namiestnika o wysaniu pozwole-

nia, pisa szef cenzury petersburskiej:

»Do doniesienia tego omielam si doczy
wyraz najszczerszego pragnienia serca rosyjskiego,

aby dzieo to jaknajprdzej rozpowszechnio si

w Królestwie Polskiem i w Rosyi, zwaszcza za
w guberniach, od Polski odzyskanych, i aby przy-

nioso ono badaczom dziejów oraz susznej spra-

wie ten poytek, jakiego tylko oczekiwa mona od

oywionych dobr intency prac uczonego pisarza«.

Maciejowski domaga si wci rodków na susz

w kieszeni. Gdy oddawna oczekiwana praca jego ju
ukoczona bya, zoy on prob o wyasygnowanie mu
pienidzy na druk caego szeregu dzie, oraz na dalsze

studya.

Namiestnik obieca wyjedna u cesarza pienidze

i zleci Szypowowi wygotowanie noty w tym przed-

miocie.

Dnia 24 Lutego 1839 roku Szypow przedstawi

szczegóowy wykaz; Maciejowski widocznie obieca wy-
gotowa nowe wydanie historyi prawodawstw, a oprócz

x
) Akta Nr. 158/1834 r. A. Krassowski do Paskiewicza 15 (27)

Marca 1839 r. Nr. 129.
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niej i oprócz pamitników, wanie z pod prasy drukar-

skiej wychodzcych, wymieni jeszcze trzy dziea, które

w najbliszym czasie wyda zamierzy: Rozbiór kryty-

czny literatury ruskiej i polskiej w wieku XVI, History

Unii oraz ycie prywatne Rusinów i Polaków a do

wieku XVI.

Na druk Historyi prawodawstw wyasygnowa nale-

ao 15,000 zp., na Pamitniki 6,000 zp., na druk kadego
z trzech pozostaych dzie po 5,000 zp. a razem 36,000

zotych polskich. Oprócz tego, Maciejowski uwaa za

niezbdne przedsibranie podróy do Prus i Austryi, ce-

lem zbadania archiwów i bibliotek, dla dopenienia za-

mierzonych dzie; koszta tej podróy oblicza na 4 do 5

tysicy zp. Razem wic Szypow oblicza wysoko -
danej dla Maciejowskiego zapomogi na 40,000 zp. Do
wykazu tego doczy Szypow krótki memorya o pra-

cach Maciejowskiego, wyuszczajcy uyteczno jego dzie.

Wyej ju przytaczalimy z memoryau tego opi-

ni Szypowa o Historyi prawodawstw. Znany nam jest

równie pogld wadz na Pamitniki.

Inne trzy prace równie miay by tym samym
oywione duchem i temu samemu suy celowi. O za-

mierzonej Historyi Unii pisa, naprzykad, Szypow:

»Przy szczegóowem rozwaaniu roli wszyst-

kich Sowian, a zwaszcza Rusinów i Polaków a
do wieku XVIII, autor zwróci szczególn uwag
na wysiki, przez Jezuitów czynione ku poczeniu
w Polsce, Wgrzech, Rosyi cerkwi greckiej z ko-

cioem rzymskim. Z przedmiotem tym cisy maj
zwizek nieznane dotychczas dziaania Litwinów,

a równie Kozaków.

Dzieje te zamierza autor z czasem opubliko-

wa pod tytuem: Historya Unii czyli poczenia
kocioa wschodniego z zachodnim a do w. XVHI«.
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Na tern podaniu Szypowa nakreli namiestnik

oówkiem

:

»Wzi ze sob do Petersburga, przedstawi

Cesarzowi i wyprosi dla niego 40,000 zp.«

Wkrótce potem Paskiewicz by w Petersburgu i 16

Kwietnia zoy cesarzowi referat; wyliczy pi dzie

Maciejowskiego, od Historyi prawodawstw zaczynajc,

stwierdzi krótko, i »celem tych prac, a zwaszcza

pierwszej, jest rozwinicie i ustalenie przy pomocy fak-

tów tej prawdy, i ludy sowiaskie od wieków cieszyy

si pomylnoci pod wadz rzdu monarchicznego

i wyznaway religi prawosawn, nie wyczajc i So-

wian Zachodnich« ; w konkluzyi prosi Paskiewicz o przy-

znanie Maciejowskiemu 40,000 zp. z sum, do rozporz-

dzenia cesarskiego pozostawionych. Cesarz zgodzi si

na yczenie namiestnika *).

Praca Maciejowskiego wkrótce po wyjciu z druku

przetómaczona zostaa na jzyk rosyjski. Tómaczenia
podj si Orest Jewiecki, urzdnik kancelaryi namie-

stnika.

Dnia 14 Sierpnia st. st. 1839 roku rkopis tóma-
czenia zakwalifikowany zosta do druku przez komitet

petersburski cenzury duchownej.

Dnia 7 Marca st. st. 1840 roku namiestnik osobicie

l
) Akta Nr. 8/1839 r.: O przyznania 4,000 zip. na wydanie

prac profesora Maciejowskiego. W rzeczywistoci, Maciejowski nie

wypeni cile przyrzeczonego programu i wydawa podczas

okresu paskiewiczowskiego kolejno:

Polska a do pierwszej polowy XVIII wieku pod wzgldem
obyczajów i zwyczajów, rok 184*2;

Pierwotne dzieje Polski i Litwy, rok 1846;

Pimienictwo polskie od czasów najdawniejszych a do roku

1830, rok 1851.

Drugie wydanie rozszerzone Historyi prawodawstw sowia-
skich wychodzi zaczo dopiero w r. 18.16.



— 503 —

prosi cesarza o przyznanie tómaczowi 5,000 zp. sub-

sydyum na druk pracy, przytaczajc w motywach re-

feratu:

»Urzdnik kancelaryi mojej asesor kolegialny

Jewiecki przetómaczy Pierwotne dzieje chrzeci-

jaskiego kocioa u Sowian, prac prof. Macie-

jowskiego, która zwrócia na siebie uwag nauki

europejskiej a w której dowiedzionem zostao na

mocy wiarogodnych danych historycznych, i wszy-

scy Sowianie, bez wyjtku, wyznawali pierwotnie

wiar chrzecijask wTedug dogmatów cerkwi

grecko-wschodniej i e dopiero wówczas, gdy ko-

ció rzymsko-katolicki, utrwaliwszy sw potg na

zachodzie, zacz przemyliwa o poddaniu swej

wadzy krajów sowiaskich, Sowianie zachodni

zmuszeni zostali do przyjcia wyznania rzymsko-

katolickiego «.

Cesarz zgodzi si na wniosek.

Oprócz tego, namiestnik wyrazi przed szefem cen-

zury petersburskiej Krassowskim yczenie, aby po wyj-

ciu ksiki z druku, dostarczono egzemplarze jej wszy-

stkim przedstawicielom duchowiestwa wyszego prawo-

sawnego w pastwie.

Dnia 27 Wrzenia st. st. 1840 roku Krassowski prze-

sya na rce Eliaszewicza pozwolenie formalne na wy-
danie ksiki Jewieckiego z drukarni na sprzeda, ko-

munikowa mu adresy wyszych hierarchów cerkwi

i prosi o wstawienie si u namiestnika, aby egzempla-

rze ksiki przesane równie zostay do akademii i do

seminaryów duchownych prawosawnych.

»Ta ciekawa ksika — pisa Krassowski —
bdzie stanowia dobre ródo dla nauczycieli i dla

studyujcych history cerkwi, i podrcznik taki,
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otrzymany wprost od znakomitego syna cerkwi

prawosawnej, zwróci na siebie szczególn ich

uwag i oczywicie pozostanie w ustach i sercach

jej sug, jako nieustajce wiadectwo szczodrobli-

woci i wiatej troski o rozszerzenie prawosawia

w naj obszerniejszem na wiecie pastwie«.

Nastpnie, kolejno nadsyane byy podzikowania

od osób obdarowanych.

Jeden z dygnitarzy duchownych (Anatoliusz, biskup

ekaterynburski), dzikujc za »dar nieocenionym, yczy
namiestnikowi, aby udao mu si pocign si prawdy

oraz powoa do posuszestwa wzgldem kocioa pra-

wdziwego tyle tysicy, ilu wrogów or jego porazi.

Inne osoby w podobny sposób tómaczyy sobie uwag
niezwyk, ksice okazan *).

Znalaz si i tómacz ksiki Maciejowskiego na j-
zyk francuski — dr. Sauve, lekarz dywizyi byej armii

polskiej.

W podaniu do namiestnika z dnia 29 Lutego 1840

roku, napisanem, oczywicie, po porozumieniu z Macie-

jowskim, skary si p. de Sauve, e wadze miejscowe,

do których si zwróci o pozwolenie oddania ksiki na

sprzeda, zaday poddania tómaczenia pod cenzur

warszawsk; p. de Sauve, przewidujc, i ze strony cen-

zury oczekiwa mona trudnoci, i uwaajc, i chodzi

tu moe nie o cenzurowanie treci, zaaprobowanej

wszak ju przez cenzur petersbursk, lecz jedynie

Akta Nr. 70/1840 roku:

O wydaniu radcy kolegialnemu Jewieckiemu 5 tysicy zp.

na druk tómaczenia dziejów kocioa chrzecijaskiego u Sowian.

Tómaczenie wyszo pod tytuem: Istorija pierwobytnoj christi-

janskoj cierkwi u Sawian.
Tómacz dedykowa sw prac Piotrowi, synowi Teodora

Eliaszewiczowi, dyrektorowi wasnej kancelaryi namiestnika.
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o sprawdzenie zgodnoci tómaczenia z oryginaem, prosi

namiestnika o decyzy w tej materyi.

Paskiewicz dnia 3 Marca przesa kategoryczny

rozkaz Rautenstrauchowi, aby nie poddajc samego tek-

stu cenzurze, zakwalifikowa ksik do sprzeday, po-

równawszy jedynie tómaczenie z tekstem.

Dnia 24 Marca odpowiada Rautenstrauch, i sko-

lacyonowa tómaczenie i tekst, i znalaz, i tómaczenie

jest zupenie cise. Wyszo wic z druku i tómaczenie

francuskie *).

Dnia 23 Marca Sauve wystosowa do Paskiewicza,

przebywajcego w Petersburgu, podanie; pisa w niem,

i ju dawno zamierza przetómaczy na jzyk, którym

wadaj narody owiecone, wybitne utwory literatury

polskiej, i gdy cesarz wyranie zaznaczy sw aprobat
dla dziea Maciejowskiego, Sauve wybra do tómacze-

nia t wanie ksik; obecnie, prosi namiestnika o przy-

jcie jednego egzemplarza ksiki i o wyjednaniu mu
pozwolenia na ofiarowanie równie egzemplarza cesa-

rzowi i jeli cesarz raczy go przeczyta, tómacz bdzie
sowicie wynagrodzonym za swe trudy.

Paskiewicz wyjedna mu równie, jak i Jewiec-

kiemu, u cesarza zapomog 5,000 zp. na druk ksiki;
przytacza w swym referacie namiestnik, i:

»...tómaczenie Sauve'go, komunikujce Euro-

pie bardzo ciekawe i godne rozpowszechnienia

wiadomoci, przez Maciejowskiego zebrane, zasu-

guje na poparciem.

]

) Akta Xr. 27/2261:

O pozwolenia d-rowi Sauue na sprzeda tómaczenia pracy
Maciejowskiego. Tómaczenie wyszo pod tytuem: Essai histori-

que sur 1'eglise chretienne primitiue des deux rites, chez les Slaues.

Tradui da polonais en francais par le docteur Louis Franeois de

Saiwe. Jako miejsce wydania, oznaczony: Lipsk, 18^0 r.
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Z chwil ustanowienia Okrgu Naukowego War-
szawskiego, fundusz, z którego Maciejowski sw pensy

7,000 zp, pobiera, jako stanowicy cz funduszu edu-

kacyjnego, przeszed pod zawiadywanie kuratora. Oku-

niew nie by widocznie z pocztku dobrze wtajemni-

czony w te wyjtkowe warunki i przywileje, z jakich

korzysta Maciejowski i próbowa da mu uczu sw
wadz, Maciejowski podawa skargi do namiestnika,

w wikszoci wypadków uwzgldniane. A wic, naprzy-

kad, Maciejowski, po przeznaczeniu funduszu 40,000 zp.

na jego dalsze prace i studya, odbywa wycieczki na-

ukowe za granic, gównie do Austryi. Gdy we Wrze-

niu roku 1840 wróci z takiej trzymiesicznej wycieczki

do Galicyi, kurator owiadczy mu, i pensya za czas

wyjazdu nie moe mu by wypacon, gdy nie wzi,
wzorem innych urzdników, pozwolenia na wyjazd od

Rady Administracyjnej.

Maciejowski uda si ze skarg do namiestnika,

przypominajc, e dotychczas stale urlop by mu wyda-

wany na rozkaz dyrektora gównego spraw wewntrz-
nych, który w tej mierze ustnie znosi si z namie-

stnikiem.

Na pocztku roku 1843 kurator Okuniew zmuszony

jest szeroko tómaczy si przed namiestnikiem, z po-

wodu podanej przez Maciejowskiego skargi na wydzia

cenzury, która jakoby czynia mu róne trudnoci w wy-

dawaniu ksiek, pomimo wyranego rozkazu namie-

stnika, aby wydawano mu bez przeszkody wszelkie za-

graniczne ksiki i pisma, dotyczce historyi Sowian.

Kurator wyjania, i cenzura wydaje Maciejowskiemu

nietylko rzeczy, traktujce o historyi Sowian, lecz na-

wet takie »majce bardzo szkodliw dno« rzeczy,

jak prelekcye Mickiewicza, w Paryu wydawane, Przyja-

ciel Ludu, wydawany w Lesznie, Obrazy Polski i Pola-
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ków, Tygodnik, Ordownik i inne wydawnictwa peryo-

dyczne, wychodzce w Poznaniu.

»Wprawdzie rzeczy te maj pewn styczno
z history Sowian, lecz po wikszej czci zawie-

raj artykuy treci politycznej, pisane przez emi-

grantów polskich w celu budzenia w mieszkacach
Królestwa niezadowolenia z istniejcego stanu rze-

czy oraz w zamiarze zakócenia spokoju publicz-

nego w caym kraju, a jednak nawet i te rzeczy

byy mu wydawane bez wszelkiej przeszkody«.

Konkludowa kurator, i skarga Maciejowskiego

jest niesuszna i e urzdnicy nie omieliliby si nie

speni cile rozkazu namiestnika *).

Zdarzao si czasami, e i Maciejowski ustpi
musia.

Po powrocie Maciejowskiego z podróy naukowej

za granic w lecie 1840 roku, kurator owiadczy mu,

e nadal pobiera bdzie 7,000 zp. z funduszu eduka-

cyjnego (oprócz 3,000 zotych polskich, pobieranych za

wykad w Akademii Duchownej), z warunkiem atoli

wykadania historyi prawa na kursach prawnych. Ma-
ciejowski poda skarg do namiestnika, tómaczc, i
otrzyma w swym czasie pensy 7,000 zp. jako urzd-
nik biura przybocznego dyrektora gównego S. W. D.

i O. P., e, pozostajc w tym charakterze, oddawa si

J
) Akta Nr. 158/1834 r. Skargi Maciejowskiego w sprawie

urlopów, z d. 10 Padziernika 1840 roku i 8 Padziernika 1842 r.

Raport Okuniewa w sprawie zatargu Maciejowskiego z cenzur
z d. 4 (16) Stycznia 1843 r. Nr. 27.

Z tych to prelekcyi Mickiewicza, do Warszawy przysya-
nych, dowiedzia si Maciejowski, i poeta w lekcyi 19 z d. 12

Kwietnia 1842 r. postawi Maciejowskiego w szeregu odstpców,
razem z Gurowskim i oryentalist Skowskim.
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pracy naukowej, e rozpoczte prace pochaniaj mu
cay czas i e je dopiero »za lat kilka przy boskiej po-

mocy przywie do skutku zamierza«, e nie ma za-

miaru wracania do stanu nauczycielskiego i e history

prawa moe kto za osobn pensy wykada.
Kancelarya namiestnika zadaa wyjanienia od

kuratora. Wedug wyjanienia kuratora:

»Maciejowski, pobierajc z funduszu ekstraor-

dynaryjnego edukacyjnego 7,000 zp. rocznie, cho-

cia zajmowa si wydawaniem dzie niezaprzeczo-

nej wartoci, lecz dla suby w okrgu naukowym
waciwie adnego nie przyniós poytku«.

Powierzenie Maciejowskiemu wykadu historyi pra-

wa polskiego uwaa kurator za najwaciwsze zuytko-
wanie jego uzdolnie i umiejtnoci i mniema, e wT ra-

zie uchylenia si Maciejowskiego od wykadu naleaoby
cofn mu pensy, zwaszcza wobec wielkiej szczupoci
funduszów edukacyjnych.

Namiestnik podzieli opini kuratora i poleci mu,
aby zawiadomi Maciejowskiego, i proba jego uwzgld-
nion by nie moe *).

W roku 1849 wyszed Maciejowski do emerytury,

otrzymawszy j w wysokoci cakowitej pensyi dawnej,

10,000 zp.

Przesadne nadzieje, jakie do jego prac w sferach

rzdowych przywizywano a które jedynie czasowem
uniesieniem prozelitycznem tómaczy mona byo, nie

sprawdziy si nawet w drobnej czci. W kadym atoli

razie w epoce istnienia kursów prawnych stanowisko

J
) Akta Nr. 255/1840 r.

O profesorze Maciejowskim. Podanie Maciejowskiego z dnia

13 Wrzenia 1840 r. Kurator do Eliaszewicza d. 11 (23) Wrzenia
1840 roku, Nr. 3271. Namiestnik do kuratora dnia 16 (28) Pa-
dziernika 1840 roku, Nr. 3222.
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Maciejowskiego u sfer wpywowych byo o tyle ugrun-

towane, i w swym zatargu z komisy sprawiedliwoci

o zakres i program wykadu na kursach ugina si przed

wol komisyi nie widzia potrzeby.

3.

Od r. 1846 pozostaa jedna dla modziey Króle-

stwa, chccej ksztaci si w prawie, droga, mianowicie

wyjazd do uniwersytetów rosyjskich, przedewszystkiem

do petersburskiego i moskiewskiego, gdzie istniay kate-

dry prawa Królestwa. W szkoach Królestwa nie wyka-
dano od r. 1840 nawet elementarnego kursu prawa. Na
mocy ustawy o kursach prawnych z r. 1840 skarb Kró-

lestwa utrzymywa mia w obydwóch wymienionych

uniwersytetach 60 stypendystów, ksztaccych si w na-

uce prawa.

W rzeczywistoci liczba tych studentów cyfry tej

faktycznie nigdy nie dosiga.

W r. 1845 wydana zostaa ustawa o stypendyach dla

modziey Królestwa Polskiego, zatwierdzona 11 Sierpnia

st. st. Ustawa ta obejmowaa stypendya, zarówno peda-

gogiczne, jak i prawne. Stypendya pedagogiczne, ustano-

wione zostay, jak wiemy, wskutek pamitnej uchway
Rady Administracyjnej z dnia 7 Sierpnia 1835 r.

Z pocztku zamierzono wysya rocznie po dzie-

siciu stypendystów, nastpnie w r. 1837 cyfr t pod-

niesiono do 15-tu na przecig czteroiecia, nastpnie,

w r. 1841 t sam ilo, 15-tu corocznie, jeszcze na

przecig czteroiecia wysya postanowiono.

Po upywie owego czteroiecia wydana zostaa

ustawa o stypendyach z r. 1845. Przewidywaa ona wy-
dawanie stypendyów cakowitych, na zupene utrzyma-

nie uczniów w uniwersytecie, oraz wsparcia na koszta
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podróy z Warszawy do miejsca przeznaczenia i na po-

wrót do kraju, po ukoczeniu studyów.

Stypendyum cakowite wynosio 250 lub 300 rs.

Liczba stypendystów nie bya w ustawie okrelona,

miaa by ona oznaczona drog wzajemnego porozumie-

nia si namiestnika z ministrem owiaty »stosownie do
funduszu na ten przedmiot przeznaczonego, i do potrzeb

suby«.
Fundusz stypendyalny oznaczony zosta w ustawie

na 31,820 rs. atwo obliczy, i ilo stypendystów ca-
kowitych po r. 1845 nie moga dosign tej cyfry, jak
przewidyway rozporzdzenia dawne, mianowicie cyfry

120, tyle bowiem wynosia de jur suma dotychczaso-

wych stypendyów prawnych i pedagogicznych razem.

Obecnie, biorc 60 stypendyów po 300 rs. i drugie tyle

stypendyów po 250 rs., otrzymalibymy 33,000 rs., czyli

sum wysz od caego funduszu stypendyalnego. Tym-
czasem za, fundusz ten mia, wedug ustawy, pokry
oprócz stypendyów jeszcze i inne wydatki.

Mianowicie, pokrywa z niego miano:

1) Koszta podróy zarówno stypendystów, jak i pe-

wnej iloci uczniów, stypendyów nie pobieraj-

cych (§ 2 i § 11).

2) Wydatki na wzmocnienie nadzoru nad stypen-

dystami w uniwersytetach (§ 16).

3) Zasiki po 30 rs. dla stypendystów, obowizki
nauczycielskie w Królestwie obejmujcych (§ 23).

4) Premia po 100 rs. dla celujcych wród tych

uczniów, którzy wsparcia na drog otrzymuj

(§ 25).

5) Wydatki nieprzewidziane, z powodu odsyania

uczniów do Królestwa przed ukoczeniem ter-

minu, przetrzymania ich w Cesarstwie nad ter-

min zakrelony i t. p. (§ 32).
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Istotnie, przy stosowaniu ustawy stypendyalnej

w praktyce liczb stypendystów oznaczono na 80 osób

ogóem, czyli zmniejszono do dwóch trzecich czci da-

wnej liczby.

Kurator Okuniew w raporcie z d. 31 Sierpnia 1846

roku, namiestnikowi zoonym i przez tego zatwierdzo-

nym, przedstawi szczegóowy plan podziau sumy sty-

pendyalnej !
).

W planie tym rozwaano stypendystów ogólnie, nie

odróniajc prawników od pedagogów.

40 stypendystów otrzymywa miao po 300 rs.

czyli razem 12,000 rs.

40 stypendystów otrzymywa miao po 250 rs.,

czyli razem 10,000 rs.

Corocznie wysya miano, zatem, 20 stypendystów,

w równej iloci do Petersburga i do Moskwy, i tylu
ewentualnie corocznie poczwszy od r. 1848/49, powra-

ca miao do kraju.

Na koszta podróy do Petersburga wyznaczono na

stypendyst 90 rs. 12 kop., dla dziesiciu zatem sty-

pendystów, corocznie do Petersburga wysyanych, prze-

znaczono 901 rs. 20 kop.

Tyle asygnowano na drog powrotn dla dziesi-

ciu po ukoczeniu studyów.

Na koszta podróy do Moskwy wyznaczono 73 rs.

33 kop. na osob, co czynio 733 rs. 30 kop. dla dzie-

siciu do miejsca przeznaczenia i tyle na drog po-

wrotn.
Razem, koszta podróy stypendystów wynosiy

3,269 rs.

Oprócz tego, sum 3,269 rs. przeznaczono na ko-

) Akta Rady Administracyjnej, Sekcya III. Aa. Vol. 5633£.

O instytucie pedagogicznym i stypendyach rzdowych. Raport
Okuniewa z d. 19 (31) Sierpnia 1846 r. Nr. 8411. Odpowied se-
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szta podróy takiej samej iloci wychowaców, niepo-

bierajcych stypendyów.

Na wynagrodzenie 15 wzorowych wychowaców
z liczby tych, którzy wsparcie na drog otrzymali, we-

dug § 25 ustawy, przeznaczono po 100 rs. na osob —
razem 1,500 rs.

Na jednorazowe wynagrodzenie pedagogów po rs.

30, wedug § 23 ustawy, dla dziesiciu rocznie — razem

300 rs.

Na wzmocnienie dozoru nad stypendystami w uni-

wersytetach Cesarstwa, przeznaczono 1,000 rs. rocznie do

rozporzdzenia ministra owiecenia.

Wreszcie, 482 rs. 50 x

/ 2 kop. przeznaczono na wy-

datki nieprzewidziane.

W ten sposób suma stypendyalna bya wyczerpana,

a mianowicie:

12,000 rs. — kop.

10,000 » — »

3,269 » — »

3,269 » — »

1,500 » — »

300 » — »

1,000 » — »

482 » 50\ 2
»

31,820 rs. 50V 2 kop.

Paragraf 14-ty ustawy stypendyalnej gosi, i
w braku dostatecznej liczby kandydatów na stypendya

pedagogiczne, rodem z Królestwa, minister owiecenia,

po uprzedniem porozumieniu si z namiestnikiem, za-

penia wakujce miejsca uczniami zakadów naukowych

kretarza stanu przy Radzie Administracyjnej z dnia 29 Sierpnia

(10 Wrzenia) t. r., z zawiadomieniem o akceptacyi namiestni-

kowskiej.
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Cesarstwa, przyjmujcymi na siebie obowizek wysue-
nia w okrgu naukowym warszawskim oznaczonej licz-

by lat.

Opierajc si na tym paragrafie, Uwarow dnia 30

Wrzenia st. st. 1847 r. w odezwie do namiestnika pro-

ponowa umieszczenie na stypendya Królestwa trzech

wychowaców szkó Cesarstwa, namiestnik atoli odpo-

wiedzia na t propozycy odmownie *).

Nadmieni naley, i, wedug ustawy 1845 r., sty-

pendyci prawnicy obowizani byli wysuy w Króle-

stwie lat 10, pedagogowie za lat 6 na wyznaczonych
im posadach rzdowych.

Wprowadzana coraz wyraniej, od czasu wydania

przepisów dodatkowych z r. 1845, zasada uatwiania

edukacyi wyszej gównie dla modziey uprzywilejowa-

nego pochodzenia znalaza, midzy innemi, wyraz w usz-

czupleniu funduszu stypendyalnego na rzecz otworzo-

nego w r. 1848 w Warszawie instytutu szlacheckiego.

Moc uchway komitetu do zaoenia instytutu szlachec-

kiego z d. 24 Listopada 1847 r., zatwierdzonej przez ce-

sarza w d. 7 Czerwca st. st. 1848 r., postanowiono wy-
znacza corocznie na utrzymanie w instytucie stypen-

dystów skarbowych sum 7,000 rs. z funduszu, przezna-

czonego na stypendya prawne w uniwersytetach Cesar-

stwa. Dziki temu rozporzdzeniu, ilo stypendystów-

prawników, oznaczona w r. 1846 na czterdziestu, mu-
siaa zosta zredukowan przeszo o poow.

Wedug nowego planu asygnowania sumy stypen-

dyalnej, który wszed w ycie od r. 1848/49, ilo sty-

Te Akta Rady Administracyjnej. Vol. 5633fr. Odezwa
Uwarowa, Nr. 9346. Kandydaci proponowani: Jan Gawiski, Mi-

koaj Tusze w, Aleksander Sokoów. Propoz}Tcya wysza od kura-

tora petersburskiego Musina-Puszkina. Na przygotowanej ju od-

powiedzi akceptujcej ucz}Tniona na marginesie notatka: Jeiuo

Swiciost' nie sogasisia.

EPOKA PASKIEWICZOWSK* 33



— 514 —

pendyów prawnych zredukowana zostaa do szesnastu.

Ilo stypendyów pedagogicznych pozostaa na razie

dawna — czterdzieci.

Pozostawiono równie ilo subsydyów na koszta

podróy dla uczniów, o wasnym koszcie ksztaccych
si, oraz inne wydatki w dawnym zakresie.

W planie nowym przepisany by szczegóowy po-

dzia sumy stypendyalnej 1
).

Na

Na

Na stypendya dla 20 wychowa-
ców-pedagogów po rs. 300 . .

stypendya dla 20 wychowa-
ców-pedagogów po rs. 250 . .

koszta podróy dla 10 stypen-

dystów - pedagogów, corocznie

z Warszawy wysyanych . . .

Na koszta podróy dla 10 stypen-

dystów - pedagogów, corocznie

do Warszawy powracajcych .

Na jednorazowe wsparcia po rs. 30

dla 10-ciu pedagogów, do za-

wodu nauczycielskiego gotuj-

cych si 300 rs.

6,000 rs.

5,000 rs.

817 rs. 25 k.
2

)

817 rs. 25 k.

Razem na stypend. pedag. 12,934 rs. 50 k.

a
) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 6163. Sekcya III. Aa

Ó Instytucie Szlacheckim w Warszawie. Plan ten, sporzdzony
przez kuratora, zatwierdzony zosta przez Uwarowa w odezwie
do kuratora z d. 19 Lipca st. st. 1848 roku za Nr. 6768. Okuniew
przedstawi go przy raporcie z d. 14 (20) Sierpnia 1848 roku za

Nr. 653=1 do zatwierdzenia Paskiewicza. Paskiewicz zatwierdzi
d. 17 (29) Sierpnia t. r.

2
) Suma ta obliczona jest, oczywicie, w ten sposób: 5-ciu

stypendystów7 do Petersburga, po 90 rs. 12 kop. na koszta po-
dróy, i 5-ciu do Moskwy — po 73 rs. 33 kop. W ten sam spo-
sób obliczane s koszta podróy wychowaców i przy dalszych.
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Na stypendya dla 16 stypendystów-

prawników w uniwersytetach

petersburskim i moskiewskim

po rs. 300 4,800 rs.

Na koszta podróy dla 4 stypen-

dystów - prawników, corocznie

z Warszawy wysyanych . . . 326 rs. 90 k.

Tyle na koszta podróy dla powra-

cajcych stypendystów. . . 326 rs. 90 k.

Razem na stypend. prawrn. 5,453 rs. 80 k.

Jednorazowe zapomogi na koszta po-

dróy dla 20-tu wychowaców,
corocznie na studya o wTasnym
koszcie udajcych si ... . 1,634 rs. 50 k.

Tyle na powrotn drog 20-tu wy-
chowaców 1,634 rs. 50 k.

Na wynagrodzenie dla 15-tu celuj-

cych wychowaców po uko-
czeniu studyów po rs. 100 . . 1,500 rs.

Na wzmocnienie dozoru nad stypen-

dystami w uniwersytetach . . 1,000 rs.

Na wydatki nadzwyczajne i nieprze-

widziane 663 rs. 20 1
/ 2 k.

Na utrzymanie stypendystów rzdo-
wych w instytucie szlacheckim 7,000 rs.

Razem 31,820 rs. 50V 2 k.

Oprócz stypendystów skarbowych, do uniwersyte-

tów Cesarstwa udawaa si i modzie, wasnym kosz-

tem ksztacca si; lecz oto na mocy rozkazu cesar-

skiego, oznajmionego ministrowi owiaty dnia 30 Kwie-

pozycyach. Innemi sowy, przecitne koszta na wychowaca wy-
nosiy — 81 rs. 7272 kop.

33*
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tnia st. st. 1849 r., ilo studentów w kadym uniwersy-

tecie postanowiono zmniejszy do 300 i wskutek tego

zabroniono przyjmowania do uniwersytetów studentów,

ksztaccych si o wasnych rodkach, dopóki liczba

ogólna nie spadnie do wyej wymienionej cyfry. Na sku-

tek tego, i modzie Królestwa stracia na lat par do-

stp do uniwersytetów.

Pooenie wydziau sdowego w Królestwie stawao
si coraz bardziej opakanem *).

W r. 1850 komisya sprawiedliwoci w memoryale,

zoonym w jzyku francuskim namiestnikowi, wykazy-

waa, e ilo prawników, dostarczana przez uniwersy-

tety Cesarstwa, bynajmniej nie jest dostateczna do obsa-

dzenia posad sdowych.
Wedug wykazu, przez komisy doczonego, uni-

wersytety, petersburski i moskiewski, dostarczyy Króle-

stwu w cigu omiolecia, od r. 1842 do r. 1849 wcznie,
tylko 61 skoczonych prawników, a mianowicie:

V roku 1842 — 1

» 1843 — 5

» 1844 — 2

» 1845 — 19

» 1846 — 17

» 1847 — 11

» 1848 - 4

» 1849 - 2

Razem 61

Liczba dyplomowanych prawników, jak wida, od

r. 1845 stopniowo spadaa. Naleao obmyle wprost

rodki ratunku dla wydziau sdowego Królestwa.

l
) Cytowane niej dokumenta bior z Akt Rady Admini-

stracyjnej. Sekcya III, 4fc. Vol. 5641/?: Wzgldem usposobienia

modziey do posad sdowych.
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Ze szkó Królestwa w jednym tylko instytucie szla-

checkim wykadano elementarny kurs prawa, czyli, jak

opiewaa instrukcya, kurs »miejscowego prawa w naj-

zwilejszym zarysie«.

Nie dawao, oczywicie, to wysuchanie elementar-

nego i z natury rzeczy pobienego kursu wychowTacom
najskromniejszego nawet przygotowania do posad sdo-
wych. A jednak, przy braku szkoy prawa w kraju i wo-
bec wyranego wyrónienia, z jakiem rzd instytut szla-

checki traktowa, przeznaczajc, naprzykad, na stypen-

dya dla jego wychowaców 7,000 rs., dotychczas na sty-

pendya prawne uniwersyteckie asygnowane, mniemali

wychowacy instytutu, i mog ubiega si o tak zwane
rednie posady sdowe, które dawniej stay otworem
tylko dla wychowaców kursów prawnych warszaw-
skich, i skadali odpowiednie podania do komisyi spra-

wiedliwoci.

Komisya, napotykajc wtpliwo w tej sprawie,

postanowia zwróci si do namiestnika, a jednoczenie
skorzystaa ze sposobnoci, aby poruszy na nowTo

spraw kursów prawnych.

Dyrektor gówTny Onufry Wyczechowrski w odezwie

z d. 4 Padziernika 1850 r. Nr. 16839 pyta namiestnika

o decyzy w sprawie przyjmowania na aplikacy s-
dow wychowTaców instytutu szlacheckiego, od siebie

za wypowiada opini, i chcc tych wychowaców po-

równa pod wzgldem kwalifikacyi subowych z ucz-

niami byych kursów7 prawrnych, naleaoby zaprowadzi
w instytucie obszerny kurs prawa w tym zakresie, jaki

ustawra kursów prawnych przepisuje. Odezwa WyCze-

chowskiego oddana zostaa pod rozwag Rady Admini-
stracyjnej; tu roztrzsano rzecz obszernie, porówrnywano
program wykadu prawra w instytucie z programem by-

ych kursów prawnych; z porównania tego pyn wnio-

sek niechybny, e instytut nie daje bynajmniej przygo-
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towania do rednich posad sdowych, idea przywróce-

nia kursów prawnych wyaniaa si, jako jedyne wyjcie
racyonalne.

Namiestnik zdawa si sprzyja tej myli; co za
do drugiej osoby, która gos decydujcy w tej sprawie

miaa, a mianowicie, ministra owiaty, równie ywiono
pomyln nadziej, opart na tern, i minister ów, Szy-

rynskij-Szychmatow, podczas swego w Warszawie w Pa-
dzierniku r. 1850 pobytu, w memoryale, namiestnikowi
podanym, a zawierajcym propozycy podziau funduszu

stypendyalnego na nowych zasadach, zwraca uwag na
to, i »dotychczas nie zajto si urzdzeniem niszych
kursów prawa, niezbdnie potrzebnych dla dostarczenia

wydziaom rzdowym urzdników niszego stopnia«.

Wygotowano wic imieniem namiestnika w Radzie

Administrac. odezw do Turkua; Paskiewicz odezw
zaaprobowa, podpisa, i pod dat 27 Grudnia 1850 r.

(8 Stycznia 1851 r.) przesana ona zostaa ministrowi

sekretarzowi stanu 1
).

Rozpoczynaa odezwa ta od stwierdzenia, i bye
kurs prawne przy gimnazyum gubernialnem warszaw-
skiem zostay zamknite w r. 1846 »wskutek ujawnio-

nego wród wychowaców zego sposobu mylenia i za-

sad, sprzecznych z bezpieczestwem publicznemu.

Odtd posady sdowe zajmowane byy przez apli-

kantów z wychowaców uniwersytetów petersburskiego

i moskiewskiego; atoli liczba ich bynajmniej nie odpo-

wiadaa niezbdnej potrzebie, gdy bowiem, wedug wyli-

cze dyrektora gównego komisyi sprawiedliwoci, dla

obsadzenia wakansów w sdownictwie potrzeba corocz-

nie przynajmniej 40 ludzi, z uniwersytetów przybywa

l
) Odezwa ta, a równie przytoczona niej korespondencya

namiestnika z ministrem owiaty w kwestyi stypendyów oraz
szkoy prawa prowadzona bya w jzyku rosyjskim.
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przecitnie po kilku ludzi rocznie. Gdy za, z rozporz-

dzenia cesarskiego, liczba studentów w uniwersytetach

rosyjskich zostaa ograniczon i, a do chwili dojcia

iloci obecnie znajdujcych si w uniwersytetach studen-

tów do normy, nikt z wychowaców Królestwa do uni-

wersytetów przyjmowany nie jest, przeto zachodzi oba-

wa, e wydzia sprawiedliwoci niebawem pozbawiony

zostanie i tego jedynego rodka zapeniania wakansów.

Obawa ta jest tern zasadniejsza, e, wedug wyjanienia

dyrektora gównego sprawiedliwoci, obecnie jest tylko

80 aplikantów, których wystarczy zaledwie na dwa lata,

po upywie za tego czasu wydzia sprawiedliwoci po-

zbawiony zostanie monoci mianowania na posady s-
dowe ludzi ukwalifikowanych.

Najwaciwiej byoby, zdaniem namiestnika, recie

Rady Administracyjnej, przywróci w Królestwie kurs
prawne, z zachowaniem atoli »ostronoci, zmierzaj-

cych do odwrócenia tego za, które si ujawnio przed

rokiem 1846«.

W tym celu naj stosowniej byoby otworzy kurs
prawne przy warszawskim instytucie szlacheckim, w któ-

rym modzie znajduje si pod nieustannym dozorem

i odsunita jest od wszelkich stosunków poza instytu-

tem, a wskutek tego »nie tak atwo poddaje si zepsu-

ciu przez ze towarzystwo «.

Na korzy tego projektu przemawia i ta okolicz-

no, e w instytucie szlacheckim s ju wykadane po-

cztkowe zasady prawa, a zatem, po dodaniu jednej lub

dwóch klas, modzie wychodziaby z instytutu z tak
znajomoci prawa, jak posiadali wychowacy kursów

prawnych. Gdy atoli instytut utworzony jest wycznie
dla szlachty i liczba wychowaców jest w nim ograni-

czona, gdy dozwTolenie suchania nauk prawnych ucz-

niom przychodnim byoby sprzeczne z przepisami insty-

tutu i gdy rocznie z instytutu wychodzi moe tylko 20
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wychowaców, dla obsadzenia za wakansów sdowych
potrzeba najmniej 40 ludzi rocznie, przeto niema innego

rodka, jak utworzenie kursów prawnych dwuletnich

przy jednem z gimnazyów, jak to byo przed r. 1846.

Aby za unikn umieszczania kursów w takiem

miecie, jak Warszawa, gdzie modzie nie moe znaj-

dowa si pod tak surowym dozorem i »ma wicej spo-

sobnoci do zepsucia«, proponuje namiestnik utworzenie

kursów przy gimnazyum gubernialnem w Pocku, gdzie

znajduje si trybuna cywilny, sd karny i wydzia hypo-

teczny i gdzie mona znale ludzi, uzdolnionych do

wykadu nauk prawnych.

Oprócz tego, proponuje namiestnik »dla wikszej

ostronoci «:

po pierwsze, ilo uczniów ograniczy do istotnej

potrzeby wydziau sprawiedliwoci, mianowicie, ponie-

wa potrzeba 40 ludzi rocznie, zatem oznaczy komplet

uczniów na 100, po 50-ciu w kadej klasie;

po drugie, wyda surowe przepisy wzgldem przyj-

mowania uczniów, analogiczne do przepisów przyjmo-

wania uczniów do trzech wyszych klas warszawskiego

gimnazyum filologicznego;

po trzecie, rozcign nad wychowacami surowy

dozór, powierzywszy go trzem inspektorom.

W konkluzyi swej odezwy, prosi namiestnik mi-

nistra sekretarza stanu o zakomunikowanie projektu tego

ministrowi owiecenia i o przedstawienie go, po wspól-

nem porozumieniu, do zatwierdzenia cesarskiego.

Zdawao si, e ten przez Rad Administracyjn

obmylony, skromny i nader ostrony projekt ksztace-

nia stu uczniów w Pocku, pod dozorem trzech inspek-

torów, wobec wykazania koniecznej potrzeby szkoy
prawa i wobec wysokiego poparcia namiestnika, utrzy-

ma si; stao si atoli inaczej.

Odezwa Paskiewicza nadesza do Petersburga wów-
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czas, gdy nowy kierownik ministerynm owiaty Szyryn-

skij-Szychmatow przygotowywa reform szkó Króle-

stwa; przystosowana bya ona, jak wiemy, do »potrzeby

miejscowej« i polegaa na tern, aby zmniejszy nadmier-

nie, zdaniem ministeryum, rozwijajcy si popd do

owiaty wyszej.

W tym celu postanowiono urzdzi gimnazya

w ten sposób, aby przedewszystkiem przygotowyway
one wprost wychowaców do suby pastwowej; wpro-

wadzono zatem, wzorem ustawy rosyjskiej z r. 1849, do

klas wyszych gimnazyów wykad prawodawstwa obo-

wizujcego, z uszczerbkiem wykadów klasyczno-filolo-

gicznych; te ostatnie potrzebne byy gównie dla mo-
dziey, wstpujcej po ukoczeniu gimnazyum do uni-

wersytetów, wedug za idei Szyrynskiego-Szychmatowa,

tych, sigajcych po owoc owiaty wyszej, wychowa-
ców powinno by jaknajmniej i zastp ich nie powi-

nien wychodzi poza warstw modziey pochodzenia

uprzywilejowanego.

Przy takich dnociach ministeryum, projekt szkoy

prawa nie móg liczy na przychylne przyjcie, a nawet

szykowano si do znacznego zmniejszenia kontyngensu

modziey polskiej, ksztaccej si kosztem skarbu Kró-

lestwa w uniwersytetach.

W Padzierniku 1850 r. Szyrynskij - Szychmatow,

podczas pobytu swego w Warszawie, przedstawi Pas-

kiewiczowi wspomniany ju wyej memorya, majcy
gównie na celu zmniejszenie liczby stypendystów - Po-

laków *).

Przytacza naprzód minister wydane za Uwarowa
zarzdzenia, które miay na celu pocignicie mo-
dziey polskiej do uniwersytetów rosyjskich, jako to

x
) Odpis memoryau tego, po rosyjsku skrelonego, znaj-

duje si w tych samych Aktach Rady Adm. Vol. 56416.
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stypendya a równie przywileje subowe, z pozyskaniem
dyplomu zwizane.

Mniema minister, e te rodki zachty zrobiy ju
swoje i e czas ju obecnie na zredukowanie ich, zwa-
szcza w stosunku do prawników.

»Wynikiem tych rodków byo znaczne po-

wikszenie liczby suchaczów-Polaków w uniwersy-

tetach, a szczególniej prawników, tak, i w roku

biecym 5 prawników umieszczonych zostao za

stypendyami pedagogicznemi. Obecnie ksztaci si
w uniwersytetach okoo 150 mieszkaców Króle-

stwa, z których liczby tylko 13 gotuje si do za-

wodu nauczycielskiego, 21 za otrzymuj stypendya

prawne, reszta ksztaci si na koszt wasny. Z tego

wnioskowa mona, e podczas gdy obecnie nie

trzeba ju szczególnych rodków zachty do kszta-

cenia modziey polskiej w uniwersytetach Cesar-

stwa, to, przeciwnie, konieczne jest przedsiwzicie

rodków stanowczych ku ksztaceniu nauczycieli

okrgu warszawskieoo«.

Z tego wstpu zdawaoby si wypywa, i mini-

ster da bdzie powikszenia iloci stypendyów peda-

gogicznych dla modziey polskiej. Bynajmniej: minister

da zmniejszenia iloci stypendyów, prawniczych i pe-

dagogicznych, dla modziey polskiej i obrócenia otrzy-

manej t drog oszczdnoci na ksztacenie nauczycieli-

Rosyan, do szkó Królestwa przeznaczonych.

»W okrgu naukowym warszawskim — ci-

gnie bowiem dalej — daje si odczuwa brak do-

brych nauczycieli, jak do przedmiotów ogólnych

i realnych, tak w szczególnoci do jzyka rosyj-

skiego i historyi, których to ostatnich Polacy z po-

chodzenia, przy krótkim swym w uniwersytetach
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pobycie, nie mog zastpi z poytkiem. Oprócz

tego, dotychczas nie przedsibrano jeszcze adnych
rodków ksztacenia nauczycieli szkó powiatowych

oraz nauczycieli elementarnego kursu prawa, nie-

zbdnie potrzebnego dla dostarczenia wydziaom
rzdowym urzdników niszego stopnia«.

Po tych rozwaaniach, minister proponowa, aby

»przystosowa fundusz stypendyalny do potrzeb okrgu
naukowego warszawskiego « na zasadach nastpujcych:cz sumy, przeznaczonej na stypendya pedagogiczne,

pozostawi na przygotowanie 10 — 15 modzieców ro-

dem z Królestwa do zawodu nauczycielskiego, reszt za
obróci na ksztacenie w Gównym Instytucie Pedago-

gicznym rocznie do 20 nauczycieli jzyka rosyjskiego

i historyi (Rosyi), z rodowitych Rosyan (iz korennych

rnsskich); nastpnie zgodzi si minister na zachowanie

20 stypendyów prawnych dla modziey, sposobicej si
do suby cywilnej, z tym jednak warunkiem, aby przy-

znawane byy one wycznie dzieciom biednych, zasu-

onych urzdników; reszt sumy stypendyalnej, oprócz

7,000 rubli, przeznaczonych przez cesarza na wyehowa-
ców skarbowych przy instytucie szlacheckim, propono-

wa minister obróci w czci na ksztacenie nauczycieli

do szkó powiatowych i na instytut nauczycieli elemen-

tarnych, w czci na projektowane wykady prawa
w gimnazyach. Wreszcie, projektowa obnienie nadal

udzielanych stypendyów do sumy 250 rs. na stypen-

dyst.

Paskiewicz odezw z d. 9 Listopada 1850 roku za

Nr. 8124 zawiadomi ministra owiaty, i w zupenoci
zgadza si na jego projekta; zarazem za z rozkazu na-

miestnika dyrektor kancelaryi Eliaszewicz przesa do
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Rady Administracyjnej na rce sekretarza stanu Le Bruna
odezw ministra i akceptacy namiestnika »do wiado-

moci przy rozporzdzeniach co do funduszu stypen-

dyalnego«.

Pozyskawszy akceptacy namiestnika, Szyrynskij-

Szychmatow, skadajc do zatwierdzenia cesarskiego

w d. 8 Marca st. st. 1851 roku, cay szereg projektów,

dotyczcych reorganizacyi szkó w Królestwie, przedsta-

wi wraz z niemi i projekt nowych przepisów stypen-

dyalnych.

Na mocy tych w d. 8 Marca st. st. 1851 r. zatwier-

dzonych przepisów, stypendya dla modziey Królestwa,

nowowstpujcej do uniwersytetów, odtd zniono do

sumy 250 rs. Stypendyów prawnych zachowano 20, na

ogóln sum 5,000 rs. Z sumy, dotychczas przeznaczonej

na stypendya pedagogiczne, pozostawiono 3,000 rs. na

12 stypendyów dla ksztacenia nauczycieli szkó Króle-

stwa; z pozostaej sumy ustanowiono zgodnie z wyej
przytoczon opini ministra, 20 stypendyów na przygo-

towanie w Gównym Instytucie Pedagogicznym nauczy-

cieli literatury i historyi rosyjskiej do gimnazyów okrgu
naukowego warszawskiego, mianujc jednoczenie przy

tym Instytucie nadzwyczajnego profesora jzyka pol-

skiego, dla obznajmienia z tym jzykiem wymienionych

stypendystów-Rosyan. Profesorem tym by Piotr Du-

browski.

Reszt sumy stypendyalnej rozkazano uy, zgo-

dnie z przytoczonymi wyej wnioskami ministra, na wy-
datki, zwizane z ksztaceniem nauczycieli do szkó po-

wiatowych oraz z wykadem prawa w gimnazyach x
).

Jak widzimy, fundusz stypendyalny, przeznaczony

a
) Przepisy te stypendyalne wydrukowane w wydawnic-

twie: Sbornik postanowieni] po Minisierswu Narodnawo Proswie-

szczenija. Tom II, cz 2. Wydanie 1865 r. Nr. Nr. 1198, 1201.
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na ksztacenie modziey polskiej w uniwersytetach ro-

syjskich, stopnia niezmiernie.

Liczba stypendystow-prawników, jakkolwiek pod-

niesiona o czterech, w porównaniu z rozkadem stypen-

dyów w r. 1848 dokonanym, wynosi miaa jednak lylko

trzeci cz tego ich kompletu, jaki ustanowiony by
w r. 1840; dodajmy do tego, e wówczas, jednoczenie

z ustanowieniem 60-ciu stypendyów prawnych w uni-

wersytetach Cesarstwa, zakadano kurs prawne w War-
szawie, obecnie zakadu tego kraj by pozbawiony. Do-

dajmy do tego jeszcze, e obecnie w lat dwadziecia po

zwiniciu uniwersytetu warszawskiego, dawni wycho-

wacy jego albo piastowali posady wysze, albo wycho-

dzili do emerytury, albo przenieli si ju do wieczno-

ci. Jeszcze bardziej, pomimo przyznawanego przez mi-

nistra braku nauczycieli, obcito stypendya pedagogiczne;

podczas bowiem, gdy w r. 1837 corocznie 15-tu stypen-

dystów wysya postanowiono, obecnie wszystkich sty-

pendyów ustanowiono 12, a wic przecitnie trzech za-

ledwie rocznie wysya mona byo, czyli 1

j 5 cz kom-
pletu pierwotnego. Wysyanie modziey polskiej do uni-

wersytetów Cesarstwa miao by niejako ekwiwalentem

owiaty wyszej, przedtem w kraju pobieranej. Wedug
ustawy stypendyalnej z r. 1845, wydatki skarbu na ten

ekwiwalent, stanowice jedyny fundusz, na owiat wy-
sz modziey polskiej przeznaczany, wyraay si w dro-

bnej cyfrze — 31,820 rs.

Obecnie, cyfra ta obniona zostaa do 8,000 rs.
1
).

Niebawem po zatwierdzeniu przez cesarza w dniu

8 Marca st. st. 1851 r. projektów, dotyczcych reorgani-

zacyi szkó w Królestwie Polskiem, odpisa Szyrynskij-

*) Nie naley spuszcza z uwagi, e cyfrw, dotyczce iloci

stypendyów oraz sumy ogólnej funduszu stj7pendyalnego,

w ustawach i przepisach ustalane, wyraay jedynie norm, do
jakiej rzeczywista ilo stypendystów dochodzi moga, a wic
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Szychmatow namiestnikowi na jego propozycy zaoe-
nia kursów prawnych przy gimnazyum pockiem. Mia-

nowicie, w odezwie z dnia 23 Marca st. st. 1851 r. za

Nr. 3035 minister owiaty, przytoczywszy na wstpie
projekt namiestnika, który mia by, po porozumieniu

ministra sekretarza stanu z ministrem owiaty, cesarzowi

do zatwierdzenia przedstawiony, owiadcza, i »nie

omieli si przedstawi cesarzowi tej sprawy, bez uprze-

dniego przeoenia namiestnikowi nastpujcych wzgl-
dów «.

Wyuszcza dalej minister, i rozporzdzenie cesar-

skie z d. 8 Marca st. st., zaprowadzajce wykad prawa
w gimnazyach filologicznych, zmienia ca istot spra-

wy, odtd nie bdzie ju braku aplikantów sdowych.
Gdy za w r. 1851 studenci, na swym koszcie bdcy,
bd ju przyjmowani do uniwersytetów, petersburskiego

i moskiewskiego, przeto mog ju wstpowa do tych

uniwersytetów równie i studenci-Polacy, którzy, razem

ze stypendystami rzdowymi, utworz kontyngens apli-

kantów, bdcy zawsze w pogotowiu do obsadzenia

wyszych urzdów sdowych. Biorc pod uwag liczb

studentów-Polaków, rodem z Królestwa, którzy pobie-

rali nauk w wymienionych dwóch uniwersytetach o wa-
snym koszcie w r. 1849, prawie wycznie na wydziale

prawniczym, a mianowicie do 72 osób wynoszc, i do-

dajc do tego 20 stypendystów prawnych, nie naley

chyba obawia si, zdaniem ministra, braku kandyda-

tów do posad w wydziale sprawiedliwoci Królestwa *).

norm maksymaln; cyfr}7

,
jakie w rozdziale X przytaczamy, wy-

kazuj, e rzeczywista suma stypendyów oraz funduszu stypen-

dyalnego nader rzadko owego maximum legalnego dosigaa,

najczciej bya daleko ode nisz.
l
) Akta Rady Administracyjnej. Vol. 5641&. Zwróci mu-

simy uwag, i cyfry, przez ministra owiaty w korespondencyi

z namiestnikiem co do stypendystów-Polaków przytaczane, nie
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atwo poj, i optymizm ministra owiaty by
zgoa nieuzasadniony, a faszywo jego wniosków nie-

zawodnie i dla namiestnika jasn bya. Ponowne bo-

wiem przyjmowanie studentów-Polaków do uniwersyte-

tów rosyjskich przywracao poprostu tylko stan rzeczy

z przed r. 1849, czyli stan rzeczy, na mocy którego, jak

to wykazyway cyfry statystyczne, w odezwie namiestnika

do ministra przytoczone, uniwersytety rosyjskie dostar-

czay tylko czstk potrzebnej dla wydziau sprawiedli-

woci Królestwa iloci sadowników. Wykady za dodat-

kowe prawa w gimnazyach nie mogy przysporzy ukwa-
lifikowanych aplikantów nawet do porednich posad s-
dowych, i co do tego dawniejsze, wyczerpujce memo-
ryay komisyi sprawiedliwoci, których argumenta w epoce

tworzenia kursów prawnych przez wadze wysze za zu-

penie przekonywajce uznane zostay, nie pozostawiay

adnej wtpliwoci.
Atoli namiestnik nie by usposobiony do kruszenia

kopii o kurs prawne w Królestwie i w odpowiedzi mi-

nistrowi owTiaty dnia 30-go Kwietnia 1851 roku za

Nr. 21806 pisa:

»...Podzielam w zupenoci zdanie JWPana, e
na teraz naley wrstrzyma si z przedstawieniem

wniosku mego J. C. Moci co do otwarcia kursów
prawnych przy gimnazyum pockiem; jeliby po
upywie lat dwóch okazao si, e rodki te nie

bd odpowiaday potrzebom sdownictwa, nie

omieszkam, za zniesieniem si uprzedniem z J. W.
Panem, nowego uczyni przedstawienia«.

Wicej ju, atoli, sprawa ta, za namiestnictwa Pas-

kiewicza, poruszan nie bya. Zaprowadzenie wykadu

zawsze s cise, a mianowicie nieraz s stanowczo przesadzone.

Tak, naprzykad, w cytowanym wyej memoryale jego z r. 1850

pierwotna ilo wysyanych rocznie stypendystów-Polaków po-
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prawa w gimnazyach, oczywicie, nie uatwio bynaj-

mniej cikiego nad wyraz stanu edukacyi prawniczej

w Królestwie. Zreszt, wbrew temu, co minister owiaty
dla jakiego takiego umotywowania swej odmownej na
projekt utworzenia kursów odpowiedzi pisa, rzd zda-

wa sobie jasno spraw z tego, e lekcye prawa w gim-

nazyach nie s adnem przygotowaniem przyszych sa-

downików.

Mówilimy o tern obszernie wyej, e reforma

gimnazyów, zaprowadzajca w nich wykad prawa
z uszczupleniem studyum klasycznego, miaa sw poli-

tyczno-pedagogiczn podstaw, mianowicie, mniemano,
i obznajmiajc modzie z ustawami pastwa rosyjskie-

go, w duchu podanym, i unikajc roztaczania przed

wyobrani modziey obrazów z ycia pastw antycz-

nych, wychowa si t drog dobrych poddanych i urzd-
ników, wolnych od zudze wyobrani.

Kurator Muchanow oficyalnie wyjania komisyi

sprawiedliwoci, i nauka prawa w gimnazyach ma wa-
nie ten moralno-polityczny, nie za fachowy cel na

wzgldzie.

»Wykad prawa nie jest kursem specyalnym,

przygotowujcym modych ludzi wycznie do za-

wodu sdowego — pisa w odezwie z 19 (31) Marca
1852 r. za Nr. 2089 — lecz ma na celu naprzód za-

szczepienie w uczniach dokadnych i trwaych po-

j pod wzgldem prawnym o obowizkach, które

mi bd do wypenienia, jako czonkowie uorga-

nizowanego spoeczestwa, a w szczególnoci jako

poddani pastwa rosyjskiego, powtóre przygotowa-

nie ich do penienia godnie i z poytkiem dla

dana jest przez ministra na 20 osób (razem 40 osób), podczas
gdy okrelone prawnie maximum wynosio tylko po 15 osób
z kadej kategoryi.
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kraju obowizków we wszelkich gaziach suby
rzdowej « *).

Nauka prawa w gimnazyach wykadan bya przez

dwóch nauczycieli w 18 godzinach na tydzie, po 6 go-

dzin w kadej z klas wyszych, a mianowicie:

Swod praw Cesarstwa:

W klasie V godzin 5

» VI » 2

» VII » 2

Prawo miejscowe:

W klasie V godzin 1

» VI » 4

» VII » 4

W Instytucie szlacheckim, jak to komunikowa ku-

rator w teje odezwie, nauka prawa dawan bya w kla-

sach VI i VII po godzin 3 na tydzie, od roku za
1852/53 postanowiono wykada prawo po 4 godziny ty-

godniowo w trzech klasach wyszych, V, VI i VII. Tak
wanie ilo godzin, przeznaczonych na »Prawo Cesar-

stwa i miejscowe« — 12, po 4 godziny w trzech klasach

wyszych znajdujemy w rozkadzie godzin, doczonym
do ustawy instytutu szlacheckiego z dnia 2 (14) Maja

1854 roku.

Jakie byy skutki tego stanu rzeczy dla ogólnego

poziomu i rozwoju wydziau sprawiedliwoci w Króle-

stwie pod koniec polistopadowego dwudziestopiciolecia,

atwo to sobie wyobrazi.

x
) Akta Komisyi Rz. Sprawiedliwoci, tyczce si wykada-

nia w gimnazyach nauki prawa. Vol. 11 V*- — L

P0KA PA8KIEWICZ0WSKA 34
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Jeli komisya sprawiedliwoci w sprawozdaniu

swem za lata 1832 i 1833 juz podnosia trwony gos,

przewidujc opakane skutki braku wydziau prawnego

w kraju, to po upywie lat dwudziestu paru smutne te

przewidywania sprawdziy si zupenie. Stwierdza to

niezbicie urzdowy raport za rok 1855, zoony przez

czwartego z kolei w okresie paskiewiczowskim dyrektora

gównego komisyi sprawiedliwoci Fryderyka hr. Skarbka^

który po dymisyi Onufrego Wyczechowskiego w kocu
Wrzenia 1854 roku na urzd ten powoanym zosta,

w Listopadzie za tego roku urzdow nominacy
otrzyma.

Ze wszystkich czterech dyrektorów Skarbek, byy
profesor uniwersytetu, najenergiczniejszym okaza si
rzecznikiem edukacyi prawnej modziey i nawet z cza-

sem z powodu ostrego postawienia tej sprawy urzd
utraci.

Do sprawozdania urzdowego komisyi sprawiedli-

woci za rok 1855 Skarbek doczy spotrzeenia swoje

i na pierwszem miejscu postawi spraw ksztacenia pra-

wników *).

Sprawozdanie to, wraz z uwagami dyrektora gów-
nego, rozwaanem byo ju za nastpnego panowania

przez namiestnika ksicia Gorczakowa.

»Speniajc Najwyszy Rozkaz — pisa Skar-

bek — Dyrektor Gówny, Prezydujcy w Komisyi

Sprawiedliwoci, ma zaszczyt doczy do sprawo-

zdania z teje Komisyi z r. 1855 nastpujce uwagi

swoje nad wydziaem suby, która mu jest po-

wierzon.

I. Dzi polega jeszcze caa suba wyszego
Sdownictwa na starszych urzdnikach sdowych,

*) Akta Rady Administracyjnej. Sekcya II. 8a. Rys ogólny

dziaa rzdu. Vol. 5575z.
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którzy mieli mono w modoci swojej naby do-

kadnej znajomoci prawa, lecz liczba takich zmniej-

sza si codziennie przez mier i utrat si, a liczba

modych urzdników, którzy si usposobili do su-
by sdowej tak w uniwersytetach Cesarstwa, jako
i tak zwanych Kursach prawnych, do roku 1846

w Warszawie wykadanych, jest tak maa, i w cz-
ci nawet zastpi nie potrafi ubytku, jaki nast-
puje corocznie w sdownictwie krajowem. Ucznio-

wie, wychodzcy z patentami z gimnazyów Króle-

stwa, pomimo udzielanych im niektórych wiadomo-
ci prawnych w tyche zakadach, okazuj si zu-

penie nieusposobionymi do suby sdowej. Majc
jednoczenie do zwalczenia trudnoci jzyka, któ-

rego si dopiero w szkoach ucz, i trudnoci na-

uki, której wykadu zrozumie nie umiej, przycho-

dz oni do suby bez adnych wiadomoci nauko-

wych i nawet bez uzdatnienia do dobrej redakcyi

tak w ruskim, jak i w polskim jzyku i wszyscy
nie maj nawet adnego wyobraenia o jzyku a-
ciskim, tyle potrzebnym w sdownictwie kraju,

którego dawne prawa i dokumenta s pisane tym
jzykiem, bez którego ci nawet, którzyby chcieli

zastpi prywatn nauk brak usposobienia nauko-

wego, nie mog zasign do róde prawoznaw-
stwa, w prawie rzymskiem zoonych. Najnisze
nawet stopnie suby sdowej, jako to: niszych
pisarzy, obroców i komorników, trudne s do ob-

sadzenia nie ju indywiduami w nauce prawa uspo-

sobionymi, lecz takimi nawet, którzyby zwyczajne

szkoy publiczne z korzyci ukoczyli, bo ograni-

czona liczba uczniów we wszystkich szkoach, wy-
sokie opaty szkolne, dla ubogich rodziców niedo-

stpne, i wyczenie niszych klas ludnoci od po-

bierania nauk w gimnazyach nie pozwala znale
34*
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naleycie usposobionych kandydatów do tych ni-
szych posad, które dzi obsadzane by musz lud-
mi tylko praktycznie usposobionymi, a adnego
prawie szkolnego usposobienia nie posiadajcymi;

gdy modzie, lepiej usposobiona, urzdom takim

powica si nie chce.

W tern pooeniu rzeczy zachodzi konieczna

potrzeba, dla zapewnienia na przyszo usposobio-

nych urzdników sdowych, aby modzie wszyst-

kich stanów miaa uatwion sposobno koczenia
szkó gimnazyalnych, aby w tych szkoach byo
podniesione nauczanie jzyka aciskiego i aby ci,

którzy chc si powici dalszej nauce prawa, mo-
gli znale w specyalnej krajowej szkole sposob-

no dopenienia tego zamiaru.

Tym sposobem koczcy nauki gimnazyalne

bd mogli wchodzi do suby sdowej na nisze

posady, a koczcy kurs prawa dostarczaliby kan-

dydatów do wyszych posad w sdownictwie«.

Dalej, Skarbek wytyka inne braki w urzdzeniu

wydziau sprawiedliwoci, jako to: zbyt nizkie uposae-
nie urzdników, wadliwy system kar kryminalnych i t. d.

Jak widzimy, Skarbek nietylko wytyka wady edu-

kacyi prawnej i da zaoenia szkoy prawa, lecz nie

pomin zarazem sposobnoci, aby wykaza wady sy-

stemu edukacyjnego, doprowadzonego wówczas do wy-
sokiego stopnia upoledzenia.

W odpowiedzi z dnia 15 (27) Lutego 1857 r. na te

uwagi Skarbka Gorczakow replikowa na wszystkie

punkta dyrektora gównego, z wyjtkiem punktu pierw-

szego, dotyczcego edukacyi prawników 1
).

Punkt ten pomin namiestnik zupenem milczeniem.

Te Akta Rady Adm. Vol. 5575*.
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Rozumia Skarbek, e projekt zaoenia szkoy
prawa w Warszawie napotyka na opór ze strony Gor-

czakowa, zwaszcza za ze strony Muchanowa, który za

nowego namiestnika doszed do duego wpywu i zna-

czenia, a bdc zwolennikiem ogranicze owiatowych
w Królestwie, a z drugiej strony znajdujc si w bar-

dzo zym stosunku osobistym ze Skarbkiem, stawa pla-

nom jego na drodze.

Nosi si wic Skarbek z projektem zaoenia szkoy

prawa przy komisyi sprawiedliwoci, dla samych tylko

aplikantów i modszych urzdników sdowych przezna-

czonej, z wyczeniem wszelkich innych suchaczy, a to

w tym celu, aby unikn wszelkiej ingerencyi wadzy
szkolnej i administracyjnej; projekt ten, jak twierdzi

sam Skarbek, znalaz poparcie tak u ministra Turkua,
jak i u ministra owiecenia, któremu przedstawi Skarbek

projekt osobicie, podczas bytnoci jego w Warsza-

wie *). Lecz Muchanow rzecz udaremni.

Pod egid kuratora, w specyalnym komitecie

w Warszawie uoony zosta projekt wzmocnienia wy-
kadu prawa w gimnazyach i projekt ten, za porednic-

twem namiestnika, przedstawiony zosta wprost do Pe-

tersburga, bez oficyalnego porozumienia si z dyrekto-

rem gównym sprawiedliwoci i z Rad Administracyjn.

Projekt ten uzyska zatwierdzenie cesarza, poczem Mu-
chanow wystosowa odezw do Skarbka dnia 4 (16) Li-

stopada 1857 r. za Nr. 12928, zawiadamiajc go, i ce-

sarz d. 7 (19) Wrzenia zatwierdzi nowy plan nauk dla

gimnazyów filologicznych, w sposobie próby na trzy

lata; wedug tego nowego planu, klasy V, VI i VII gim-

nazyów dzieli si bd na dwa oddziay, historyczno-

*) Pamitniki Fryderyka hrabiego Skarbka. Pozna, 1878 r,,

str. 296 i nastpne. W pamitnikach tych wzmianka pobiena
o odezwach Muchanowa i Skarbka, które przytaczam niej, we-
dug akt urzdowych.
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filologiczny i fizyczno-matematyczny; na wydziale histo-

ryczno-filologicznym wykadane bdzie prawo, lecz nie

od klasy V-ej, jak dotd, a od klasy Yl-ej, i oprócz tego

dla tych uczniów, którzy powici si chc subie
w zawodzie sdowym, a nie maj zamiaru lub mono-
ci kontynuowania nauk w uniwersytetach, bdzie utwo-

rzona VIII-ma klasa specyalna, do wykadu samego tylko

prawa.

W klasie VI-ej na wykad prawa przeznaczono

na przyszo tygodniowo godzin 5

W klasie VII-ej tygodniowo godzin .... 4

» VIII-ej » » .... 24

Razem 33

Aby ta wola cesarska moga by jaknaj rychlej spe-

nion, ma by zaraz wprowadzony w wykonanie nowy
plan nauk, wzywa przeto Muchanow dyrektora gów-
nego, aby przedstawi niezwocznie kandydatów na na-

uczycieli prawa w dodatkowych klasach prawnych przy

gimnazyach z liczby urzdników sdowych, którzy uko-
czyli wydzia prawny w uniwersytetach petersburskim

i moskiewskim *).

Taki obrót rzeczy stanowi nie lada afront dla ko-

misyi sprawiedliwoci. Wbrew naturze rzeczy i wbrew
dotychczasowej praktyce, uchwalono, bez oficyalnej apro-

baty komisyi, reform edukacyi prawnej, nalec do

spraw kompetencyi mieszanej, zarówno wydziau spra-

wiedliwoci, jak i owiaty.

Odezwa kuratora, wzywajca stanowczym tonem
dyrektora gównego, niby podrzdnego urzdnika, do
wykonania uchway, o której istnieniu ten po raz pierw-

Akta Komisyi Rz. Sprawiedliwoci, tyczce si wykada-
nia w gimnazyach nauki prawa. Vol. 11 V*. 2.
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szy urzdowo z odezwy kuratora si dowiadywa, bya
cikiem uchybieniem dla powagi urzdowej i dla am-
bicyi osobistej tego ostatniego.

Atoli, komisya sprawiedliwoci, nawyka ju w cigu
dwudziestopiciolecia do oportunizmu, gotowa bya afront

ten puci pazem. wiadcz o tern akta komisyi, w któ-

rych znajdujemy lad, i na posiedzeniu komisyi, na

którem odezwa kuratora do wiadomoci podan bya,

postanowiono pierwotnie odpowiedzie mu, i jakkol-

wiek wiele byoby do nadmienienia^, to jednak, z uwagi

na zatwierdzenie przez cesarza nowego planu nauk, dy-

rektor gówny na teraz ograniczy si musi do przed-

stawienia kandydatów na wykad prawa. Zbyt jednak

trudnem byo dla ambitnego i z przykroci widz-
cego zupene wykrzywienie zamierzonej przeze refor-

my Skarbka przeknicie bez protestu tego gorzkiego

owocu intrygi muchanowowskiej, i to do tego je-

szcze w chwili, gdy zaniedbana równie oddawna spra-

wa edukacyi lekarzy wreszcie pomylnie rozstrzygnit

zostaa przez zaoenie akademii medyczno-chirurgicznej.

Napisa wic Skarbek na wasn rk odpowied, ude-

rzajc, jak na owe czasy, które byy jeszcze wci nie-

zmiennie dalszym cigiem paskiewiczowskiej epoki, sw
miaoci treci i tonu *).

Jakkolwiek odezwa ta chronologicznie wybiega ju
poza granice rozwaanej przez nas epoki, to jednak po-

wicamy jej dusz wzmiank, gdy treci swoj wie
si ona bezporednio z epok ubieg; oprócz tego ode-

zwa ta, a raczej skutek jej — dymisya Skarbka, stanowi

charakterystyczny dowód, jak kruch bya wówczas po-

zycya najwyszych w kraju urzdników Polaków, gdy
omielali si krytykowa rozporzdzenia rzdu.

*) Te Akta Komisyi Rz. Sprawiedliwoci. Vol. 11 V* 2.

Odezwa hr. Skarbka do kuratora O. N. W. z d. 16 (28) Listopada

1857 r. za Nr. 18112.
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»Zanim przystpi do zaatwienia powyszej
odezwy — pisa Skarbek w odezwie swej z dnia

28 Listopada 1857 r. — mam sobie za obowizek
owiadczy otwarcie J. W. Panu zadziwienie moje
z powodu przeprowadzenia nowego planu nauk
w gimnazyach przez poczenie z niemi wykadu
prawa, bez poprzedniego zniesienia si z Komisy
Rzdow Sprawiedliwoci, bez zasignicia Jej opi-

nii i bez adnej z Ni dyskusyi w przedmiocie tyle

wanym dla przyszoci sdownictwa krajowego.

Wszake kiedy najdrobniejsze nawet przedmioty,

sdownictwa i praw krajowych dotyczce, nie s
decydowane bez komunikowania ich poprzedniego

Dyrektorowi Gównemu, Prezydujcemu w Komi-
syi Rz. Sprawiedliwoci, lub samej Komisyi Rz.

Sprawiedliwoci, to przedmiot tak ywotny, jak ob-

mylenie rodków do uatwienia modziey, chccej

si powici zawodowi sdowemu, ksztacenia si
w nauce prawa i wybranie ku temu najlepszej me-
tody, nalea bez wtpienia do tych wanych za-

da administracyi krajowej, w których miejscowe

wadze, a przedewszystkiem Komisya Rz. Sprawie-

dliwoci wysuchan by bya powinna. Skoro je-

dnak to zniesienie si dla niewiadomych mnie po-

wodów miejsca nie miao, a pomimo tego wezwa-
ny jestem o wspódziaanie w wykonaniu nowego
planu przez wskazanie kandydatów na nauczycieli

do wykadu prawa po gimnazyach, kiedy ten nowy
plan pod wzgldem podniesienia nauki prawa
z widokiem istotnej uytecznoci dla suby sdo-
wej, zdaniem mojem poytku istotnego ani mo-
dziey uczcej si w gimnazyach, ani subie sdo-
wej nie zapewnia, a samo zaprowadzenie go jedy-

nie sposobem próby zostawia otwarte pole do ro-

bienia nad nim spostrzee, przedewszystkiem za-
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tern ze stanowiska mojego czuj by obowizkiem
moim zwróci J. W. Panu uwag na nastpujce
okolicznock.

Tu siga Skarbek do dziejów zaoenia kursów
prawnych w Warszawie: komitet, który wówczas nad

urzdzeniem edukacyi prawnej obradowa, wypowiedzia
si stanowczo przeciwko czeniu nauki prawa z kur-

sem gimnazyalnym, uzna bowiem, i wykad prawa
w gimnazyach jest niewaciwy i zawczesny, e mo-
dzie gimnazyalna, dla modocianego wieku i nierozwi-

nicia zupenego wszystkich wadz umysowych, nie jest

jeszcze naleycie usposobion do dokadnego pojcia

przepisów prawa, ogarniajcych zawikane i liczne sto-

sunki ycia towarzyskiego i publicznego. Myl t podzie-

liy wówxzas komisye rzdowe, a nawet i kurator okr-
gu i oto na mocy ukazu cesarskiego w roku 1840 po-

wstay kurs prawne. Tu Skarbek mia odwag powie-

dzie to, czego aden z dyrektorów gównych za Paskie-

wicza podnie nie mia, a mianowicie, e kurs pra-

wne, dla pewnych politycznych wzgldów, drog odezwy
poufnej namiestnika do kuratora zawieszone zostay, e
jednak, jako ustanowione drog ustawodawcz, przez re-

skrypt cesarski, dotd de jur istniej, i wskazywa na

powrócenie do nie zniesionej legalnie instytucyi, jako na

rodek najodpowiedniejszy:

»Szkoa ta, w cigu kilkoletniej swojej exy-

stencyi, odpowiedziaa zupenie oczekiwaniom; wy-
szli z niej uczniowie okazali si naleycie usposo-

bieni i dotd z poytkiem suby sprawuj rozmaite

posady w Wydziale Sprawiedliwoci.

Ukaz z dnia 23 Kwietnia (5 Maja) 1840 roku

adnem póniejszem prawem nie jest uchylonym,

trwa przeto w swej mocy jako prawo stanowione,

a jednak kurs prawne dla niewiadomych Komisyi
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Rz. Sprawiedliwoci powodów zamknite zostay

ale zamknite jedynie de facto, prawnie albowiem

ich exystencya jest uznan, bo Ukaz Najwyszy
z roku 1840 dotd odwoanym nie zosta. Kiedy

wic póniej wznowion zostaa myl rozszerzenia

instrukcyi prawa, od tak dawna w kraju z uszczerb-

kiem suby sdowej zaniedbanej, i jeeli i teraz

nie byo wol rzdu otworzy osobnej wyszej
szkoy prawa, na wzór utworzonej wieo Akade-

mii Medycznej w Warszawie, to, zdaniem mojem,

najwaciwsz byo rzecz powróci do Ukazu Naj-

wyszego z dnia 23 Kwietnia (5 Maja) 1840 roku,

jako opartego na dowiadczeniu, a jednoczenie

przywróci wykonanie tego Ukazu i tym sposobem

przez otworzenie na nowo osobnych kursów pra-

wnych przy gimnazyum warszawskiem zapewni
z jednej strony powag prawa nieodwoanego,

z drugiej przysposobi dla suby sdowej potrzebn

ilo zdolnych urzdników.

Zamiast i t drog, najprostsz i naturaln,

wyjednano jednostronnie, bez zniesienia si z Ko-

misy Rz. Sprawiedliwoci i tak jakby Ukaz z roku

1840 wcale nie exystowa, nowy plan nauk dla

gimnazyów, czcy instrukcy gimnazyaln z na-

uk prawa, plan przeciwny Ukazowi z roku 1840,

a szkodliwy tak dla instrukcyi gimnazyalnej, któr

cienia, jako te i dla nauki prawa, nadewszystko

za szkodliwy dla suby sdowej, do której spro-

wadzi kandydatów, zaledwie o ogólnikach nauki

prawa wiedzcych, a którzy jednak uwaa si bd
za teoretycznie uksztaconych prawników, kandyda-

tów w gruncie rzeczy nieusposobionych, a zarozu-

miaych, których póniejsza praktyka sdowa wy-

radza zwyka na empiryków, subie i krajowi

szkodliwych«.
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Dalej krytykuje Skarbek poszczególne strony pro-

jektu.

Wykazuje, e w gimnazyach prowincyonalnych brak

bdzie uzdolnionych nauczycieli prawa:

»W teraniejszym smutnym stanie sdownic-
twa naszego przez tyloletnie zaniedbanie w kraju

trudnej nauki prawa, zaledwie w Warszawie jednej,

jako w punkcie centralizacyi wadz, zakadów na-

ukowych, bibliotek, znaleby mona potrzebn

ilo... nauczycieli-.

Nagania równie Skarbek postawiony przez kura-

tora warunek powoywania na nauczycieli prawa takich

tylko sadowników, którzy ukoczyli uniwersytet peters-

burski lub moskiewski:

»S miejscowoci, szczególniej po miastach

prowincyonalnych, e takich kandydatów jest tylko

po dwóch lub trzech, a przez to nie moe by po-

midzy nimi wyboru, kiedy oni tylko staj si je-

dynymi i koniecznymi kandydatami, chocia uko-
czenie uniwersytetu nawet z poytkiem nie zawsze

daje rkojmi zdolnoci nauczycielskiej, pominici

za by musz zdolniejsi, chociaby si gdzie zna-

leli, dlatego tylko, e nauk prawa odbywali da-

wniej w Uniwersytecie Alexandryjskim lub w by-

ych kursach prawnych.

Te uwagi poprzedziwszy Dyrektor- Gówny
i znajdujc si w koniecznoci speni danie
J. W. Pana z powodu zatwierdzenia nowego planu,

przedstawia jako kandydatów na nauczycieli prawa...

«

Przytoczywszy list kandydatów, docza Skarbek,

zamiast ich rekomendacyi, tak chodn a zupenie uza-

sadnion uwag:
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»Powiadczam, e przedstawieni kandydaci s
moralnego prowadzenia si i powierzone im obo-

wizki suby naleycie speniaj. Co si za doty-

cz usposobienia ich do nauczania, poniewa nie

miaem okazyi sprawdzi zdolnoci nauczycielskich

urzdników sdowych, przeto pod tym wzgldem
adnej na siebie odpowiedzialnoci przyjmowa
nie mog«.

Odezwa ta uznana zostaa przez Muchanowa i Gor-

czakowa za zuchwa krytyk rozporzdzenia, przez ce-

sarza sankcyonowanego, i Gorczakow niebawem, pod-

czas bytnoci swej w Petersburgu, przedstawi t spraw
w takiem wietle, e Skarbek ju w Marcu 1858 r. zo-

sta uwolniony ze stanowiska czonka Rady Administra-

cyjnej i dyrektora gównego komisyi sprawiedliwoci.

Cesarz Aleksander II wypowiedzia si przeciwko

zakadaniu wT Królestwie specyalnej szkoy prawa, nie-

tylko domylnie — przez sankcyonowanie reformy szkol-

nej, koncentrujcej wykad prawa w gimnazyach, lecz

i zupenie wyranie i otwarcie, z powodu projektów

szkoy prawa w Warszawie, podniesionych wanie
w owym czasie przez uczonych prawników, grupujcych

si w Petersburgu dokoa katedr polskich na wydziale

prawnym oraz dokoa komisyi kodyfikacyjnej. Skarbek,

o ile wnosi mona z jego pamitników, nie wiedzia

nic ani o owych projektach ani o rezolucyi cesarskiej.

Mianowicie, senator Romuald Hub, opracowujc plan

reformy sdownictwa w Królestwie, zaproponowa zao-
enie w Warszawie trzyletnich kursów prawnych, profe-

sorowie za uniwersytetu petersburskiego, Antoni Czaj-

kowski i Kamykow, zoyli projekt utworzenia w War-
szawie wyszej szkoy prawa, z kursem czteroletnim.

Namiestnik Gorczakow wypowiedzia si »dla wy-
szych wzgldów pastwowych« stanowczo przeciwko
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tym projektom i by za utrzymaniem dawnego syste-

mu — ksztacenia prawników polskich w uniwersytetach

rosyjskich.

»Jestem gboko przekonany — pisa w ra-

porcie do cesarza z 21 Lipca (2 Sierpnia) 1857 r. —
e zaoenie tu (t. j. w Warszawie) takiej szkoy
wytworzyoby niejako now tam do zblienia

Polski z Rosy oraz przeszkod do zbratania mo-
dziey polskiej, podczas jej studyów, z innemi cz-
ciami pastwa oraz z uczuciami wiernopodda-
czemi«.

Cesarz dopisa tu uwag wasn: »I ja take« *).

Dopiero w r. 1862, przy innej konjunkturze politycznej,

która zreszt krótko trwaa, powsta w Warszawie wy-
dzia prawny Szkoy Gównej.

x
) Rodiestwienskij: Isoriczeskij Obzor Ministierstwa Na-

rodnawo Proswieszczenija, str. 384. Jednoczenie liczb stypendy-
stów-prawników za inicyatjTw Muchanowa zwikszono do 40-tu.

Szczegóy o tem w Aktach Rady Adra. Vol. 5641c. Raport Mu-
chanowa do Gorczakowa z d. 6 (18) Lipca 1857 r. Nr. 7500; ode-
zwa Gorczakowa do ministra owiaty z dnia 15 (27) Lipca t. r.

Nr. 21668; odezwa ministra sekretarza stanu Tymowskiego do
Gorczakowa z d. 4 (16) Wrzenia t. r. Nr. 2624, zawiadamiajca,
i cesarz d. 11 Sierpnia zatwierdzi projekt zwikszenia liczby

stypendyów prawnych do 40-tu, po 250 rs. jedno.



ROZDZIA X.

1. Statystyka szkolna: dane szczegóowe, dotyczce zakadów na-

ukowych oraz modzie}- szkolnej w epoce paskiewiczowskiej.

—

2. Stosunek osobisty namiestnika do systemu, wzgldem Króle-

stwa stosowanego. Memorya Benedykta Niepokojczyckiego. Za-

koczenie.

1.

Przechodzimy z kolei do obrazu statystycznego

szkó w okresie przez nas rozwaanym *).

») Do uoenia obrazu statystycznego korzystalimy ze

znajdujcych si w archiwum sprawozda urzdowych o sta-

nie kraju, skadanych z pocztku przez Rad Stanu, od cza-

su za jej zniesienia przez Rad Administracyjn. Do sprawo-

zda tych z ogólnego stanu kraju wchodziy, pomidzy innemi,

poparte cyfrowemi danemi, sprawozdaniawadz owiatowych, ska-

dane z pocztku przez komisy spraw wewntrznych, duchow-

nych i owiecenia publicznego, od chwili za utworzenia okrgu

naukowego — przez kuratora okrgu. Wymieniamy gówniejsze

akta, z których korzystalimy:

I. Akta Rady Stanu Królestwa Polskiego:

Vol. 315. Sprawozdanie z czynnoci wadz rzdowych od

pocztku r. 1829 do koca 1834.

Vol. 123a. Rapporta z czynnoci Wydziau Spraw Wewntrz-
nych od dnia 16 Wrzenia r. 1831 do koca 1833.
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Przedstawienie wiernego obrazu stanu liczebnego

szkó i uczniów w epoce paskiewiczowskiej stanowi za-

danie bardzo trudne; twierdzimy nawet na podstawie

rozejrzenia si w materyale archiwalnym, e zupenie

cisego obrazu statystycznego da niepodobna; w ró-
dach bowiem urzdowych z tej epoki panuje co do cyfr

znaczna chwiejno i rozbieno. Jeli zdarza si, e
dwie wadze skadaj sprawozdania cyfrowe w tym sa-

mym przedmiocie, rzadko rezultaty ich oblicze s ze

sob w zgodzie. Jeli wemiemy, naprzykad, sprawozda-

Yol. 123c. Rapporta z czynnoci Wydziau Spraw Wewntrz-
nych za lata 1835, 1836.

Yol. 123d. Rapporta z czynnoci Wydziau Spraw Wewntrz-
nych za lata 1837, 1838.

Yol. 125. Rapporta z dziaa kuratora Okrgu Naukowego
Warszawskiego; Yol. 50.

W tych ostatnich dwóch aktach znajduj si dane z roku

1839/40.

II. Akta Rady Adm. Król. Pol.:

Vol. 5575a. Sprawozdanie za r. 1840 i 1841.

Yol. 55756 — za 1842 r.

Yol. 5575c — za 1843 i 1844 r.

Yol. 5575d — za 1845 r.

Yol. 5575e — za 1846 r.

Yol. 5575/ — za 1847 i 1848 r.

Yol. 5575# — za 1849 i 1850 r.

Yol. 5575/z — za 1851, 1852, 1853 r.

Yol. 5575 1 — rys ogólny dziaa rzdu.
Jako przyczynki drukowane do statystyki szkó w tym

okresie, wymienimy: prac Zawielejskiego, wydan w r. 1842:

Statisika Carstwa Polskawo, a take artykuy statystyczne Lu-

dwika Wolskiego, zwaszcza umieszczone w Kalendarza Astrono-

micznym z r. 1859 i 1861; ze róde tych korzysta Henryk Ko-

nic w studyum: Rozwój szkól elementarnych, drukowanem w Ni-

wie z r. 1879 (Pórocze drugie. Tom XVI). Przytoczone tu co do

naszego okresu cyfry odbiegaj niezbyt znacznie, lecz prawie

stale od tych, które wypisalimy z archiwum. Cyfry co do szkó
m. Warszawy w r. 1847 przytacza F. M. Sobieszczaski w Rysie

hist. statysty znym (str. 454 i nastpne).
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nie cyfrowe ze stanu szkó, zoone przez kuratora

okrgu naukowego Radzie Stanu, po objciu przeze
urzdu, za czas, upyniony od wydania ustawTy szkolnej

1833 roku do czasu utworzenia okrgu naukowego, prze-

konamy si, e poszczególne cyfry tego sprawozdania

nie zawsze zgadzaj si z cyframi, figurujcemi w wy-

kazach, które byy przedstawiane w cigu tych lat Ra-

dzie Stanu przez komisy spraw wewntrznych, ducho-

wnych i owiecenia publicznego. Zwaszcza dane cyfro-

we, przytaczane nieraz przez wadze centralne Cesar-

stwa, co do stanu szkó w Królestwie, w ogólnych spra-

wozdaniach ze stanu pastwa, odbiegaj zwykle od da-

nych, zawartych w sprawozdaniach miejscowych; doty-

cz to, naprzykad, danych o szkoach Królestwa, przy-

toczonych przez ministra Uwarowa w jego sprawozda-

niu z dziesiciolecia rzdów.
W wypadku podobnej rozbienoci, pierwszestwo

oddawalimy wskazaniom sprawozda szczegóowych,

specyalnie statystycznych, wT których ogólne sumaryczne

cyfry usprawiedliwione s przez przytoczenie caego sze-

regu szczegóowych pozycyi i gdzie wskutek tego raca
nieciso daleko atwiej rzuca si w oczy, daleko za
ostroniej traktowalimy sprawozdania ogólne, zwaszcza

sprawozdania o charakterze raczej politycznym, ni sta-

tystycznym, a w których przygodnie przytaczane cyfry

suy maj do usprawiedliwienia pewnej, z góry po-

wzitej tezy.

W owych szczegóowych sprawozdaniach atwiej

dostrzedz mona niecisoci, wynikajce nieraz z oso-

bliwej metody samego obliczania. Tak, naprzykad, w sta-

tystyce owiatowej badanego okresu, od roku zwaszcza

1845 niemal stale, cyfry obliczane s nie za rok szkolny,

lecz za rok astronomiczny.

Jasn jest rzecz, e w pierwszej poowie roku

astronomicznego stan statystyczny moe by inny, ni
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w drugiej; powstaje wic wtpliwo, które cyfry s
brane pod uwag, i domniemanie przemawia za tern, e
uwzgldniane byy cyfry z semestru jesiennego, którym
rok astronomiczny si koczy. Lecz blisze wejrzenie

w sposób obliczania nieraz przekonywa, e w sprawo-

zdaniu pomieszane zostay cyfry przedwakacyjne i po-

wakacyjne, tak i, naprzykad, w jednem sprawozdaniu

figuruje jednoczenie zakad naukowy, zwinity z ko-
cem roku szkolnego, i zakad, z pocztkiem nastpnego
roku szkolnego otwarty, wskutek czego ogólne cyfry za

rok astronomiczny nie odpowiadaj ani temu rokowi

szkolnemu, który si przed letniemi feryami ukoczy,
ani temu, który si po nich rozpocz.

Zdarza si, i w sprawozdaniu z jednego roku przy

niektórych zakadach postawiona jest data roku astrono-

micznego, przy innych szkolnego. Std wynikaj w przy-

taczanych poniej obliczeniach pewne osobliwoci, które

bynajmniej nie s wynikiem naszej dowolnoci czy nie-

uwagi. Naprzykad, dane co do instytutu nauczycieli

w Radzyminie od roku 1845 przytaczamy wedug lat

astronomicznych, co do instytutu za agronomicznego

w Marymoncie — wedug lat szkolnych i t. p.

Nie mówimy ju o tern, e same elementa tablic

statystycznych, to jest, sprawozdania wadz niszych

z których wydzia owiecenia ukada dopiero tablice

ogólne, nie zawsze s wiarogodne.

Dostrzegalimy nieraz w aktach na wykazach cy-

frowych, które ju do sprawozda rocznych weszy, po-

prawki, czynione oówkiem widocznie na podstawie

sprawozda póniejszych, wraz z adnotacy, i cyfry,

poprzednio umieszczone, s mylne.

Sowem, zadanie badacza, który chce da moliwie
wierny obraz stanu liczebnego szkolnictwa w tej epoce,

staje si szczególnie trudne, nie wystarczy bowiem samo
signicie do róde; wypada oprócz tego czyni nieraz

EPOKA PASKIEWICZOWSKA. 35
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wybór pomidzy ródami, zarówno, zdawaoby si, wia-

rogodnemi i autentycznemi, a jednak ze sob sprzecz-

nemi. Jeeli atoli przy takim stanie rzeczy, omyki s
nietylko moliwe, lecz wprost nieuniknione, to jednak

nie ulega kwestyi, e nie mog by one tak znaczne,

aby nakrelony na podstawie danych liczbowych obraz

statystyczny szkolnictwa nie odpowiada ówczesnej rze-

czywistoci i nie dawa mniej wicej wiernego odbicia

rozwoju, ju to postpowego, ju to wstecznego, jaki

przebywaa owiata Królestwa w epoce paskiewiczow-

skiej.

Zacznijmy od szkó elementarnych.

Modzie, uczszczajca do szkó elementarnych pu-

blicznych, nie liczc szkó elementarnych prywatnych

i szkó rzemielniczo-niedzielnych, stanowia mniej wi-
cej 3

/ 4 caej modziey szkolnej, w cigu caego rozwa-

anego okresu. Widzielimy, e ostrze polityki szkolnej,

kasujcej zakady naukowe i redukujcej wr nich ilo
modziey, wrzynao si w dziedzin owiaty, od jej

wierzchoków poczynajc; im wysza bya co do swego

poziomu i programu kategorya szkó, tern wikszemu okro-

jeniu ulega zastp jej uczniów i zakres programu; ta dzia-

alno, ograniczajca owiat, dotara do warstwy naj-

niszej owiaty, to jest do szkó elementarnych, dopiero

pod koniec okresu — w roku 1851, i wówczas naprzód

w Czerwcu zniesiona zostaa obowizkowo skadek
szkolnych, w Grudniu za wprowadzone oprócz tego

niezmierne utrudnienia przy zakadaniu szkó nowych
i odnawianiu zrujnowanych domów szkolnych. Naogó
za, a do r. 1851 nie kadziono tamy rozwijaniu si owia-
ty elementarnej ; rosncy popd ku owiacie wród warstw
niszych, pomimo ich trudnego gospodarczego i socyal-

nego pooenia, wyrazi si w staem przez pierwsze lat
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kilkanacie okresu wzrastaniu liczby szkó elementar-

nych i liczby uczcych si dzieci.

Przypominamy, e dnia 3 Stycznia 1834 roku Rada
Administracyjna wyjania, do dowolnie, jeli chodzi

o ciso interpretacyi, lecz za to z dobroczynnym dla

owiaty elementarnej skutkiem, reskrypt Zajczka z roku

1821, uznajcy skadk szkoln za opat, egzekucyi nie

ulegajc, a równie wyraenie ustawy 1833 roku, na-

zywajce t skadk ofiar dobrowoln; mianowicie,

orzeka, i ta mono wolnego wyboru dotyczy tylko

iloci skadki, podzielonej w rozkadzie na par katego-

ryi, lecz bynajmniej nie upowania do zupenego uchyla-

nia si od udziau w paceniu skadki, etatem zatwier-

dzonej.

W ostatnim roku przedrewolucyjnym stan szkó
elementarnych, dziki niepomylnej polityce owiatowej,

od czasu dymisyi Stanisawa Potockiego prowadzonej,

by nizki:

Szkóek byo 766, wczajc w t liczb i 15 szkó
niedzielno - rzemielniczych, dzieci w tych wszystkich

szkoach — 33,456.

Po rewolucyi ilo szkóek upada. cisej ich cyfry

sprawozdanie urzdowe z pierwszych dwTóch lat pore-

wolucyjnych, 1831/32 i 1832/33, nie zawiera, wzmiankuje
tylko ogólnikowo, i ilo ich dawna spada do poowy.

W obliczeniach, które przytoczymy, figuruj jedy-

nie szkoy elementarne publiczne; statystyk szkó ele-

mentarnych prywatnych i szkó rzemielniczo - niedziel-

nych przytoczymy oddzielnie.

Otó, szkó elementarnych publicznych byo:

W r. 1833, 34 — 538, uczcych si w nich dzieci 34,108

» 1834/35 — 633 » » » » 41,870

» 1835/36 — 765 » » » » 45,710

35*
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W r. 1836/37

» 1837/38

» 1838/39

» 1839/40

872 uczcych si w nich dzi

923 » » »

934 » » »

957 » » »

eci 49,167 l

)

48,490

50,917

51,958

Dotychczas, ilo szkó i dzieci stale wzrastaa.

Rok 1840/41 wykazuje do znaczn a niespodzian

znik, sprawozdanie bowiem urzdowe za ten rok wy-
mienia tylko: 862 szkóki. Jest to pierwszy rok szkol-

nictwa zreorganizowanego po utworzeniu okrgu nauko-

wego warszawskiego.

W dwa lata póniej, w r. 1842/43 ilo szkó znacz-

nie ju wzrosa: szkó 960, dzieci— 52,174.

Cyfry z roku 1843/44 nie posiadamy. Sdzc atoli

z wiadomej nam i niej przez nas przytaczanej cyfry

ogólnej modziey szkolnej z r. 1843/44, a która równaa
si niemal cyfrze z r. 1845, naley wnioskowa, e ilo
uczniów szkó elementarnych dosigaa w roku 1843/44

cyfry 55,000.

W nastpnych latach paru wzrost szkó elementar-

nych, a zwaszcza ich frekwencya, postpuje w dalszym

cigu 2
).

W r. 1845 szkó 1,015 dzieci 55,468

» 1846 » 1,012 » 56,782

» 1847 » 1,158 » 60,930

» 1848 » 1,184 » 64,613

a
) Ta cyfra, w sprawozdaniu urzdowem figurujca, jest

z pewnoci mylna, najwidoczniej za wysoka. W tym wypadku,
atoli, mielimy co do niej jedne tylko wskazówk (Akta R. Stanu.

Vol. 125), nie moglimy przeto autentycznie jej sprawdzi, pod-

czas gdy w innych razach moglimy bdy podobne prostowa,
drog zestawienia ze sob paru sprawozda urzdowych.

J
) Od roku 1845 sprawozdania urzdowe, z których korzy-

stalimy, wymieniaj rok astronomiczny, nie szkolny; t wic
numeracy zachowalimy.
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Rok 1848 stanowi punkt kulminacyjny frekwencyi

szkó elementarnych w okresie paskiewiczowskim. Odtd
ilo dzieci uczcych si, z pewnemi wahaniami, naogó
spada; w ostatnich, zwaszcza, latach okresu spada zna-

cznie.

Liczba szkó przestaje, naogó, wzrasta, spada za
zaczyna dopiero w samym kocu okresu.

W r. 1849 szkó 1,220 dzieci 62,702

i 1850 » 1,254 » 62,517

» 1851 » 1,220 » 64,281

)) 1852 » 1,208 » 60,918

)) 1853 » 1,228 » 63,222

» 1854 » 1,216 » 59,730

» 1855 » 1,140 » 52,256

Upadek liczby szkó i uczcej si w nich dziatwy

po roku 1851 wytómaczy mona zniesieniem w tym
roku przepisu o egzekucyi przymusowej skadek szkol-

nych; w ostatnich dwóch latach, zwaszcza w roku 1855,

dodatkow przyczyn stanowi moga wojna krymska,

która ogoocia wiele rodzin wiejskich z mczyzn do-

rosych.

Oprócz tych przyczyn atoli, które wystpiy do-

piero w szóstem dziesicioleciu XIX wieku, musiaa dzia-

a jeszcze pewna przyczyna, stale ju od roku 1848 na

wstrzymanie, a nawet na uszczuplenie rozrostu szkó

elementarnych wpywajca.
Przyczyn t by niezawodnie zastanawiajcy fakt

zmniejszania si liczby ludnoci w Królestwie, poczyna-

jc od roku 1847 a do roku 1855; z wyjtkiem r. 1851,

który da przewyk 40,000 z gór, w porównaniu z ro-

kiem 1850, zreszt, cyfra ludnoci z roku na rok spa-

daa: w roku 1846 wynosia 4,867,129 osób, w roku za
1855 — 4,673,869 osób.
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Wogóle, atoli, w cigu okresu paskiewiczowskiego

cyfra dzieci, do szkó elementarnych uczszczajcych,

wzrosa nietylko absolutnie, lecz i wzgldnie, w stosunku

do wzrostu ludnoci; wzrost owiaty elementarnej by
intensywniejszy od wzrostu ludnoci.

W r. 1834, przy ogólnej cyfrze ludnoci — 4,135,196

i przy cyfrze uczniów szkó elementarnych — 34,108, je-

dno dziecko, owiat elementarn pobierajce, wypadao
na 121 mieszkaców.

W r. 1848, czyli w roku najwikszego rozwoju

owiaty elementarnej, stosunek ten przedstawia si,

jak 1 do 74 (4,790,061 mieszkaców, 64,613 uczniów

szkóek).

W r. 1855, ostatnim roku okresu, stosunek ten jest

znacznie ju gorszy, bdcobd, jednak, korzystniejszy,

ni na pocztku okresu, mianowicie: 1 do 89. (4,673,869

mieszkaców7 — 52,256 dzieci).

By to stosunek lepszy nawet, ni w roku 1820/21,

ostatnim roku ministeryum Stanisawa Potockiego; przy

3,612,019 mieszkaców w r. 1821 i przy 37,623 uczniów

szkó elementarnych, stosunek ten przedstawia si, jak

1 : 96; przy 3,520,355 mieszkaców w roku 1820 — jak

1 : 93.

wiadczyo to o wzmagajcym si popdzie do

owiaty wród warstwy ludowej i drobnomieszczaskiej.

Jeli atoli chodzi o stopie rozpowszechnienia szkó

ludowych, to jest o stosunek liczby samych szkó do

ludnoci kraju, to pod tym wzgldem ministeryum Po-

tockiego okazao najwiksz trosk i osigno najwik-

sze rezultaty.

W roku bowiem 1820/21 szkóek byo 1,222.

W okresie paskiewiczowskim cyfra ta tylko w dwóch
latach przekroczon zostaa: w r. 1850 — 1,254 szkoy,

i w r. 1853 — 1,228 szkó.

W roku zatem 1820/21 jedna szkóka wypadaa na
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2,956 mieszkaców, jeli bierzemy cyfr ludnoci 1821 r.;

jeli wemiemy cyfr 1820 roku, stosunek ten wyniesie:

1 do 2,881.

W roku za 1850, roku najwyszej w okresie poli-

stopadowym cyfry szkóek, jedna szkóka wypada na

3,876 mieszkaców.

W r. 1855 jedna szkoa elementarna — na 4,100

mieszkaców.
A wic w ostatnim roku okresu paskiewiczowskie-

go rozpowszechnienie szkó ludowych byo pótora razy

mniejsze, ni przed trzydziestu piciu laty. Same szkóki

atoli byy ludniej sze: w r. 1820/21 — na jedn szkók
wypadao przecitnie 31 dzieci, w r. 1855 — 45 dzieci.

Przejdmy do szkó rzemielniczo-niedzielnych.

W r. 1829/30 szkó takich w Królestwie byo 15.

W epoce polistopadowej ilo i frekwencya tych szkó
w pierwszej poowie okresu wzrosa bardzo szybko;

w drugiej poowie, przy znacznej liczbie szkó, liczba

modziey, do nich uczszczajcej, niemal stale si zmniej-

szaa.

Szkó rzemielniczo-niedzielnych byo:

Wr 1833/34-- 5, uczniów— 1,600

» 1834/35 --31, » — 3,726

» 1835/36 --39, » — 4,779

» 1836/37 --51, » — 5,225

» 1837/38--56, » — 5,984

» 1838/39 --60, » — 6,426

» 1839/40--69, » - 7,195

» 1842/43 --76, » — 6,890
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W,

r
r. 1845— 84, uczniów— 8,010

» 1846— 84, » — 7,153

» 1847— 84, » — 6,717

» 1848 — 104, » — 6,671

» 1849— 98, » — 6,101

» 1850— 97, » — 6,437

» 1851— 91, » — 6,666

» 1852— 93, » — 6,795

» 1853— 94, » — 6,542

» 1854— 92, » - 5,928

» 1855— 92, » — 5,530

Oprócz tego, rozporzdzeniem ministra owiecenia

z dnia 24 Listopada 1854 r., zaoona zostaa w War-
szawie szkoa niedzielno-handlowa, która w roku 1855

liczya 236 uczniów.

Ilo uczszczajcej do szkó obwodowych modzie-

y wzrastaa stale a do r. 1840; ilo za szkó pozo-

stawaa niezmienna — 22.

W nich byo uczniów:

W roku 1833/34 — 2,217

1834/35 — 2,385

1835 36 — 2,553

1836/37 — 2,959

1837/38 - 3,117

1838/39 — 3,257

1839/40 — 3,287

W r. 1842/43 szkó powiatowych byo 21, w nich

uczniów 2,743 (od r. 1842 obwody zastpiono powia-

tami).
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W r. 1843/44 szkó powiatowych byo — 20, ucz-

niów 2,869.

Od r. 1845 liczb szkó powiatowych filologicznych

postanowiono ograniczy »do koniecznej potrzeby«, utwo-

rzono natomiast kilka szkó powiatowych realnych. Licz-

ba tych i owych wynosia:

Szkoy powiatowe filologiczne:

W roku 1845 szkó 15, modziey 2,100

» 1846 » 15, )> 1,918

» 1847 » 15, )> 1,786

)) 1848 » 15, )> 1,727

)) 1849 » 15, )> 1,941

)) 1850 » 16, )> 2,697

)) 1851 » 16, >) 2,275

» 1852 » 17, )> 2,265

» 1853 » 17, )> 2,503

» 1854 » 17, >> 2,546

» 1855 » 17, )> 2,649

Szkoy powiatowe realne:

W roku 1845 szkó 5, modziey 344

)) 1846 )) 5, » 424

)) 1847 )> 7, » 455

)) 1848 )> 7, » 496

)) 1849 )> 7, » 767

)) 1850 )> 6, » 811

)) 1851 )> 8, » 1,205

» 1852 )> 9, » 1,142

)) 1853 )> 9, » 1,243

)) 1854 )> 9, » 1,192

)) 1855 )> 9, » 1,209

Dla porównania przytoczymy, e w roku 1829/30

szkó wydziaowych byo 18 z liczb uczniów 3,387,



- 554 -

oprócz tego byy 3 szkoy podwydziaowe trzyklasowe,

z liczb uczniów — 421. Razem ilo uczniów w tych

szkoach wynosia 3,808.

W roku za 1855, wykazujcym najwiksz frek-

wency w szkoach powiatowych ilo uczniów ogóem
w szkoach powiatowych filologicznych i realnych wy-
nosia — 3,858, czyli tylko o 50 uczniów wicej, w po-

przednich za latach — cyfry tej przedlistopadowej by-

najmniej nie dosigaa.

wiadczy to o wzgldnem cofniciu si szkolnictwa

obwodowego (od roku 1842 powiatowego) wstecz, przy-

rost ludnoci bowiem od roku 1828 do roku 1855 wy-
nosi:

(4,673,869 — 4,137.612 =) 536,257 osób.

Ten wzgldny upadek szkolnictwa powiatowego
jest tern bardziej zastanawiajcy, e w okresie tym byo
ono wyranie popierane, ze szkod szkó gimnazyalnych,

zwaszcza od roku 1845.

Szkoy powiatowe realne zaoone byy w celu od-

cignicia czci modziey od gimnazyów filologicznych.

Wyrane zwikszenie iloci modziey, do szkó powia-

towych realnych uczszczajcej, od roku 1850/51, byo
skutkiem otworzenia w Warszawie dwóch szkó powia-

towych realnych w celu »ukrócenia zbytecznego napywu
uczniów do gimnazyum realnego«, w którym to celu je-

dnoczenie zredukowano ilo uczniów w gimnazyum
realnem, zmniejszajc w niem liczb uczniów o kilkuset.

Wreszcie, od r. 1852/53 zaprowadzono w szeciu miej-

scach szkoy powiatowe picioklasowe zamiast cztero-

klasowych filologicznych, a mianowicie: w Warszawie
>

czycy, Putusku, Siedlcach, omy, Piczowie. Owe
szkoy picioklasowe objte s powyszym wykazem;
miay one równie na celu zastpienie dla czci mo-
dziey nauki gimnazyalnej skromniejszym zasobem wie-
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dzy. Pomimo atoli, e modzie sztucznie niejako spy-

chana bya do tej niszej kategoryi szkó ze szkó gim-

nazyalnych, frekwencya ich bya tak nieznaczna. Powo-
dem tego byy, po pierwsze, znaczne, pomimo wszyst-

kiego, utrudnienia, które zwaszcza w szkoach powiato-

wych filologicznych czyniono, ustanawiajc znaczny

wpis, kasujc ulgi w opatach i tamujc, o ile mona,
dostp modziey warstw niszych; po drugie, wanie
widoczna tendencya rzdu do utrudniania uczniom szkó
powiatowych po ukoczeniu ich, dostpu do szkó wy-
szych, skaniaa wielu rodziców do umieszczania, kosz-

tem niepomiernych nawet ofiar pieninych, dzieci swych

odrazu w szkoach wyszych filologicznych czy realnych.

Ilo gimnazyów filologicznych i liczba uczszcza-

jcej do nich modziey przedstawia si ju na pocztku
okresu nader ubogo.

W roku 1829/30 szkó wojewódzkich w Królestwie

byo 15; w samej Warszawie — 4.

Po rewoucyi, przez dwa lata, jak wiemy, wysze
klasy gimnazyów zupenie otwarte nie byy. Po otwar-

ciu gimnazyów, na podstawie ustawy 1833 roku, ilo
gimnazyów, wraz ze szko szczebrzeszysk, wynosia
10, a mianowicie:

W Warszawie (w paacu Kazimierowskim

i przy ulicy Leszno) 2

W Kielcach

W Radomiu
W Piotrkowie

W Lublinie

W Pocku
Do przeniesienia
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Z przeniesienia 7

W ukowie """]
\

W omy 1

W Szczebrzeszynie 1

Razem 10

Na podstawie uchway Rady Administracyjnej z d.

17 Lipca 1835 r. utworzono w województwie augustow-
skiem nowe gimnazyum w Sejnach i zaczto je stopnio-

wo organizowa, dodawszy do szkoy obwodowej w roku
1835/36 klas pit, w nastpnych za latach dalsze klasy

wysze.
Od roku 1839 gimnazyum sejneskie przeniesione

zostao do Suwak. Od chwili utworzenia tego nowego
gimnazyum a do roku 1845 ilo gimnazyów wynosia
jedenacie.

Cyfra modziey ksztaccej si przez ten czas po-

woli wzrastaa.

Gimnazyów filologicznych byo:

W r. 1833/34 10, uczniów 2,129

» 1834/35 10, » 2,777

» 1835/36 11, » 3,350

» 1836/37 11, » 3,743

» 1837/38 11, » 4,105

» 1838/39 11, » 4,227

» 1839/40 11, » 4,310

Rok 1839/40 stanowi zarazem punkt kulminacyjny

w rozwoju gimnazyów w tym okresie. Wystarczy atoli

porówna cyfry z tego najpomylniejszego roku z cyframi
z przed lat dziesiciu, mianowicie, z roku 1829/30, osta-

tniego roku przedrewolucyjnego, aby przekona si
o upadku edukacyi gimnazyalnej.

Szkó wojewódzkich byo:
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W r. 1829/30 15, uczniów 6,025

Gimnazyów byo:

W r. 1839/40 11, uczniów 4,310

Stosunek ten przedstawi si jeszcze niekorzystniej,

jeli wemiemy pod uwag pewien, nieznaczny wpraw-
dzie, przyrost ludnoci, jaki nastpi w przecigu dzie-

siciolecia:

W roku 1829 byo 4,137,612 mieszkaców
» 1839 » 4,390,040 »

W roku 1829 jeden ucze szkoy wojewódzkiej

przypada na 686 mieszkaców; w roku 1839 jeden gim-

nazyalista na 1,018 mieszkaców.

W Królestwie kongresowem ju w r. 1823/24, przy

cyfrze mieszkaców prawie o 700,000 niszej, ni w roku

1839, ilo szkó wojewódzkich wynosia 12, uczniów —
4,693, czyli bya nietylko wzgldnie, lecz i absolutnie

wysza, ni w najpomylniejszym roku epoki paskiewi-

czowskiej.

Od roku 1840, to jest od chwili reorganizacyi szkó
w nowoutworzonym okrgu naukowym, frekwencya gim-

nazyów si zmniejsza.

Skasowane zostaje gimnazyum w Kielcach; odtd
gimnazyów Królestwo posiada tylko 10.

Oto cyfry:

W roku 1842/43 10, uczniów 3,465

» 1843/44 10, » 4,055

» 1844/45 10, » 4,013

To niespodziane zmniejszenie iloci gimnazyalistów

w roku 1844/45 naley zapewne tómaczy zredukowa-
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niem iloci gubernii Królestwa na mocy ukazu z dnia

9 (21) Sierpnia 1844 roku z omiu do piciu, co spowo-

dowao spadnicie z etatu lub pogorszenie pooenia
materyalnego znacznej liczby urzdników, a równie poci-
gno za sob straty dla wielu nawet nie urzdujcych mie-

szkaców miast zdeklasowanych, w których dykasterye

gubernialne zwinite zostay.

Rok 1845 przyniós fataln dla gimnazyów grob;
tak zwane przepisy dodatkowe zapowiaday stopniowe

zrównanie liczby gimnazyów z iloci gubernii Króle-

stwa; jedynie w gubernii warszawskiej mogo istnie na-

dal wicej ni jedno gimnazyum. Naleao si spodzie-

wa, zatem, e liczba gimnazyów niebawem zreduko-

wan zostanie do szeciu.

Poza tern, gimnazya miay by odtd zakadami,

przeznaczonemi dla dzieci majtnej szlachty i wyszych
urzdników, ku temu celowi zmierza miao podwy-
szenie opat szkolnych.

Zasady 1845 roku wprowadzano w ycie stopniowo;

gorliwie realizowa je zwaszcza minister Szyrynskij-

Szychmatow w szóstym lat dziesitku, powodujc bez-

przykadny, nietylko jakociowy, lecz i ilociowy upadek

gimnazyów filologicznych.

W roku 1845/46 pozostaa jeszcze dawna ilo gim-

nazyów — 10, liczba uczniów spada nieco — do 3,928.

W roku 1846/47 ilo gimnazyów nominalnie pozo-

staa ta sama; faktycznie, atoli, byo ich odtd tylko 8,

namiestnik bowiem rozkaza zamkn klasy wysze
w obydwóch gimnazyach warszawskich; ilo ogólna

gimnazyalistów w tym roku wynosia ju tylko — 3,587

(wraz z klasami niszemi gimnazyów warszawskich).

W roku 1847/48 ilo gimnazyów pozostaa dawna,
ilo uczniów spada do 3,381.

W roku 1848/49 ju i nominalna ilo gimnazyów
spada do 9; drugie bowiem gimnazyum warszawskie
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przeistoczone zostao na instytut szlachecki. Faktyczna

ilo gimnazyów wynosia — 8. Ilo uczniów spada
znacznie — do 2,256.

W roku 1849/50 ilo nominalna gimnazyów spada
do 8, faktyczna — do 7, gimnazyum bowiem szczebrze-

szyskie przeksztacone zostao na szko realno-agrono-

miczn.
Ilo gimnazyalistów w tym roku wynosia ju tyl-

ko 1,994.

W r. 1850/51 dwa gimnazya, w omy i w Siedl-

cach, obrócone zostay na szkoy powiatowe, natomiast

wysze klasy gimnazyum gubernialnego w Warszawie

przywrócone zostay.

Ilo gimnazyów odtd wynosia 6; osignita zo-

staa zatem norma, zapowiedziana w r. 1845.

Ilo uczniów w tym roku w szeciu gimnazyach

wynosia 1,833.

Ta liczba gimnazyów utrzymuje si ju do koca,
liczba za uczniów, dziki rosncym ograniczeniom, wci
spada.

W roku 1852 gimnazyów byo 6, uczniów 1,652

)) 1853 » » 6, )) 1,623

)) 1854 » » 6, )) 1,558

)) 1855 » » 6, )) 1,504

Stoimy u kresu epoki; rzucajc okiem wstecz, wi-

dzimy, e przystosowujc system owiaty do »potrzeb

miejscowych«, zdoano w kraju, wyszego zakadu na-

ukowego pozbawionym, zredukowa ilo modziey gim-

nazyalnej drog ogranicze do trzeciej niemal czci tej

liczby, jak osigna ona w roku 1839/40, ostatnim roku

zwierzchnictwa komisyi rzdowej nad szkoami.

W smutniejszej jeszcze postaci przedstawia si ten

upadek szkó wyszych filologicznych, jeli wemiemy
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pod uwag okres przedlistopadowy. Wemy ostatnie

lata okresu przedlistopadowego i okresu paskiewiczow-

skiego, 1830 i 1855: liczba gimnazyów spada z 15 do 6;

liczba uczniów — z 6,025 do 1,504, czyli spada niej,

ni do 1
U»

W roku 1829/30 w Warszawie byy cztery szkoy,

w stopniu szkó wojewódzkich.

Ilo uczniów w nich wynosia:

Liceum w paacu Kazimierowskim uczniów 590

Szkoa X. X. Pijarów przy ul. Dugiej » 573

Konwikt X. X. Pijarów na oliborzu » 95

Szkoa wojewódzka na Lesznie » 355

Razem uczniów 1,613

A wic, ilo gimnazyalistów w samej Warszawie,

która w roku 1829 liczya 136,554 gów ludnoci, nie ra-

chujc zaogi wojskowej, bya o 109 wysza, ni w ca-

em Królestwie w r. 1855.

W ostatnich latach przedrewolucyjnych Królestwo

liczyo ludnoci:

W roku 1829 — 4,137,612

» 1830 — 3,997,746

W roku za 1855 — 4,673,869

W r. 1829 jeden ucze szkoy wojewódzkiej przy-

pada na 686 mieszkaców kraju.

W r. 1830 jeden ucze szkoy wojewódzkiej przy-

pada na 663 mieszkaców kraju.

W r. 1855 jeden ucze szkoy wojewódzkiej przy-

pada na 3,107 mieszkaców kraju.

W r. 1817, kiedy ludno Królestwa bya prawie

o pótora miljona gów mniejsza, ni w roku 1855, ilo
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szkó wojewódzkich wynosia 12, uczniów 2,988, czyli,

zarówno szkó wojewódzkich jak i uczniów byo ju
wówczas dwa razy wicej, ni w roku 1855.

W gimnazyum realnem, zaoonem w Warszawie,,

na podstawie ustawy, zatwierdzonej dnia 28 Listopada

st. st. 1840 r., liczba uczniów w cigu pierwszych lat

dziesiciu stale wzrastaa; zwaszcza, napyw uczniów

wzmóg si od r. 1846, gdy klasy wysze w warszaw-
skich gimnazyach filologicznych zamknite zostay.

W pierwszym roku istnienia szkoy 1840/41 zao-
ono 6 klas, w r. 1841/42 otworzono i klas siódm.

Ilo uczniów wynosia:

W roku zaoenia 325 uczniów

w r. 1841 — 464 »

» 1842 — 528 »

» 1843 - 587 »

» 1844 — 600 »

» 1845 — 650 »

» 1846 — 726 »

» 1847 — 853 »

» 1848 — 931 »

» 1849 — 987 »

» 1850 — 1,070 »

Tu jednak koczy si pomylny rozwój gimnazyum
realnego.

W roku 1850 rzd przedsiwzi cay szereg »rod-
ków, zdolnych ukróci zbyteczny napyw uczniów do

gimnazyum realnego«; najradykalniejszym rodkiem byo
zredukowanie iloci uczniów, przyjmowanych do klas

niszych gimnazyum, do 50, poza tern, znacznie podwy-
szono opat wpisow.

IP0KA PASKIEWICZOWSKA 36
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Skutek podany nastpi niezwocznie; liczba ucz-

niów spada do poowy, po dwóch za latach ju i po-

owy dawnej cyfry nie wynosia.

Mianowicie, w gimnazyum realnem byo:

W roku 1851

» 1852

» 1853

» 1854

» 1855

557 uczniów

546 »

494 »

504 »

508 »

Oprócz gimnazyum realnego, od roku 1845 istniay

a do koca okresu dwie szkoy wysze realne, w Kali-

szu i w Kielcach; poza tern, od roku 1849 do roku 1852,

istniaa równie przeksztacona z gimnazyum szkoa re-

alna z kierunkiem agronomicznym w Szczebrzeszynie.

Ilo uczniów w tych szkoach realnych, z wcze-
niem w latach odpowiednich szkoy szczebrzeszyskiej,

wynosia:

roku 1845 — 338 uczniów

» 1846 — 646 »

» 1847 — 675 »

» 1848 — 746 »

» 1849 — 656 »

» 1850 - 821 »

» 1851 - 843 »

» 1852 — 685 »

» 1853 — 658 »

» 1854 — 572 »

» 1855 - 567 »



— 563 —

Zakady naukowe prywatne dla pci eskiej byy
znacznie rozpowszechnione; zakady te, jeszcze na mocy
ustawy z dnia 28 Marca 1821 roku, dzieliy si w Kró-

lestwie na dwa typy: szkoy, dajce sam tylko instruk-

cy, czyli wykad nauk, uczennicom przychodnim, i pen-

sye, dajc oprócz tego utrzymanie i wychowanie dziew-

cztom, na zupen edukacy przez rodziny oddanym.
Jedne i drugie byy dwojakiego rzdu: wysze,

udzielajce nauk w zakresie klas czterech, i nisze, do

dwóch klas ograniczone.

Zakady prywatne mskie byy znacznie mniej roz-

powszechnione; dzieliy si one równie na wysze i ni-
sze; ustawa 1833 roku przewidywaa moliwo zaka-
dania zakadów prywatnych, z programem wyszym od
szkó obwodowych, za kadorazowem atoli pozwoleniem
Rady Wychowania Publicznego.

Ustawa z roku 1841 wyranie orzekaa, i instytuta

prywatne nie mog co do zakresu przedmiotów prze-

wysza szkó obwodowych; te z nich, które szkoom
obwodowym odpowiaday, zwano wyszemi.

Wreszcie istniay i szkoy elementarne prywatne;

do tych, jak i do szkóek publicznych, uczszcza mogy
dzieci obój ej pci, z warunkiem atoli, aby dziewczta
nie byy starsze nad lat 11.

Statystyka urzdowa z epoki, poprzedzajcej utwo-

rzenie okrgu naukowego, z której korzystalimy, wy-
mienia trzy kategorye szkó prywatnych: mskie Wy-
sze, eskie wysze oraz elementarne.

Ilo tych wyszych szkó mskich prywatnych,

wogóle bardzo nika, upadaa jeszcze stopniowo, i w miar
tego upadaa równie i ogólna ilo uczniów.

Ilo szkó eskich wyszych, jak równie i ilo
szkóek prywatnych elementarnych, utrzymywaa si
mniej wicej na staym poziomie, przy wzrastajcej na-

ogó frekwencyi zakadów obydwóch tych kategoryi.

36*
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Szkoy mskie wysze:

W roku 1833/34 szkó 9, uczniów 280
)) 1834/35 » 8, » 256
)) 1835/36 » 6, » 219

)) 1836/37 » 7, » 248

)) 1837/38 » 6, » 216

» 1838/39 » 6, » 203

» 1839/40 » 5, » 198

Szkoy eskie wysze:

W roku 1833/34 szkó 57, uczennic 1,728

» 1834/35 » 61, » 1,899

)) 1835/36 » 62, )) 2,091

)) 1836/37 » 60, )) 2,029

)) 1837/38 » 61, )) 2,110

)) 1838/39 » 55, )) 1,958

» 1839/40 » 57, )) 2,261

Szkoy elementarne:

W roku 1833/34 szkó 69, dzieci 1,589

)) 183435 » 81, )) 1,748

)) 1835/36 » 72, )) 2,015

)) 1836/37 » 84, )) 2,595

» 1837/38 » 64, » 2,115

)) 1838/39 » 67, )) 2,500

)) 1839/40 » 70, )) 2,537

Wszystkie szkoy razem:

W roku 1833/34 szkó 135, modziey 3,597

» 1834/35 » 150, » 3,903

» 1835/36 » 140, » 4,425

» 1836/37 » 151, » 4,872



- 565 —

W roku 1837/38 szkó 131, modziey 4,441

» 1838/39 » 128, » 4,661

» 1839/40 » 132, » 4,996

Oto za cyfry, jakie zaczerpnlimy ze róde urz-
dowych co do zakadów naukowych prywatnych w okre-

sie okrgu naukowego warszawskiego:

Rok: Szkó: Modziey

1842/43 187 4,536

1843/44 198 5,873

1845 184 3,902

1846 184 4,629

1847 172 4,677

1848 165 5,312

1849 172 5,258

1850 167 5,641

1851 183 5,959

1852 165 5,539

1853 180 5,719

1854 186 5,885

1855 (?) 6,077

Szczegóowa specyfikacya szkó wedug kategoryi

podana jest tylko co do lat: 1843/44 i 1848. Mianowicie:

sz kó : m odziey:
1843/44 1848 1843/44

Szkoy wysze mskie 5 6 146

» nisze mskie 8 32 212

» wysze eskie 23 47 685

» nisze eskie 17 68 480

» elementarne 145 12 4,350
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W przytoczonych tablicach niektóre cyfry uderzaj

i budz wtpliwo; naprzykad, cyfra ogólna modziey
szkó prywatnych w roku 1843/44 jest w podanym wy-

kazie niepomiernie wysoka, wyprzedzajca wogóle ro-

zwój liczby szkó o lat dziesi, dopiero bowiem w roku

1854 spotykamy mniej wicej tak sam cyfr.

Uderza równie zupena nieproporcyonalno we
wzajemnym stosunku liczebnym rozmaitych kategoryi

szkó — w roku 1843/44 a w roku 1848. Naley przy-

puci, i albo rozwój szkolnictwa prywatnego ulega

tak niespodzianym wahaniom, albo co prawdopodobniej -

sza, obliczania statystyczne nie byy do cise.

Oprócz szkó elementarnych ogólnych, publicznych

i prywatnych, istniay, w bardzo nieznacznej zreszt ilo-

ci, szkoy elementarne dla modziey wyznania moje-

szowego.

Szkoy te istniay wycznie w Warszawie. W roku

1840 byy 3 szkoy mskie ydowskie z liczb 175 ucz-

niów i jedna eska z iloci 83 uczennic. W roku na-

stpnym zaprowadzono pit szko na Pradze.

W tej liczbie — piciu utrzymay si szkoy ele-

mentarne ydowskie do koca okresu, z wyjtkiem roku

1846/47, w którym sprawozdanie urzdowe notuje cztery

szkoy. Ilo dzieci w tych szkoach, a do r. 1846, nie

przenosi 300:

W roku 1843/44 — 200

» 1844/45 — 280

» 1845/46 — 213

Odtd atoli cyfra uczniów podniosa si, podobno

z powodu przywrócenia wykadu jzyka hebrajskiego

w roku 1845 l
).

») Ciekawe dane o szkoach elementarnych ydowskich
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W nastpnych latach, poczynajc od r. 1847 i ko-
czc na r. 1855, liczba uczniów wynosia z roku na rok:

413, 506, 451, 361, 409, 334, 451, 526, 470.

Przytoczymy zarazem cyfry, dotyczce szkoy ra-

binów.

Liczya ona uczniów:

W roku 1833/34 — 156

.» 1834 35 — 145

» 1835/36 — 184

» 1836/37 - 162

» 1837 38 — 142

» 1838 39 — 142

» 1839/40 — 184

» 1840 41 - 164

» 1841 42 — 233

» 1842 43 — 340

» 1843 44 — 214

» 1844/45 — 263

» 1845 46 — 156

» 1846/47 — 189

» 1847 48 — 267

» 1848 49 — 172

» 1849.50 — 167

» 185051 — 190

» 1851 52 — 138

» 1852 53 — 140

» 1853 54 — 134

i o szkole rabinów zawiera wydawnictwo: Z dziejów gminy sta-

rozakonnych w Warszawie. Tom I. Warszawa 1907. Danych cy-

frowych atoli cisych co do szkó tych tam nie znajdujemy,

chocia autorowie mogli chyba atwo danych tych zaczerpn
z obfitych róde, jakie mieli pod rk.



— 568 —

W roku 1854/55 — 107

» 1855/56 — 174

Instytut nauczycieli elementarnych, który do roku

1843 mieci si w owiczu, a nastpnie w Radzyminie,

liczy uczniów:

W roku 1833 34 — 112

1834/35 — 112

1835/36 — 145

1836/37 — 135

1837/38 — 148

1838/39 — 142

1839/40 — 137

Od chwili utworzenia okrgu, cyfra elewów znacz-

nie spada:

W roku 1840/41 — 54

» 1841/42 — 52

» 1842/43 — 69

» 1843 44 — 24

» 184445 — 32

» 1846 — 35

» 1847 — 24

» 1848 — 43

» 1849 — 17

» 1850 — 28

» 1851 — 44

» 1852 — 33

» 1853 — 30

» 1854 — 18

. » 1855 — 32

Instytut agronomiczny w Marymoncie przekszta-

cony zosta na mocy ustawy 1840 roku na instytut go-
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spodarstwa wiejskiego i lenictwa; istniaa przy nim
szkoa wiejska nisza.

Liczba uczniów wynosia:

W roku 1836 37 — 73

» 1837/38 — 93

» 1838
;
39 — 90

» 1839/40 — 105

» 1840 41 — 95, w szkole za wiejskiej 20 1

)

» 1841/42 — 126, w szkole wiejskiej 11

» 1842 43 — 132

» 1843/44 — 171, w szkole wiejskiej 22

» 1844/45 — 173

» 1845/46 — 176

» 1846 47 — 203

» 1847/48 — 228, w szkole wiejskiej 28

» 1848/49 — 231 (cznie ze szko wiejsk)
» 1849/50 — 254 (cznie ze szko wiejsk)
» 1850/51 — 229

» 1851/52 — 185

» 1852/53 — 162

» 1853/54 — 160

» 1854/55 — 187

» 1855/56 — 198

W szkole sztuk piknych, która na mocy ustawy

z 22 Lutego st. st. 1844 r. istniaa przy gimnazyum real-

nem w Warszawie, nastpnie za na mocy ustawy z 13

Grudnia st. st. 1852 r. egzystowaa oddzielnie, uczniów

x
) W sprawozdaniach z niektórych lat wymieniona jest od-

dzielnie cyfra uczniów w szkole wiejskiej; przy niektórych la-

tach zaznaczono, i cyfra ogólna wymieniona obejmuje zarazem

i uczniów szkoy wiejskiej. W wikszoci atoli wykazów o ucz-

niach szkoy wiejskiej wcale niema mowy.
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byo kolejno corocznie od pierwszego roku zaoenia a
do koca okresu paskiewiczowskiego:

W roku 1845 — 101

» 1846 — 129

» 1847 — 124

» 1848 — 93

» 1849 — (?)

» 1850 - 63

» 1851 — 81

» 1852 — 71

» 1853 — 95

» 1854 — 91

» 1855 — 106

W instytucie szlacheckim, utworzonym na pocztku
roku 1848/49 z 2-go gimnazyum warszawskiego uczniów

byo:
W roku 1848/49 — 44

» 1849/50 — 66

» 1850/51 — 81

» 1851/52 — 85

» 1852/53 — 87

» 1853/54 — 215

» 1854/55 — 238

» 1855/56 — 239

Osobne stanowisko wród zakadów naukowych
zajmowa instytut rzdowy wychowania panien, który

na mocy rozporzdzenia cesarskiego, oznajmionego

w uchwale Rady Administracyjnej z dn. 17 Lipca 1838

roku, otrzyma nazw Instytutu Aleksandryskiego i od-

dany zosta pod opiek cesarzowej.

O liczebnoci tego instytutu przytoczymy jedynie

dane dorywcze:
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W roku 1834 liczy instytut rzdowy wychowania
panien uczennic 157; w r. 1838, ju jako instytut alek-

sandryski, uczennic 116.

Na pocztku roku szkolnego 1843 44 instytut ten

przeniesiony zosta ostatecznie do Puaw, gdzie 27 Sier-

pnia 1843 roku odbyo si uroczyste jego otwarcie; licz-

ba uczennic wynosia wówczas 126.

Sprawozdanie urzdowe z roku 1847 48 notuje ju
cyfr 212 panien.

Dane cyfrowe co do kursów dodatkowych pedago-

gicznych i co do kursów prawnych przytoczylimy w po-

przednich rozdziaach, przy zarysie rozwoju waciwych
zakadów. Przytoczymy atoli nieco cyfr, dotyczcych wy-
syania stypendystów do uniwersytetów Cesarstwa. Spra-

w wysyania stypendystów traktowalimy w rozdzia-

ach VIII i IX; widzielimy, e przepisy, regulujce t
spraw, parokrotnie zmieniane, reguloway za kadym
razem i kwesty iloci udzielanych stypendyów i kwe-
sty ich wysokoci; streszczajc zatem waciwe prze-

pisy, przytaczalimy i te normy liczbowe.

Sam sposób atoli wysyania stypendystów, miano-

wicie kwalifikowanie ich przez wadze miejscowe we-
dug wasnego uznania, pozwala przypuszcza, e wy-
mienione w przepisach cyfry wyraay jedynie cyfry

maksymalne, do jakich ilo stypendyów dochodzi mo-
ga, i e cyfry rzeczywiste czsto mogy by nisze od
tej normy maksymalnej. Istotnie, sprawozdania urzdowe
przekonywaj, i cyfry rzeczywiste prawie nigdy normy
ustawowej nie dosigay.

Przypomnimy zarazem, e sama norma liczebna

stypendystów stopniowo zmniejszana bya.
Z pocztku, na mocy przepisów roku 1837 corocz-

nie wysya miano 15 stypendystów-pedagogów, a zatem
komplet ich na wszystkich czterech kursach wynosi
mia 60; tylu, na mocy ustawy z roku 1840, wysya
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miano stypendystów-prawników. Na mocy ustawy sty-

pendyalnej z roku 1845 wyznaczona zostaa suma ogólna

31,820 rs. na pokrycie stypendyów, wysoko za stypen-

dyum okrelona na 250 do 300 rs.

Przy rozwaaniu tej ustawy, wykazalimy, e przy

rozwiniciu jej obniono ilo stypendyów do 80-ciu,

czyli w porównaniu z dawn iloci do dwóch trzecich.

Nastpnie, w roku 1848 z sumy stypendyalnej, dla pra-

wników przeznaczonej, odjto 7,000 rs. na rzecz insty-

tutu szlacheckiego i wskutek tego ilo stypendyów pra-

wnych zmniejszono z 40-tu do 16-tu.

Wreszcie, na mocy przepisów z roku 1851 ustano-

wiono 20 stypendyów prawnych, czyli jedne trzeci cz-
ci pierwotnej normy z roku 1840, sum za stypen-

dyów pedagogicznych zredukowano do 12, czyli, do je-

dnej pitej czci pierwotnej normy z roku 1837; jedno-

czenie, wysoko stypendyum ograniczono do 250 rs.,

natomiast ustanowiono 20 stypendyów z funduszu sty-

pendyalnego Królestwa na ksztacenie rodowitych Ro-

syan na nauczycieli literatury i historyi rosyjskie] w gó-
wnym instytucie pedagogicznym.

Powysze cyfry wyraay norm legaln, do której

stosowa si miano przy udzielaniu stypendyów; w rze-

czywistoci za, bya to norma maksymalna, do której

ilo stypendyów bardzo rzadko dochodzia.

Oto nieco cyfr, ilustrujcych rzeczywisty stan rze-

czy. Wedug sprawozdania urzdowego, w kocu roku

1840/41 znajdowao si kandydatów do stanu nauczy-

cielskiego, ksztaccych si kosztem rzdu Królestwa:

w uniwersytecie petersburskim 29 i tylu w uniwersyte-

cie moskiewskim.

Po ukoczeniu cakowitego kursu nauk w roku

tym, przysanych zostao do Królestwa dla zajcia po-

sad nauczycielskich: z uniwersytetu petersburskiego — 8,

z moskiewskiego — 7.



— 573 —

Jak widzimy, w roku 1840/41 ilo stypendystów-

pedagogów niemal dosigaa normy maksymalnej, w roku

1837 ustanowionej, wynosia bowiem 58.

Z pocztkiem r. 1841/42 wysano do Petersburga:

ksztaccych si do stanu nauczycielskiego 8

na wydzia prawny 8

Razem 16

do Moskwy za:

ksztaccych si do stanu nauczycielskiego 8

na wydzia prawny 7

Razem 15

Ilo wic jednorazowo wysyanych prawników wy-
nosia 15, czyli wyrównywaa normie maksymalnej, ilo
stypendystów-pedagogów przewyszaa nawet liczb nor-

maln o jedn osob.

W latach nastpnych ilo ogólna stypendystów

stale nie dosigaa cyfry normalnej.

W roku 1843 znajdowao si stypendystów z Kró-

lestwa w uniwersytetach petersburskim i moskiewskim

83; koszt ich utrzymania wynosi 17,014 rs.

W roku 1844 w uniwersytetach petersburskim, mo-
skiewskim i charkowskim znajdowao si 86 stypendy-

stów z Królestwa, koszt ich utrzymania wynosi rubli

srebrem 15,300.

W roku 1845 stypendystów byo 69, koszt ich

utrzymania 11,000 rs.

W roku 1846 stypendystów 50, koszt ich utrzyma-

nia 7,700 rs.

W r. 1847 utrzymywanych byo 27 modzieców,
pobierajcych stypendya wedug dawnych zasad, na ogól-

n sum 3,100 rs, a .oprócz tego 31 uczniów pobierao

stypendya, na mocy nowej ustawy z dnia 11 Sierpnia

st. st. 1845 r.
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Z zestawienia cyfry stypendystów z cyfr sum, na
wszystkie stypendya ogóem przeznaczanej, wynika, e
wysoko stypendyów bya bardzo rozmaita i e wielu

studentów pobierao tylko czciowe wsparcia od rzdu.

Ustawa 1845 roku zaprowadzia wiksz regular-

no w oznaczaniu wysokoci sum stypendyalnych; na-

tomiast ilo stypendyów znacznie zmalaa.

W roku 1849/50 stypendystów z Królestwa znajdo-

wao si:

w uniwersytecie petersburskim . 19

» moskiewskim . 9

» kijowskim. . . 1

Razem 29

Ogólna suma tych stypendyów wyniosa rs. 8,650:

uczniowie w uniwersytecie petersburskim i moskiewskim
pobierali stypendya po rs. 300 rocznie, w uniwersytecie

kijowskim— rs. 250.

W drugim póroczu 1850 r. byo stypendystów 41:

w uniwersytecie petersburskim . 26

» moskiewskim . 14

» kijowskim. . . 1

Razem 41

W roku 1851 sprawozdanie notuje stypendystów:

W uniwersytecie petersburskim:

na wydziale pedagogicznym . 9

» prawnym. .... 6

» kameralnym . . . 2

Razem 17
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W uniwersytecie moskiewskim:

na wydziale pedagogicznym . . 9

» prawnym 1

» kameralnym . . .

Razem 10

Z tej liczby 25-ciu pobierao po rs. 300, dwóch po

rs. 225.

W roku 1852 byo 27:

W uniwersytecie petersburskim:

na wydziale pedagogicznym . . 9

» prawnym. . . . . 9

Razem 18

W uniwersytecie moskiewskim:

na wydziale pedagogicznym . . 8

» prawnym. . . . . 1

Razem 9

Oprócz powyszych 27 ksztacio si jeszcze w pe-

tersburskim gównym instytucie pedagogicznym 10 sty-

pendystów, rodowitych Rosyan, kosztem rzdu Króle-

stwa Polskiego na nauczycieli do Królestwa.

Stypendya w tym roku, na mocy przepisów z roku

1851, wwnosiy po rs. 250.

W roku 1853 byo stypendystów 28.

W uniwersytecie petersburskim:

na wydziale pedagogicznym . . 5

» prawnym. . . . . 7

Razem 12

W uniwersytecie moskiewskim:

na wydziale pedagogicznym . . 6

» prawnym 10

Razem 16
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Oprócz tych, ksztacio si w Petersburgu 17 sty-

pendystów, rodowitych Rosyan, kosztem rzdu Króle-

stwa Polskiego na nauczycieli do Królestwa.

W roku 1854 byo stypendystów:

W uniwersytecie petersburskim:

w I-em póroczu na wydz. pedagog. 5

» » » prawu. . 14

Razem 19

w Il-em póroczu na wydz. pedagog. 6

» » » prawn. . 14

. . .
Razem 20

W uniwersytecie moskiewskim:

w I-em póroczu na wydz. pedagog. 6

» » » prawn. . 3

Razem 9

w Il-em póroczu na wydz. pedagog. 6

» » » prawn. . 5

Razem 11

Czyli, w I-em póroczu stypendystów 28, w Il-em

31 — w obydwóch uniwersytetach.

Oprócz tego, w Petersburgu ksztacio si 16 rodo-

witych Rosyan, jak i lat poprzednich, na nauczycieli do

Królestwa.

Z powyszych wykazów jasno si okazuje, e cy-

fra stypendystów w rzeczywistoci nigdy prawie nie do-

sigaa normy legalnej. Nawet, w latach ostatnich, gdy

wskutek przepisów 1851 roku, zamiast pierwotnej liczby

120, normaln ilo stypendyów zredukowano do 32,

rzeczywista cyfra utrzymywanych w dwóch uniwersyte-

tach studentów, ani razu do tej normy nie dosza.
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Przytoczone wyej cyfry dotyczyy zakadów i in-

stytucyi, które naleay do waciwego wydziau owie-
cenia i od chwili utworzenia okrgu naukowego znajdo-

way si pod zarzdem kuratora. Wyjtek stanowi In-

stytut Aleksandryjski Wychowania Panien, który znajdo-

wa si pod zarzdem Rady; prezesem jej by dyrektor

gówny spraw wewntrznych i duchownych, kurator za
by jednym z czonków Rady *).

Wyczone byy z pod zarzdu kuratora szkoy du-

chowne wyznania rzymsko-katolickiego, to jest akademia
duchowna i seminarya.

Wyczone byy równie z pod zarzdu kuratora

zakady naukowe lekarskie, jako to: instytut pooniczy,
wraz ze szko akuszerek, którego nowa ustawa zatwier-

dzona zostaa 21 stycznia 1840 r.;

szkoa felczerów (ustawa z 26 Lutego 1840 r.);

szkoa farmaceutów (ustawa z 3 Marca 1840 r.);

szkoa nisza weterynarzy, zaoona d. 21 Stycznia

1840 roku.

Aby da pojcie o frekwencyi tych szkó lekar-

skich, przytoczymy cyfry ze sprawozdania urzdowego za

rok 1844:

Szkoa felczerów — uczniów 51

» weterynarzy » 28

» farmaceutów » 52

» akuszerek przy insty-

tucie poon. uczennic 62

Ta ostatnia szkoa a do roku 1838 znajdowaa si

pod zarzdem wydziau owiecenia; w roku 1834 liczya

64 uczennice; od roku 1838 przesza pod zarzd inspek-

tora gównego suby zdrowia.

*) Od chwili przeniesienia instytutu do Puaw, to jest od
roku 1843, poddany on zosta Zarzdowi Instytutów Cesarzowej
Maryi.

EPOKA PASKIEWICZOWSKA 37
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Seminaryów duchownych, przed utworzeniem aka-

demii, byo 13: jedno gówne, jedenacie dyecezyalnych

obrzdku aciskiego, jedno obrzdku greckiego.

W r. 1834/35 w tych seminaryach alumnów byo
373, w r. 1835/6 — 339.

Dnia 9 Lutego 1837 r. nastpia uroczysta inaugu-

racya akademii, która utworzon zostaa na miejsce se-

minaryum gównego.

W roku 1837/38 uczszczao do akademii alumnów
39, do dwunastu seminaryów dyecezyalnych 300.

Poza zakresem wadzy kuratora pozosta równie
instytut guchoniemych; instytut ten liczy uczniów obo-

jej pci:

W roku 1834 — 66

» 1838 — 57

Sprawozdania urzdowe z pierwszych dwóch lat

porewolucyjnych wymieniaj cyfr modziey, która

uczszczaa do wszystkich zakadów naukowych Króle-

stwa, z wyczeniem jedynie seminaryów duchownych.

W roku 1831/32 ilo zakadów naukowych wyno-

sia 632, ilo modziey — 30,106.

W roku 1832 33 ogólna ilo modziey wynosia

ju 40,324.

Cyfry, które posiadamy z lat nastpnych, wyraaj
ilo modziey, uczszczajcej do zakadów naukowych,

które z chwil utworzenia okrgu naukowego przeszy

pod zarzd kuratora; wczone s tu zakady publiczne

i prywatne, ogólne i specyalne *).

l
) Instytut Guchoniemych, który na mocy ustawy o okr-

gu naukowym warszawskim z pod zarzdu wydziau owiecenia
wyczony zosta, nie jest wzity w rachub przy formowaniu
niej wymienionych cyfr ogólnych za cay okres, od roku 1833

poczynajc.
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Z epoki przed utworzaniem okrgu wymienimy za-

razem cyfry samych zakadów naukowych.

Zakadów naukowych byo:

W roku 1833/34 — 711, modziey 43,919

)) 1834/35 - 848, » 54,928

)) 1835/36 — 979, » 61,046

» 1836/37 - UH, » 66,958

» 1837/38 - 1,145, » 66,569

)) 1838/39 — 1,159, » 69,938

» 1839/40 — 1,192, » 72,277

Od roku 1840/41, to jest od daty utworzenia okr-
gu naukowego, ogólna ilo modziey na razie zmniej-

sza si do znacznie. Jest to, objaw, który, jak widzie-

limy, dotkn szkoy rónych kategoryi, zwaszcza ele-

mentarne, który musia odbi si i na ogólnej cyfrze

uczniów.

Modziey w szkoach byo:

roku 1840/41 — 64,082

» 1841/42 — 65,489

» 1842/43 — 71,602

» 1843/44 — 75,225

» 1845 — 75,661

» 1846 — 76,983

» 1847 — 80,547

» 1848 — 85,002

» 1849 — 81,663

» 1850 — 82,942

» 1851 — 84,586

» 1852 — 80,394

» 1853 — 83,114

» 1854 — 79,082

» 1855 — 71,755
37<
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Zmiany i wahania cyfry ogólnej uczniów stoj, jak

atwo stwierdzi, w bardzo widocznym zwizku ze sta-

nem liczebnym szkó elementarnych, których uczniowie

stanowili gówny kontyngens armii szkolnej, przy sa-

bym rozwoju szkó rednich i wyszych.

W roku 1848 liczba uczniów wszystkich szkó do-

siga punktu kulminacyjnego w caym okresie, w nast-

pnym roku znacznie spada, poczem utrzymuje si przez

par lat, z pewnemi wahaniami, na staym mniej wicej

poziomie, na kocu za okresu spada niej tego pozio-

mu, na którym staa w chwili utworzenia okrgu nauko-

wego: cyfra z roku 1855 nie dosiga cyfry z r. 1839/40.

Stosunek liczby modziey szkolnej do ogólnej lud-

noci Królestwa wynosi:

W roku 1834 1 : 75

1839 1 : 61

1848 1:54
1855 1 : 65

Stosunek ten w rónych województwach by roz-

maity. Wedug sprawozdania urzdowego za rok 1848,

stosunek uczcej si modziey do ludnoci wynosi:

W gubernii lubelskiej 1 : 32

» warszawskiej 1 33

» radomskiej 1 • 64

» pockiej 1 : 80

» augustowskiej 1 :182

Przytoczymy par cyfr, ilustrujcych ówczesny sto-

sunek owiaty polskiej do owiaty rosyjskiej w obrbie
pastwa rosyjskiego.



— 581 -

W epoce pierwszych lat Królestwa kongresowego

konstytucyjnego stosunek ten dla owiaty polskiej przed-

stawia si bardzo pomylnie.

W roku 1820 w szkoach okrgu naukowego wi-

leskiego liczono 21,174 uczniów, we wszystkich innych

guberniach i krajach Cesarstwa, wyjwszy Królestwo

Polskie i Finlandy, ksztacio si w owym roku w szko-

ach ministeryum owiecenia 40,744 uczniów *).

W Królestwie za Polskiem w r. 1820 liczba ucz-

niów wwnosia 45,920. Jeli si wemie pod uwag, e
szkoy okrgu naukowego wileskiego, pozostajcego pod
zarzdem Czartoryskiego, byy polskie, otrzymamy prze-

szo 67,000 uczniów, ksztaccych si wT szkoach pol-

skich, o 26,000 z gór wicej, ni w rosyjskich. Zapomi-

na wprawdzie nie trzeba, e w Rosyi poza zakadami
ministeryum owiaty, istniaa bardzo znaczna ilo szkó
wrydziau wrojskowego, duchownego i innych, podczas,

gdy na ziemiach polskich poza wydziaem owiecenia

niewielka ilo zakadów i uczniów pozostawaa, wsku-

tek czego ogólna ilo ksztaccej si we wszelkich za-

kadach rosyjskich modziey nietylko dorównywaa,
lecz i wówczas przewyszaa liczb modziey szkó
polskich.

W kadym razie atoli rozwói stosunkowy owiaty
polskiej przewysza kilkakrotnie rozwój owiaty ro-

syjskiej.

Po upadku powstania listopadowego stosunek ten

zmieni si znacznie na niekorzy owiaty polskiej.

Szkoy wT guberniach litewsko-ruskich ulegay szybkiej

*) Wedug danych, ogoszonych przez Dziennik Departa-

mentu Owiecenia Publicznego w Rosyi, a przedrukowanych
w wykazach statystycznych, sporzdzonych przez referendarza

stanu A. T. Chdowskiego, bibliotekarza Publ. Naród. Biblioteki.

Gazeta Literacka, pismo w Warszawie wydawane. Rok 1822.

Tom I, str. 105.
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rusyfikacyi. Przytoczymy ogólne cyfry szkó rosyjskich

pod zarzdem ministeryum owiecenia pozostajcych

z lat jedenastu, od roku 1832 do roku 1842 wcznie,
podane przez Uwarowa w sprawozdaniu, cesarzowi zo-
onem *).

W roku 1832 i 1833 posiadao Cesarstwo 5 uniwer-

sytetów, od roku 1834 — 6 uniwersytetów. Oprócz tego,

przez cay czas egzystowa Gówny Instytut Pedago-

giczny.

Od roku 1840 pod zarzdem ministeryum pozosta-

way dwie akademie medyko-chirurgiczne, moskiewska
i wileska, od roku 1842 ju tylko jedna, moskiewska,

z powodu zwinicia wileskiej. Pod zarzdem ministe-

ryum znajdoway si trzy licea.

Ilo gimnazyów bya nastpujca:

roku 1832 — 64

» 1833 — 65

» 1834 — 65

» 1835 — 68

» 1836 — 69

» 1837 — 70

» 1838 — 72

» 1839 — 74

» 1840 — 75

» 1841 — 76

» 1842 — 76

Pensyonatów szlacheckich byo:

W roku 1832 — 6

» 1833 — 12

» 1834 — 21

*) Diesiailetije Ministierstwa Narodnawo Proswieszczenija,

str. 103 — 105.
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W roku 1835 — 25

» 1836 — 28

» 1837 — 31

» 1838 — 36

» 1839 — 42

» 1840 — 43

» 1841 — 45

» 1842 - 46

Szkó powiatowych:

W roku 1832 — 393

» 1833 — 406

» 1834 — 410

» 1835 — 418

» 1836 — 422

» 1837 — 427

» 1838 — 430

» 1839 — 435

» 1840 — 439

» 1841 — 442

» 1842 — 445

Szkó parafialnych:

W roku 1832 - 552

» 1833 — 583

» 1834 — 661

» 1835 — 756

» 1836 — 799

» 1837 — 839

» 1838 — 873

» 1839 — 911

» 1840 — 983

» 1841 — 1,021

» 1842 — 1,067
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Pensyi i szkó prywatnych:

W roku 1832 — 358

» 1833 — 400

» 1834 — 398

» 1835 — 430

» 1836 — 444

» 1837 — 462

» 1838 — 485

» 1839 — 485

» 1840 — 486

» 1841 — 481

» 1842 — 521

Ogóem, zakadów naukowych ministeryum owiaty:

W roku 1832 — 1,382

» 1833 — 1,475

» 1834 — 1,565

» 1835 - 1,707

» 1836 — 1,772

» 1837 — 1,839

» 1838 — 1,906

» 1839 — 1,957

» 1840 — 2,038

» 1841 — 2,077

» 1842 — 2,166

Modziey, ksztaccej si byo:

W uniwersytetach, akademiach i liceach:

W roku 1832 — 2,153 '

» 1833 — 2,725

» 1834 — 2,648

» 1835 — 2,649

» 1836 — 2,641

» 1837 — 2,900
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W roku 1838 — 2,843

» 1839 — 2,764

» 1840 — 3,809

» 1841 — 3,464

» 1842 — 3,488

W gimnazyach i zakadach naukowych niszych:

W roku 1832 — 69.246

» 1833 — 69,555

» 1834 — 75,448

» 1835 — 83,058

» 1836 — 89,159

» 1837 — 92,666

» 1838 — 95,069

» 1839 — 95,119

» 1840 — 97,561

» 1841 — 97,490

» 1842 — 99,755

We wszystkich zakadach naukowych ministeryum

owiecenia:

W roku 1832 — 71,399

)) 1833 — 72,280

)) 1834 - 77,096

)) 1835 — 85,707

)) 1836 — 91,800

)) 1837 — 95,566

» 1838 — 97,910

)) 1839 — 97,883

)) 1840 — 101,370

» 1841 — 100,954

)) 1842 — 103,243

Porównywujc wykazy te, widzimy, e pomimo
upoledzenia owiaty redniej i stumienia owiaty wy-
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szej polskiej po r. 1831, pomimo zatamowania rozwoju
szkó elementarnych w Królestwie podczas dziesiciole-

cia 1821 — 1830, co i nadal ujemnie na ich iloci odbi-

ja si musiao, Cesarstwo, ze sw olbrzymi przewag
ludnoci nad Królestwem, posiadao nieznaczn absolutn
przewag uczcej si modziey; przewaga ta przed utwo-
rzeniem okrgu naukowego warszawskiego, za wyjtkiem
roku 1833, nie dosigaa nawet stosunku 3:2; po utwo-
rzeniu okrgu naukowego nieco przekroczya t norm.
Uderza mianowicie saby rozwój szkó pocztkowych,
których liczba, poczwszy od roku 1835, nie dorównywa
liczbie szkó pocztkowych w Królestwie i dopiero po
roku 1840 okazuje pewn niewielk zreszt przewag.

Stosunek modziey uczcej si do ludnoci by
w owej epoce w Królestwie pokilkakro korzystniejszy.

Naprzykad, w roku 1834, stosunek ksztaccej si mo-
dziey w zakadach ministeryum owiecenia do ludnoci
Rosyi, za wyjtkiem Królestwa Polskiego i Finlandyi,

wynosi 1 : 656. W Królestwie Polskiem za — 1 : 75,

czyli by niemal dziewi razy korzystniejszy.

Nie ulega wtpliwoci, e rónica nie byaby tak

wielka, gdyby wzi pod uwag zakady naukowe w Ro-
syi, nalece do innych zarzdów.

W roku 1834 zjawi si w Reuue germaniue arty-

ku o stanie owiecenia w rozmaitych pastwach, za-

wierajcy co do Rosyi informacy, i w pastwie tern

1 ucze przypada na 700 mieszkaców. Zdaje si, e
brano tu pod uwag rok 1833.

Uwarow postanowi obali t niepochlebn dla

owiaty rosyjskiej wiadomo.
Na mocy rozporzdzenia cesarskiego z 17 Czerwca

st. st. 1834 roku zadano od wszystkich ministeryów
i zarzdów danych, dotyczcych liczby uczniów. Na pod-

stawie tych danych, przedstawionych cesarzowi a nast-
pnie ogoszonych, na 50,585,857 mieszkaców Cesarstwa,
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oprócz Królestwa Polskiego i Finlandyi, przypadao

244,993 uczcej si modziey, co dawao stosunek 1:210.

Nie wiemy, co sdzi o cisoci tego wyniku obli-

cza, czynionych ad hoc, z widoczn intency polemicz-

n, i do tego przez ministra, który wedug do zgodnego

wiadectwa wspóczesnych mu Rosyan, syn ze zdol-

noci przystosowywania swych raportów i sprawozda
do potrzeb chwili i do intencyi osobistych. Tak znaczn
rónice w obliczeniach tómaczy Uwarow tern, e wvda-

wnictwo zagraniczne wzio pod uwag tylko zakady
ministeryum owiecenia *).

Wynikao zatem z oblicze ministra, e modzie
tych ostatnich zakadów stanowia mniej ni jedne trze-

ci ogóu uczniów w pastwie. Otó, jeli przyj to

uwarowowskie dla Rosyi obliczenie, to nawet jeszcze

wówczas stosunkowe rozpowszechnienie owiaty w Kró-

lestwie w roku 1834 przedstawia si, jako trzykrotnie

wiksze, ni w Cesarstwie.

Przytoczymy, wreszcie, par cyfr, ilustrujcych ro-

zwój owiaty wyszej i redniej w Rosyi za panowania

Aleksandra I-go i Mikoaja I-go 2
).

W uniwersytetach rosyjskich (nie liczc, naturalnie,

wileskiego i helsingforskiego) ksztacio si studentów:

W roku 1809 — 450

» 1825 — 1,691

» 1836 — 2,016

» 1848 — 4,566

» 1854 — 3,551

W gimnazyach mskich rosyjskich byo uczniów:

W roku 1809 — 5,569

x
) Rodiestwienskij: Istoriczeskij Obzor Minisierstwa Na-

rodnawo Proswieszczenija, str. 225.

*) Milukow: Oczerki po istorii russkoj kultury. Cz II, wy-
danie 4, str. 371.
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W roku 1825 — 7,682

» 1836 — 15,476

» 1848 — 18,911

» 1854 — 17,809

Cyfry za rok 1854 wymownie ilustruj skutki za-

rzdze owiatowych, przedsibranych po roku 1848.

2.

Rezultaty systemu edukacyjnego, w okresie polisto-

padowym w Królestwie stosowanego, byy dla narodu
opakane.

Poziom owiaty obniy si ogromnie. Czy jednak

osignite zostay te wyniki polityczne, których obraz

róowy roztacza Uwarow w swem sprawozdaniu z roku

1843, na to odpowied najwymowniejsz day wypadki,

które w Królestwie w lat kilka po mierci Mikoaja I-go

si rozegray.

Bezowocno t stwierdzi otwarcie reformator za-

rzdu i ustroju Królestwa po roku 1863 Mikoaj Milutin

w memoryale, traktujcym o systemie edukacyjnym
ubiegego okresu. Powstaje atoli pytanie, czy i w owej

wczeniejszej mikoajewskiej epoce reprezentanci wadzy
w Królestwie, obserwujc fakta, nie ywili i nie uja-

wniali wtpliwoci pod wzgldem rezultatów stosowa-

nego systemu. Wszak chociaby nieustajce niemal

w cigu dwudziestopiciolecia spiski wród modziey
mogy dawa im powanie do mylenia.

Odpowiadajc na to nasuwajce si pytanie, rzec

mona, i jedni ze zwierzchników owiaty w Królestwie,

jak Szypow lub Muchanow, sami byli najgorliwszymi

i kracowymi reprezentantami rusyfikacyi, inni, jak Oku-
niew, byli to niewolniczo ulegli i mao inteligentni wy-
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konawcy rozkazów wyszych, przywykli do subordyna-

cyi i do dyskrecyi wojskowej, i o ich istotnem w po-

szczególnych wypadkach usposobieniu nic pewnego wnio-

skowa nie mona.
Aleksander Strogonow pozostawi po sobie w Króle-

stwie opini czowieka, stosunkowo jak na epok ówcze-

sn liberalnego, za krótko jednak by w Królestwie

i zbyt mao zaznaczy swój stosunek do systemu eduka-

cyjnego, by mona byo go uwaa za oponenta wobec
stosowanych rodków.

Pozostaje atoli osoba gówna — sam namiestnik

Paskiewicz. Pewne wyrane dane przemawiaj za tern,

e niektóre zbyt radykalne rodki rusyfikacyi Królestwa

oraz niwelacyi autonomii krajowej nie spotykay si
z jego aprobat. Jeli atoli mówic o tej stronie dziaal-

noci namiestnika, uywamy tak ogldnych terminów
i tyle czynimy zastrzee, pochodzi to std, e sama
dziaalno namiestnika w tym kierunku bya, po pierw-

sze, bardzo nika, po drugie za umylnie jakby przeze
przymiona i zatarta.

Paskiewicz bowiem przedewszystkiem dba o do-

godzenie wadcy, a wiedzc o tern, e usposobienie cesa-

rza pod wzgldem prowadzonej i spodziewanej rusyfi-

kacyi Polski byo niezachwiane, radykalne, co do skut-

ków za systemu nacechowane optymizmem i najlepsz

nadziej, obawia si otwarcie wypowiada swych wt-
pliwoci. Zreszt, nie posdzajmy namiestnika o przychyl-

no dla Polski lub dla owiaty narodowej polskiej. Paskie-

wicz podziela i akceptowa ostateczne cele rzdu, róni
si tylko czasami w pogldach na dobór rodków. Paskie-

wicz by bezwzgldnym zwolennikiem, a czsto i inicya-

torem wszelkich zarzdze reakcyjnych i legitymistycz-

nych, nieubaganym wrogiem objawów wolnego ducha
i liberalizmu w szkoach, stanowczym przeciwnikiem
rozwoju owiaty w szerokich warstwach ludnoci, w ma-
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sie ludowej, stronnikiem ogranicze wpisowych, stano-

wych, cenzusowych w szkoach. Gdy jednak chodzio

o ograniczenia narodowociowe, a zwaszcza wyznaniowe,

Paskiewicz by zwolennikiem dziaania stopniowego

i ostronego i nie podziela uniesie zwolenników rusy-

fikacyi galopujcej w rodzaju Szypowa.

Ten wzgldny moderantyzm w doborze rodków
by, po pierwsze, zgodny z samem usposobieniem Pas-

kiewicza.

Wiadomo obecnie, e przy pozorach niepowcigli-

wego temperamentu i nie liczcej si z przeszkodami

brawury, Paskiewicz w istocie by ostrony w przedsi-

wziciach.

Przebieg i wyrachowan ostronoci nacecho-

wane byo jego postpowanie w wojnie kaukaskiej, per-

skiej, polskiej, wgierskiej; Paskiewicz zawsze wola
zjedna przeciwnika perswazy czy jeszcze innymi rod-
kami, ni walczy z nim otwarcie, wola prowadzi du-
gie oblenie, ni bra twierdze szturmem, unika tro-

skliwie zmierzenia si z nieprzyjacielem równym co do

si lub nieznacznie tylko sabszym, czeka za na zgro-

madzenie pod sw komend si, liczb, uzbrojeniem

przeciwnika przygniatajcych. Szczliwe okolicznoci

wojen przeze prowadzonych, walki ze sabymi lub ju
osabionymi przez dugie kampanie przeciwnikami przy-

sparzay mu sporo laurów *).

Otó Paskiewicz na terenie Polski czu si powoa-

Te cechy Paskiewicza, jako wodza, stwierdzaj nietylko

pisarze mu nieprzychylni, jak Jermoow, Denis Dawydow, Miko-

aj Berg, lecz, zwaszcza, gdy chodzi o ostatni, tureck kampa-
ni feldmarszaka, nawet i autor panegirycznego yciorysu, ks.

Szczerbatow (Patrz: Knia Paskiewicz, Tom VII, szczególnie do-

kumenta, naprzykad: listy Mikoaja do Paskiewicza z d. 17 (29)

Kwietnia i z 29 Kwietnia (11 Maja) 1854 r. i inne z tej epoki).
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nym do walki z tern, co w sferach rzdowych nazywano
fanatyzmem wyznaniowym i narodowym Polaków.

W tej walce metoda brania szturmem twierdzy nie-

przyjacielskiej, jak chcia naprzykad w Królestwie sto-

sowa Szypow, wydawaa si feldmarszakowi szkodliwa,

raczej odraczajca, ni zbliajca upragnion i w mani-

fecie z powodu nadania statutu organicznego zapowie-

dzian chwil zlania dwóch narodowoci w jedne — pa-

nujc.
Zreszt, z wielu objawów wnioskowa mona, i

Paskiewicz, po duszym w kraju pobycie, poznawszy
rzeczy na miejscu, sceptycznie patrzy na moliwo ab-

sorpcyi narodu polskiego.

Bya inna przyczyna, natury wycznie osobistej,

i Paskiewicz nie znosi w Królestwie wikszych, ni on
sam, gorliwców rusyfikacyi.

Oto namiestnik by niezmiernie zazdrosny o sw
wadz i o sw wobec cesarza opini; pragn by sam
wycznym i najgorliwszym reprezentantem idei pa-
stwowej rosyjskiej w Polsce, nie móg scierpie, aby

kto go w tej gorliwoci dystansowa, zwaszcza jeli

widzia, e ów gorliwiec umie zwróci na siebie askaw
uwag cesarza, jak to wanie potrafi uczyni Szypow.

W takim wypadku czeka tylko na sposobn chwil,

aby rywala zdyskredytowa, i sposobno taka wkrótce

si nadarzaa, poniewa gwatowna rusyfikacya wydziau
rzdowego sprowadzaa zamt i chaos w funkcyach wy-
dziau i doprowadzaa do smutnych i miesznych zara-

zem nieporozumie. T drog wanie usunity zosta

Szypow.

Wreszcie, byo jeszcze jedno ródo wzgldnego
moderantyzmu namiestnika. Stanowisko niepodlege na-

miestnika wobec wadz petersburskich byo cile zwi-
zane z odrbnoci zarzdu Królestwa.

Przejcie zakadów naukowych pod zarzd mini-
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steryum owiaty ju oznaczao uszczuplenie wadzy
i wpywu namiestnika; miao powiedzie mona, e je-

dyn trudnoci, z jak naprawd liczono si w Peters-

burgu przy tworzeniu okrgu naukowego warszawskiego,

byo pogodzenie dwóch, waciwie wyczajcych si
rzeczy: zwierzchnictwa ministra owiaty nad wydziaem
szkolnym Królestwa oraz wadzy namiestnika nad kura-

torem i innymi urzdnikami owiecenia.

Stosunek pomidzy Paskiewiczem a ministrami

owiaty, zwaszcza zazdrosnym równie o sw wadz
i wierzcym w sw mdro stanu Uwarowem, by na-

prony, jakkolwiek naprenie to miarkowane byo ze-

wntrzn poprawnoci stosunków oraz obustronnymi

wanymi wzgldami: Uwarow musia mie wzgld na
wyjtkowo wysokie stanowisko Paskiewicza w pastwie
i na jego z cesarzem dawn zayo, Paskiewicz ze

swej strony akceptowa najczciej bez waniejszych
zmian rozporzdzenia ministra, wiedzc, i ten jest

w cigej stycznoci z cesarzem i e wykonywa on albo

wyranie wyrzeczon albo dobrze wyczut wol cesar-

sk. Gdyby jeszcze i inne wydziay rzdowe, naprzykad
skarb lub sprawy wewntrzne, przeszy pod zarzd cen-

tralny, Paskiewiczowi pozostaaby tylko rola wykonaw-
cza w kraju, bez istotnej wadzy namiestniczej, byby
on tylko dowodzcym armi na kresach zachodnich

pastwa, zreszt za — podwadnym organem dykaste-

ryi petersburskich.

Paskiewicz sprowadza do zera niepodlego wy-
dziaów rzdowych Królestwa — wobec namiestnika, by-

najmniej atoli nie wobec ministrów petersburskich; sam
bowiem gotów by ulega jedynie cesarzowi, poza tein

nikomu innemu w pastwie.
To usposobienie namiestnika omielao czasami lk-

liwych wogóle dygnitarzy Polaków do uwag krytycznych
o zbyt daleko idcych zapdach rusyfikacyjnych i unifi-
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kacyjnych rzdu. Do czynienia podobnych uwag i wo-
góle do rozmów o tej draliwej materyi dopuszcza

i upowania Paskiewicz, oczywicie, tych tylko Pola-

ków, którzy otwarcie zreszt wystpowali, jako zwolen-

nicy systemu pastwowego wobec Polski i jego ostatecz-

nych celów, jako arliwi legitymici i reakcyonici, jako

zdecydowani nieprzyjaciele nowoczesnych prdów poli-

tycznych, socyalnych i kulturalnych.

Manifestujc sw zupen ulego dla rzdu i po-

dziw dla wysokiego rozumu stanu i wspaniaomylnych
uczu kierowników pastwa, pozwalali sobie dygnitarze

polscy jedynie na wyraanie wtpliwoci co do zbyt

gwatownych metod rusyfikacyi.

Urzdnicy ci, za upowanieniem namiestnika lub

na wyrane jego zlecenie, przedstawiali mu nieraz krót-

kie opinie lub memoryay dusze, dotyczce rozmaitych

spraw politycznych i administracyjnych. Opinie te prze-

znaczane byy do osobistego uytku Paskiewicza, dla

którego stanowiy nieraz wany materya informacyjny

i oryentacyjny. Niestety, sdzc po tych dokumentach,

które w rku mielimy, znaczna liczba urzdników ko-

rzystaa z tej monoci skadania swych opinii namie-

stnikowi po to, aby manifestowa swój serwilizm i sw
nadgorliwo, a nawet i zaatwia porachunki z niemi-

emi im osobami, a wic, aby zaostrza jeszcze bardziej

nieufno namiestnika w stosunku do Polaków. Byy je-

dnak i wyjtki. Mamy na myli jeden charakterystyczny

memorya, dotyczcy gównie systemu edukacyjnego

w Królestwie, a zoony namiestnikowi na jego wyrane
yczenie w roku 1839.

Autorem memoryau tego by Benedykt Niepokoj-

czycki, wówczas dyrektor Banku Polskiego, który nieba-

wem urzd ten zoy, nie godzc si na ten kierunek,

jaki sprawy bankowe za przyczyn Henryka ubie-
skiego przybiera zaczy, nastpnie za póniej, po dy-

EPOKA PASKIEWICZOWSKA. 38
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misyi Lubowidzkiego i ubieskiego, zosta wice-preze-

sem, a z czasem prezesem banku *).

Niepokójczycki wystpuje w swym memoryale, jako

zdecydowany wróg idei nowoczesnych politycznych; o de-

mokracyi wyraa si zawsze z potpieniem; spoecze-
stwo polskie i modzie polska byy, zdaniem jego, przez

dugie lata pod baamuccym i demoralizujcym wpy-
wem idei rewolucyjnych francuskich. Edukacya mo-
dziey, wedug Niepokój czyckiego, powinna znajdowa
si w rku zakonów duchownych; duchowiestwu pol-

skiemu, zwaszcza zakonnemu, swej epoki ma wiele do

zarzucenia, wanie jako konserwatysta, legitymista,

i zwolennik surowej dyscypliny w yciu spoecznem,
zwaszcza za w yciu zakonnem; nie waha si oskara
niektóre zakony katolickie o to, i zaraone s zgub-

nemi zasadami.

Rol polityczn Polski uwaa czy zdaje si uwaa
Niepokójczycki za skoczon, przynajmniej uznaje za

waciwe utrzymywa, e na wady polskie zbawiennym
rodkiem s rzdy absolutne Rosyi. Nie oczekujmy od
Niepokój czyckiego krytyki podstaw systemu rzdowego;
atoli, rzecz charakterystyczna dla epoki polistopadowej^

i czowiek tego typu i sposobu mylenia, co Niepokój

-

czycki, czowiek, który przed rewolucy listopadow pe-

wnie staby niedaleko Stanisawa Grabowskiego i Kala-

santego Szaniawskiego, w czasach polistopadowych nie

móg si godzi wewntrznie z istniejcym stanem rze-

czy. Wanie bowiem legitymizm, katolicyzm i konser-

*) Pochlebn charakterystyk Niepokojczyckiego daje Gu-

staw Plewako: Henryk hr. ubieski i Benedykt Niepokojczycki.

Warszawa, 1887 (odbitka z Niwy). Krytyczny sd o nim wypo-
wiada Tomasz Wentworth ubieski: Henryk ubieski i jego

bracia. Kraków, 1886, str. 198 i nastpne. Oba stanowiska stara

si pogodzi Henryk Radziszewski: Bank Polski, Warszawa 1910,

str. 242 i nastpne.
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watyzm spoeczny Niepokójczyckiego prowadzi go na

tory opozycyi przeciwko wspóczesnym praktykom rzdu.
Niepokójczycki skary si na odsunicie zakonów

od owiaty modziey, na ma wag, jak zaczyna przy-

wizywa zwierzchno szkolna do religijnoci uczniów

katolików, a nawet na lekcewaenie wyznania katolic-

kiego, i przepowiada szkodliwe skutki polityczne, jakie

niechybnie sprowadzi musi wzmoenie indyferenty-

zmu religijnego.

Potpia równie gwatowne rugowanie jzyka pol-

skiego i utrzymuje, i idee pastwowe i rzdowe rosyj-

skie mog by atwiej przeszczepione na grunt polski za

pomoc jzyka rodzimego ludnoci; potpia praktyki

administracyi rosyjskiej, uwaajc, i obniaj one auto-

rytet rzdu w oczach* ludnoci.

Zdajc sobie zupenie spraw z charakteru idei,

przez Niepokójczyckiego goszonych, i nie zamykajc
oczu na przykre ustpy jego memoryau, nie wahamy
si jednak twierdzi, wiedzc o tern, jakim jzykiem
przemawiali do namiestnika nietylko dygnitarze rzdowi
lecz i' ludzie niezaleni, spadkobiercy gonych nazwisk

i wielkich fortun, i w zestawieniu z ówczesnem otocze-

niem autor memoryau by czowiekiem owieconym
i uczciwym.

Namiestnik jednem pocigniciem pióra móg po-

zbawi go jego wysokiego urzdu i zamkn przed nim
dalsz dziaalno; tymczasem, Niepokójczycki nie waha
si pisa w tym dokumencie, wycznie dla namiestnika

przeznaczonym, rzeczy miaych, które nie mogy by
mie Paskiewiczowi; poddawa surowej krytyce admini-

stracy rosyjsk, oddawa wyranie pierwszestwo ad-

ministracyi polskiej, potpia system powierzania stano-

wisk edukacyjnych wojskowym, podczas gdy namiestnik

uwaa szlify oficera wyszego za dostateczn rekomen-

38*
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dacy do objcia wszelkiego urzdu i sam wkrótce po-

tem, bo w roku 1840, wyforytowa wasnego oficera pod-

wadnego Okuniewa na stanowisko kuratora okrgu.

Memorya Niepokój czyckiego napisany by w zna-

miennej epoce, po szeregu zarzdze rusyfikacyjnych

Szypowa, które wywoay czasowy zamt w komisyi

S. W. D. i O. P.; zarazem by to czas, gdy w Peters-

burgu przygotowywano ju utworzenie okrgu nauko-

wego warszawskiego pod zwierzchnictwem ministra

owiaty, o czem oczywicie namiestnik by cile poin-

formowany.

W tej epoce zaleao wida Paskiewiczowi na otrzy-

maniu szczegóowej, umotywowanej opinii, któraby wy-
sza z pod pióra takiego czowieka, jak Niepokój czycki,

to jest wyksztaconego i nieposzlakowanego legitymisty

i lojalisty.

Niepokój czycki, krytykujc praktyki rzdowe w Kró-

lestwie, pozostawia stale na uboczu osob namiestnika,

a nawet domylnie przeciwstawia jego dziaalno kra-
cowym metodom administracyjnym, stosowanym przez

inne osoby, wród których z pewnoci na pierwszym

planie rozumie Szypowa, chocia z nazwiska go nie wy-
mienia.

I tu równie wychodzi na jaw rys charaktery-

styczny, okazuje si bowiem, i fala rusyfikacyi, której

reprezentantami byli urzdnicy rosyjscy, przestawaa by
nieraz narzdziem rki namiestnika, lecz posuszna swej

mocy ywioowej i ufna w jeszcze mocniejsze poparcie,

rozlewaa si poza granice, które jej zakrela wszech-

wadny w innych dziedzinach namiestnik.

Zlecajc napisanie memoryau w sprawie szkolnej

Niepokójczyckiemu, zastrzeg sobie namiestnik, i to

rzecz prywatna, nieoficyalna, a wic dyskretna, skadajc
bowiem sw opini, upewnia Niepokój czycki, i z nikim
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si w sprawie tej nie naradza, nie posugiwa si a-
dnym kopist i adnej kopii sobie nie zostawi l

).

Po ogólnych rozwaaniach wstpnych o potrzebie

oparcia wychowania na zasadach religii przechodzi Nie-

pokojczycki do stwierdzenia, i wedug ustawy szkolnej

z roku 1833, promulgowanej oficyalnie w Królestwie

w r. 1834, duchowni katoliccy maj zapewniony wpyw
przewany jedynie na szkoy nisze, parafialne, gdy tym-
czasem potrzebniejszy jeszcze byby wpyw duchowie-
stwa w szkoach obwodowych i gimnazyalnych:

»W Polsce bowiem, niestety, bynajmniej nie

klasy nisze najbardziej potrzebuj skierowania czy

nawrócenia do dobrych obyczajów moralnych i obo-

wizków religijnych«.

Dalej rozwaa Niepokójczycki te warunki, jakim

powinien odpowiada kierownik i nauczyciel szkó, we-

dug ustawy szkolnej i opartej na niej instrukcyi, wyda-
nej w roku 1834 przez Rad Wychowania Publicznego,

i dowodzi, i warunkom tym najczciej nie odpowia-

daj mianowani od pewnego czasu przez wadz peda-

gogowie.

Tu, obok swych jednostronnych sdówT o potrze-

bie powierzania edukacyi zakonom, wypowiada szereg

niezaprzeczonych a pogwacanych wówczas stale prawd

*) Memorya ten, w jzyku francuskim przez Niepokojczyc-
kiego napisany, znajduje si w aktach wasnej kancelaryi na-

miestnika. O szkoach (Ob ucziliszczach) Nr. 16/1213. Na wstpie:
Altesse. J'ai Uhonnenr de soumettre a Son Altesse le trauail qu'Elle

m 'a commande. II est imparfait, par ce que je n 'ai consulte per-

sonne. Mais si Son Altesse daigne en prendre connaissance par Elle-

meme, j'ose esperer, qn'Elle liii reconnaitra le merite d'avoir ete

fait consciencieusement. Aijant Irauaille ponr Son Altesse seule, je

ne me suis pas servi de copiste et je n'en ai pas gard de copie.

De Son Altesse le plus humble, le plus obeissant et le plus deuoue
seruiteur. B. Niepokoijczycki Ce 1 (13) Aout 1839.
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pedagogicznych, okazujc si zarazem o wiele wiatej -

szym wychowawc, ni twórcy owej instrukcyi karnej

dla szkó, którzy uwierzyli w rózg, jako w panaceum
pedagogiczne.

»Ta bezinteresowno osobista co do przyszo-
ci, to zaparcie si siebie co do teraniejszoci i od-

danie si zupene obowizkom stanu, sowem to,

czego instrukcya Rady Wychowania Publicznego

wymaga od wychowawców, z trudnoci spotka
si da w czowieku, który nie usun si od spraw
wieckich za pomoc lubów witych i nieodwo-
alnych. To te, jeli sdzi po obecnym personelu

ciaa nauczycielskiego, to wydaje si, i zwierzch-

no odstpia od zasad, wygoszonych w ustawie

szkolnej i w instrukcyi z r. 1834«.

Krytykuje dalej dotkliwie zakorzeniajcy si system

obsadzania posad nauczycielskich ludmi, obcymi mo-
dziey pod najwaniejszymi wzgldami; wpyw tych na-

uczycieli »redukuje si w wikszoci wypadków do

wpywu pedagoga, uzbrojonego w rózg«.

»To te, aby oceni wpyw obecnego systemu,

wystarczy obserwowa modzie szkoln, gdy ta

znajduje si w kociele. Z przykroci stwierdzi si
wówczas, jak pod tym wzgldem zaniedban jest

edukacya. By moe, i w materyi tej istnieje rze-

czywicie luka w ustawie szkolnej. Wymieniono
tam i przepisano kilka godzin tygodniowo na lek-

cye religii w szkoach obwodowych i gimnazyach;

atoli niema tam adnego przepisu dyscyplinarnego,

dotyczcego speniania obowizków religijnych.

Z tych najwaniejszym jest uczszczanie do

sakramentów.

Zaniedbywanie tego obowizku sprzyja szcze-
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golnie rozlunieniu obyczajów i prowadzi do wszel-

kiego rodzaju zbocze, jeli nie do zdecydowanej

bezbonoci. Dla modziey katolickiej uczszczanie

do sakramentów stanowi jedyn oson, jedyn r-
kojmi moraln.

Dopóki uczszczanie do sakramentów stano-

wio jedne z regu dyscyplinarnych uniwersytetu

wileskiego, nie znano tam towarzystw tajnych po-

midzy modzie, jakkolwiek w tej samej epoce

towarzystwa podobne byy rozpowszechnione a na-

wet zachcane w uniwersytetach niemieckich. To-

warzystwa te powstay w Wilnie z chwil rozlu-

nienia tej reguy dyscyplinarnej.

Podobne fakta monaby skonstatowa i w in-

nych zakadach katolickich. Poniewa doktryny ze
powstaj \ przyjmuj si w sercu zepsutem, wic
te zwalcza je naley w samem sumieniu; t tylko

drog mona je wykorzeni. Represya prawna, ani

czynno policyjna nic tu nigdy nie wskóraj. To,

co si dzieje obecnie we Francyi, jest tego dosta-

tecznym dowodem«.

Przechodzi nastpnie memorya do sprawy dyrek-

torów szkó. Przypomina przepisy ustawy szkolnej w tej

materyi i stwierdza, i w praktyce s one stanowczo

martw liter.

Paragraf 111 ustawy szkolnej opiewa, i dyrektora

mianuje Rada Wychowania Publicznego, dajc pierw-

szestwo tym urzdnikom, którzy, posiadajc nauki,

sprawowali obowizek inspektorów w gimnazyach.

Wedug za paragrafu 112: dyrektor, oprócz grun-

townych wiadomoci, koniecznie potrzebnych do osdze-

nia kwalifikacyi profesorów i sposobu wrykadania przez

nich nauk, winien posiada talenta potrzebne do rzdze-

nia sobie podlegymi uczniami, a z obyczajów swoich
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powinien by godnym zaufania rzdu i rodziców, powie-

rzajcych dzieci gównemu jego dozorowi.

»Tymczasem za niedawno powoany zosta

do obowizków dyrektora gimnazyum oficer wy-
szy, bezporednio wzity ze sztabu generalnego !

).

Otó trudno jest uwierzy temu, aby karyera

wojskowa, chociaby najbardziej znakomita, moga
dostarczy oficerowi temu wczasu i rodków, po-

trzebnych do nabycia „gruntownych wiadomoci,
koniecznie potrzebnych do osdzenia kwalifikacyi

profesorów", i aby wród roztargnie ycia obozo-

wego lub nudów ycia garnizonowego, oficer ten

móg uksztaci swe obyczaje w tym stopniu, aby

„sta si godnym zaufania rzdu i rodziców, powie-

rzajcych dzieci gównemu jego dozorowi". A to

zaufanie rodziców czy da si pogodzi z faktem, i
dyrektor wspomniany poszuka sobie maonki na

deskach teatru.

W kadym bd razie przy tej nominacyi nie

liczono si z przepisami artykuu 11 I-go ustawy

szkolnej.

Skoro tylko czonkowie instytutów edukacyj-

nych werbowani s ze wszelkich stanowisk socyal-

nych bez rónicy i bez troszczenia si o ich po-

przednie zajcia i nawyknienia, z t chwil stan na-

uczyciela, wychowawcy przestaje by powoaniem
i staje si niczem wicej, jak poprostu tylko posad
patn.

Zwierzchnik zakadu, nie posiadajcy potrzeb-

nych na stanowisku jego umiejtnoci, nie bdzie
zastpowa ojca rodziny, nie bdzie wzbudza nale-

*) Zdaje si, i ma Niepokojczycki na myli dymisyonowa-
nego pukownika Jana Zagórskiego, mianowanego dyrektorem
gimnazyum kieleckiego.
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ytego zaufania ani w rodzicach, ani w uczniach.

Bdzie on suchanym pod wpywem strachu, lecz

nie bdzie szanowanym. Uczniowie bd pod wielk
subordynacy, to jednak nie przeszkodzi im sta
si wystpnymi, gdy sposobno ku temu si nada-

rzy. Gdy obawa kar, sia wadzy atwo mog re-

gulowa poruszenia i akty zewntrzne, lecz nie

maj adnej mocy nad poruszeniami serca. Jedynie

religia moe wada temi ostatniemi i kierowa je

ku dobru. Religia bowiem tylko moe zwalcza
z powodzeniem namitnoci serca i pych rozumu.

Tymczasem za, nic tak nie roznieca pychy, jak

wiedza. Oto dlaczego kierowanie edukacy umyso-
w bez oparcia teje na wykadzie religii byoby
naj zgubniejszem z omamie. Bez religii bowiem,
wiedza zamiast by pochodni wiata, staje si
gowni, poar wzniecajc«.

Obok wykadu religii jest, zdaniem autora, niezb-

dnem obserwowanie praktyk religijnych. Tu znów po-

wouje si na uniwersytet wileski z przed lat dwu-
dziestu i mówi, i spenianie tych praktyk, a zwaszcza
chodzenie do spowiedzi stanowi najlepsz rkojmi prze-

ciwko towarzystwom tajnym.

Albowiem nie ma si sekretów przed spowiedni-

kiem, niema za spowiednika, który, bdc zrcz-

nym, nie potrafiby wykry zarodka zej doktryny,

a wykrywszy go, nie zdoa go stumi*.

Prawda, i dobór kapelana nie jest rzecz atw.

»Bowiem kler polski stanowi równie ciao

zgangrenowane w znacznej czci. Misyonarze i Ka-

pucyni s moe jedynymi, którzy utrzymali reguy
swego zakonu. Pijarzy s najgorsi. Wogóle kler

polski potrzebuje reformy dyscyplinarnej. Reforma



— 602 —

ta mogaby zosta dokonan z powodzeniem jedy-

nie przez praatów, którychby sprowadzono z za-

granicy. Mogaby ich dostarczy Austrya, a moe
jeszcze lepiej — Bawarya. Wskutek stosunków dy-

nastycznych pomidzy Grecy a Bawary, ducho-

wiestwo tej ostatniej powinno by bardziej, ni
duchowiestwo wszelkiego innego kraju, oswojone

ze stosunkami i ze stycznoci cerkwi greckiej z ko-

cioem aciskim«.

Dalej Niepokójczycki wypowiada ostry sd o swych
rodakach, stajc na stanowisku swej doktryny:

»Zmiany polityczne, które krajem wstrzsay,
a zwaszcza wtargnicie do kraju idei francuskich,

potnie przyoyy si do zepsucia caego pokole-

nia. Obecnie, gówne zadanie polega nie na urabia-

niu moralnoci dzieci, donios spraw jest zwa-
szcza denie do reformy moralnoci rodziców.

Tymczasem, naley odway si na powiedzenie

tego, wadza zdaje si ujawnia dno, która by-

najmniej nie sprzyja reformie moralnej i religijnej

kraju.

Ta dno wadzy ujawnia si w rozrónie-

niu, z jakiem cenzura rzdowa usuwa w dzienni-

kach zagranicznych wszelkie artykuy katolickie,

pozostawiajc w nich artykuy anti-katolickie, na

które pierwsze stanowiy wanie odpowied. Wpra-
wdzie, bardzo rozsdnem jest usuwanie w tym kraju

wszystkiego, co jest podniet do sporów religijnych,

lecz w takim razie naleaoby rugowa artykuy

protestanckie, równie dobrze jak katolickie.

Z rozporzdzenia zwierzchnoci uczniowie nie

uczszczaj do kocioa przed udaniem si do klas.

Z upowanienia wyszego dawane s w rce ucz-

niów ksiki, pisane w duchu wrogim dla religii,
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któr wyznaj ci uczniowie, doprowadzajc ich t
drog do wtpliwoci, jeli nie do pogardy w sto-

sunku do dogmatów ich wiary. Wskutek obawy
cignicia na siebie niezadowolenia zwierzch-

noci urzdnicy wysi, nalecy do wyznania kato-

lickiego, nie bywaj na naboestwie, odprawianem
w kociele Misyonarzy w dnie galowe; obawa ta

wywoana jest przez zmiany, wprowadzone od nie-

dawna w ogoszeniach oficyalnych, które w te dnie

biuro policyi rozsya wadzom rzdowym...

Lecz jeli dc tym sposobem do osabienia

poszanowania zewntrznego i uczu wewntrznych
wyznania rzymsko-katolickiego w Polsce, wadza
sdzi, i to, co straconem bdzie dla wyznania a-
ciskiego, zyskanem zostanie na rzecz wyznania

grecko-rosyjskiego, to znajduje si w wielkim i fa-

talnym bdzie. Gdy dobry katolik rzymski nie

zmieni religii, za zy katolik rzymski nigdy nie

stanie si dobrym greko-katolikiem«.

Stanie si on za to, zdaniem autora, skonnym do

protestantyzmu.

»Zachwiany w swych wierzeniach umys prze-

chodzi do wtpienia, wtpienie prowadzi do docie-

kania, dociekanie do sdu osobistego (jugement par-

ticulier), za sd osobisty w rzeczach religii to wa-
nie protestantyzm. Lecz to wtpienie, to docieka-

nie, ten sd osobisty nie ograniczaj si na spra-

wach religijnych, lecz raz obudzone staraj si do-

sign wszystkiego, co tylko nosi cech wadzy
absolutnej. Gdy bowiem kto pozwala sobie kwe-

styonowa nieomylno gowy kocioa w rzeczach

religii, staje si przez to skonny do kwestyonowa-

nia nieomylnoci gowy pastwa w materyi cywilnej

I gdy kto przypisuje sobie zdolno tómaczenia
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Ewangelii witej, odrzucajc posannictwo i po-

rednictwo wadzy kocielnej, bardzo szybko do-

chodzi do przywaszczenia sobie prawa ukadania
i dyskutowania ustaw wieckich, bez udziau wa-
dzy rzdowej.

T wanie drog wytworzy si ten duch,

który zrodzi „konstytucye" nowoczesne«.

Dalej rozwodzi si autor nad zwizkiem, jaki ist-

nieje midzy niewiar a rewoluc}r, a z drugiej strony

midzy katolicyzmem a monarchizmem. Przytacza cy-

taty z licznych autorów: Ranke'go, Woltera, Monteskiu-

sza, de Maistrea, Paskala.

Zwraca uwag na to, e jeszcze nie zostaa wpro-

wadzon w ycie instytucya kuratorów honorowych, za-

powiedziana w ustawie szkolnej. Nastpnie przechodzi

do sprawy jzykowej w szkolnictwie:

»Program lekcyi, doczony do ustawy szkol-

nej, równie uleg znacznym modyfikacyom, zwa-
szcza pod wzgldem jzyka polskiego. Skasowano
wykady literatury polskiej w klasach wyszych.
Profesorowie Polacy s zobowizywani obecnie do

wykadu swych lekcyi w jzyku rosyjskim, jeli go

posiadaj. Egzaminatorowie polscy s równie obo-

wizani posugiwa si jzykiem rosyjskim, wedle

monoci. Wprawdzie, nauka jzyków nigdy nie

jest szkodliwa, nauka za jzyka rosyjskiego moe
by bardziej uyteczn, ni wielu innych jzyków.
To te program ustawy wyznaczy na ten jzyk
18 godzin tygodniowo w szkoach obwodowych
i 16 godzin w gimnazyach, lecz zwierzchno prze-

kroczya, zdaje si, ten kres, chcc niejako przymu-
sowo narzuci jzyk rosyjski i wyrugowa jzyk
polski ze szkó...
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Naley obawia si, e modzie szkolna, od-

rywana od innych studyów bardziej istotnych w celu

forsownego skierowania jej ku jzykowi rosyjskie-

mu, z wyczeniem polskiego, skoczy na tern, i
nie bdzie znaa dobrze ani jednego, ani drugiego «.

Od rusyfikacyi szkó przechodzi memorya do spra-

wy rusyfikacyi urzdów, a zwaszcza komisyi Spraw W.
D. i O. Publicznego:

»W komisyi Spraw Wewntrznych chciano

odrazu zastpi jzyk polski rosyjskim w biurowo-

ci. Uczyni to mona byo jedynie, zastpujc
urzdników-Polaków przez Rosyan. Lecz ci ostatni,

nie znajcy administracyi, form i ustaw Królestwa,

znaleli, i zamiast uczy si tego, czego nie umieli,

prociej bdzie robi tak, jak umieli, lub jak s-
dzili, i umiej.

Wynikn std niead i zastój w interesach

taki, i pomimo znacznego pomnoenia iloci urzd-
ników, a wskutek tego i kosztów administracyi, za-

atwienie interesów w komisyi spraw wewntrznych
zabiera dziesi razy wicej czasu, ni w kadej
innej komisyi rzdowej. Gdy nietylko jzyk rosyj-

ski wtargn do komisyi spraw wewntrznych;
wraz z jzykiem wkroczyy i formy proceduralne

administracyi rosyjskiej, a jest to innowacya nader

niemia. Wprawdzie w Rosyi jest wiele rzeczy do-

brych, jak w kadym innym kraju, s nawet w Ro-

syi rzeczy lepsze, ni we wszelkim innym kraju,

a mianowicie zasady rzdu (les idees gouvernemen-

tales), lecz s zarazem w Rosyi rzeczy gorsze, ni
we wszelkim innym kraju— to, mianowicie, zasady

administracyi (les idees administratives). Aby si
o tern przekona, wystarczy rzuci okiem na to, co
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si dzieje w guberniach zachodnich Cesarstwa, gdzie

od lat czterdziestu stosowany jest system, który

komisya spraw wewntrznych chce zaprowadzi
w Królestwie«.

Dalej ujemnie wyraa si o ówczesnej administra-

cyi gubernii zachodnich:

»Le deni de justice chez les autorites su-

perieures, 1'esprit de rapine et de concussion chez

les subalternes— voila le caractere qui signale l'ad-

ministration des Gouvernements de l'Ouest«.

»Wprawdzie, nie ma co obawia si tej plagi

u nas, dopóki Królestwo rzdzone jest przez zna-

komitego naczelnika, który obecnie przewodniczy

administracyi kraju, gdy jest on sprawiedliwy

i wiaty, lecz jest on miertelny, jak kady czo-

wiek, a niemasz nikogo jemu podobnego. A zatem,

prawdziw klsk byaby administracya, której mo-
ralno posiada, jako jedyn rkojmi — charakter

osobisty najwyszego zwierzchnika.

Nie chcemy przez to bynajmniej powiedzie,

aby jzyk rosyjski nie mia by wykadany w szko-

ach, lub uywany w jakimkolwiek wydziale admi-

nistracyi. Lecz wystarczy uczyni go niezbdnym,

nie czynic ze warunku wycznego. Suszn jest

rzecz, aby dla otrzymania wszelkiej promocyi

w szkoach, wszelkiego awansu w urzdowaniu po-

trzebna bya znajomo rosyjskiego.

To te ustawa szkolna— co do zakadów na-

ukowych, za uchwaa Rady Administracyjnej z dn.

23 Grudnia 1835 r. (4 Stycznia 1836 r.), — co do

urzdników, zaradziy ju temu. Lecz ustawa szkol-

na nie mówi, i wystarczy sama znajomo jzyka
rosyjskiego do otrzymania promocyi, ani wspo-
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mniana uchwaa Rady Administracyjnej nie orzeka

bynajmniej, i znajomo tego jzyka zastpuje

wszelkie kwalifikacye zdolnoci urzdnika. Gdyby
naleao podda rewizyi t uchwa, to chyba jedy-

nie po to, by j dopeni przez przepis: i aden
Rosyanin nie ma by dopuszczonym do urzdowa-
nia w Królestwie, jeli nie zna jzyka polskiego...

W Austryi urzdnicy niemieccy, przeznaczeni

do suby we Woszech, s uprzednio poddawani

egzaminowi dla stwierdzenia, czy posiadaj jzyk
woski.

W Prusach stosowana jest podobna zasada,

a nadto niedawny rozkaz gabinetowy surowo prze-

strzega, aby jzyk polski by uywany w aktach

urzdowych tam, gdzie powinien by by uywa-
nym wedug dawniejszych przepisów «.

Stara si wykaza Niepokójczycki namiestnikowi, i
rusyfikacya gwatowna nie sprzyja sprawie zespolenia

Królestwa z Rosy, lecz raczej jej szkodzi, i znów prawi

o zwizku idei katolickiej z zasadami absolutyzmu ro-

syjskiego:

»Rozpowszechnienie jzyka rosyjskiego w Pol-

sce jest tern bardziej podane, i to byby potny
rodek zaszczepienia w Królestwie rosyjskich zasad

rzdzenia. Zasady te doskonale si godz z czy-

stemi ideami katolickiemi. I wanie kojarzc pe-

wne pierwiastki dwóch indywidualnoci narodo-

wych, znalazoby si drog do coraz cilejszego

poczenia Królestwa z Cesarstwem, które stanowi

„warunek ywotny" (condition vitale) dla pierwsze-

go i ródo korzyci dla drugiego. Lecz, aby spro-

wadzi i wzmocni zwizek (l'union), naley bardzo
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strzedz si stosowania rodków gwatownych, za po-

moc których czynione bywaj próby zlania (on

tente des fusions). Gdy stawiajc sobie za cel

dokonanie zlania, monaby zetkn ze sob ele-

menta, nie dajce si pogodzi, których dziaanie

wzajemne sprowadzioby si tylko do odpychania

(la repulsion).

W porzdku moralnym zlanie moe by spro-

wadzonem tylko przez dziaanie czasu. Gdy pod-

waliny poczenia raz ju zostay zaoone, reszta

jest spraw czasu, który kieruje rozwojem instytu-

cyi. Najwyszy prawodawca Królestwa Polskiego

uwici te zasady, gdy dekretujc zwizek niero-

zerwalny Królestwa z Cesarstwem, orzek: i admi-

nistracya bdzie oddzielna, e jzyk polski bdzie

uywany w aktach rzdu i e religia katolicka ko-

rzysta bdzie ze szczególnej opieki rzdu«.

Rozwija dalej myl, i zaszczepianie rosyjskich za-

sad rzdzenia, wolnych od domieszki demokratycznej,

powinno odbywa si za porednictwem jzyka polskie-

go, gdy tylko idee, podawane w jzyku rodzimym, a-

two przenikaj do umysów.

»Jzyk rosyjski, to jest znajomo wyrazów

rosyjskich, nie stanowi antidotum przeciwko dok-

trynom wywrotowym. Wszystkie bowiem wyrazy, za

pomoc których filozofia francuska budowaa para-

doksy, które baamuciy i znieprawiay spoecze-

stwo, znajduj si równie dobrze w sownikach ro-

syjskich.

W Rosyi równie byy spiski demokratyczne,

zawizane i uknute przez Rosyan, którzy znali

swój jzyk«.

Wreszcie, jeszcze raz wraca do wad administracyi

rosyjskiej:
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»Wszake te gwatowne wysiki, których uy-
wa wadza, aby zaszczepi nagle jzyk rosyjski

w Polsce, nie byyby alarmujce dla ludzi dobrze

mylcych, gdyby nie ujawniay denia wadz do

przygotowania dróg ku wprowadzeniu w Polsce

form, obyczajów i naogów administracyi rosyjskiej.

Najmniejsza z niedogodnoci, które std wypynyby,
to powikszenie personelu w biurach. Powikszenie

to nie ma kresu, gdy wad oczywist form rosyj-

skich stanowi to, i powikszenie pisaniny ronie

w postpie bardziej szybkim, ni pomnoenie spraw.

Kada za sprawa, choby najmniej skomplikowana
zanim dojrzeje, rozrasta si w tomy akt, których

cao jest tak przeraajca, i niema tak sumien-

nego pracownika, któryby nie cofn si wobec nie-

podobiestwa fizycznego odczyt}^wania tego wszy-

stkiego, co zostao napisanem.

To te s w tych aktach cae strony, które

nigdy nie byy czytane przez nikogo z wyjtkiem
kopisty-maszyny, który je napisa, co zreszt nie

przeszkadza decydowa spraw ze znajomoci
rzeczy; a zatem cz tej pisaniny bya cakowicie

niepotrzebna.

To samo stosuje si i do personelu; cz te-

go jest zupenie zbyteczna. Lecz Rosya, ze swymi
kolosalnymi zasobami, moe dwiga t armi biu-

rokratyczn. W Królestwie pensye urzdników s
wysze; powikszajc liczb urzdników, trzeba b-
dzie z koniecznoci doj do zmniejszenia pensyi.

Lecz urzdnicy, le patni przez rzd, odbijaj to

sobie na interesantach prywatnych, std powstaje

zdzierstwo, przedajno i ta demoralizacya biuro-

kratyczna, która stanowi jedne z najwikszych
klsk kraju, gdzie istnieje, gdy powoduje ona od-

sunicie od suby ludzi uczciwych, a co jest je-

EPOKA PASKIEWICZOWSKA. 39
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szcze fatalniej sze — osabia szacunek naleny,

a który tak mio jest mie dla rzdu, pod którym
si yje.

Wysi urzdnicy rosyjscy, którzy znaj ustrój

biur w Polsce, nie wahaj si uzna wyszo me-
chanizmu rzdowego w Królestwie w porównaniu
z Cesarstwem, i to jest atwe do zrozumienia. Ob-
szar Królestwa jest bez porównania mniejszy od
Cesarstwa, dziaanie rodka na obwód dokonywane
by moe za pomoc znacznie mniejszego mecha-
nizmu, nic nie tracc ze swej energii. Co wicej,

wskutek zmian, jakie w Polsce po sobie nastpo-
way, mechanizm administracyjny w Królestwie

uleg wszelkim udoskonaleniom, które czas i do-

wiadczenie wniosy do systemu centralizacyi ad-

ministracyjnej, podczas, gdy w Rosyi administracya

pozostaa nieruchom wród postpu, dokonanego
na tylu innych polach«.

Po tym dugim wykadzie, autor streszcza w omiu
punktach wyej wyuszczone dezyderaty.

Tak to ostrony i arcy-lojalny urzdnik, czciciel

dogmatu i legitymista, bijcy czoem przed kardynalne-

mi zasadami rzdu rosyjskiego, akceptujcy z rezygna-

cy ostateczne cele rzdu i wynurzajcy hod osobisty

namiestnikowi, rzuci gar gorzkich uwag pod adresem

ówczesnego systemu. Czy wywar memoryaem swym
wraenie na Paskiewiczu?

Na dokumencie widnieje oówkiem nakrelona de-

kretacya: zaoy akta (zawiesti dieo).

Istotnie, akta z okadk zaoone zostay, na tern

si jednak skoczyo, dokument Niepokójczyckiego spo-

cz w nich samotnie. Sam zreszt Niepokójczycki, jak

o tern wiadczy dalsza jego urzdowa karyera, zaufania

osobistego namiestnika nadal nie utraci.
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Nie ze wzgldu atoli na skutek, którego oczywicie

mie nie móg, lecz z uwagi na tre sw, podan
w charakterystycznej, lojalnej i eufemistycznej formie,

stanowi memorya Niepokójczyckiego ciekawy dokument

epoki.

W lat dwadziecia pi po tym przebrzmiaym bez

echa gosie Niepokójczyckiego system edukacyjny, w cigu
epoki trzydziestoletniej, od roku 1831 do 1861, w Króle-

stwie stosowany, doczeka si ostrej krytyki z ust czo-

wieka, powoanego za nastpnego panowania do refor-

mowania zarzdu i ustroju Królestwa Polskiego w du-

chu unifikacyjnym *).

W memoryale z roku 1864 Mikoaj Milutin, wycho-

dzc ze swych zaoe politycznych, pod wpywem
wieo wówczas rozegranych wypadków, takie kreli

o tym systemie uwagi:

»Rezultaty systemu nie odpowiedziay oczeki-

waniom. Obniy si poziom owiaty. Pokolenie,

wychowane po roku 1830, byo tpsze od poprze-

dzajcego, a zarazem daleko gorsze i bardziej nam
nieprzyjazne. Utrudniajc Polakom dostp do owiaty
wyszej i krzewic wiadomoci materyalne z krzy-

wd nauki powanej, otwieralimy tern samem pole

do propagandy rewolucyjnej, która najsilniej od-

dziaywa na ludzi pówyksztaconych... Z drugiej

strony przyznawana jawnie jzykowi rosyjskiemu

) O Milutinie apologetycznie: Anatole Leroy-Beaulieu. Un
homme d'etat russe. Paris, 1884: na stronie 294 i nastpnej mowa
o tym memoryale. W tym samym duchu: Russkaja Sarina z roku

1880, strony 383 — 392; Mikoaj Reinke: Oczerk zakonodatielswa

Carstwa Polskawo, Petersburg, 1902: strony 112, 113 i nastpne.

Cytowany memorya ten u W. Spasowicza: Zycie i polityka mar-

grabiego Wielopolskiego. Pisma, Tom III, strona 178 i nastpne.

39*
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wyszo nad polskim we wszystkich szkoach po-

cigaa za sob to nastpstwo, e draniono Pola-

ków, nie osigajc adnych istotnych rezultatów...

Dowiadczenie przekonao, e poza wyborn zna-

jomoci jzyka rosyjskiego, a nawet poza zupe-

nem zniszczeniem pozornem kryje si nieprzeje-

dnana nienawi ku Rosyi... Trzydzieci lat uczyli-

my cae pokolenie po rosyjsku, zapoznawalimy

z si i saw naszej ojczyzny, z dziejowemi nie-

mocami Polski, które udaremniy byt jej niepodle-

gy. Nauka nasza atoli nikogo nie przetworzya,

gdy charakter i sposób mylenia urabiaj si pod

wpywem religii, rodziny i spoeczestwa, bynaj-

mniej za nie s wytworem tej wiedzy zewntrz-

nej, jak nabywa si na lekcyach, a ujawnia przy

egzaminach«.

Dziaalno praktyczna Milutina sza torem od-

miennym od jego teoretycznych wskaza.
Video meliora proboue, deteriora seuor.
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I.

ANNEKS Nr. 1. (do str. 82).

(Akta Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Vol. 4109).

O Bibliotece Publicznej przy Uniwersytecie.

Monseigneur!

En profitant de la gracieuse permission de remettre

sous les yeux de Votre Altesse un memoire touchant le

transport a St. Petersbourg de la Bibliotheue Publiue
et des Cabinets, je prends la liberte de faire part a Votre

Altesse de mes sentiments sur cette matiere si importante

avec la franchise et 1'abandon qu'un honnete homme
doit a son Protecteur et son Bienfaiteur.

La nouvelle de ce deplacement a produit partout

le sentiment de la plus profonde tristesse et du plus

grand decouragement.

Tous les autres pays, composant le vaste empire

de la Russie, ont a se feliciter successivement et sans in-

tervalles de nouvelles institutions pour 1'instruction, c'est

a nous, le plus pauvre de tous a cet egard qu'on veut

prendre les petits et penibles commencements que nous

venons de recueillir dans les dernieres epoues, sous la

protection bienfaisante et paternelle de feu S. M. l'Em-

pereur Alexandre et de S. M. 1'Empereur Nicolas? Que
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deviendra la jeunesse, cette generation futur, sans insti-

tutions?

Que deviendront les institutions sans moyens pour

former le coeur, 1'esprit et le gout? II y a de grands

inconvenients sans doute dans 1'abus de ces moyens,

dans une fausse instruction; mais les suites de 1'ignoran-

ce et de la negligence ne seront-elles pas plus funestes

encore? Ici, comme dans tout, cest le juste-milieu qui

doit nous guider.

Je ne passerai que rapidement sur Thistoriue de

nos recueils. Sous le Gouvernement Prussien, lorsue le

ministre Yoss m'appella de Yienne a Yarsovie pour fon-

der le Lycee en 1803, je ne troiwai aucun livre, aucun

instrument phisiue etc. Cest la contribution de deux

ecus par ecolier dans 1'annee, qui a fait le commence-
ment de nos recueils; un an plus tard S. M. le Roi de

Prusse fit cadeau au Lycee d'une partie de la Biblio-

theque de feu l'Archeveque Krasicki qu'il avait achetee.

Pendant le Duche de Yarsovie 1'ecole de droit enrichie

par les soins du Ministre Gomte Lubieski et 1'Ecole de

Medecine commencee par le ele des Docteurs de Yarso-

yie ont incorpore 1'une et 1'autre leurs recueils a la Bi-

bliotheque Publiue.

Mais c'est la suppression de plusieurs couvents qui

a surtout enrichi cet Institut du plus grand nombre d'ouv-

rages en comptant alors deja 50,000 volumes, puis vint

1'achat d'une collection tres rare apres le professeur Chy-

liczkowski pour lequel ii reste encore une dette de 51,000

florins a payer.

Pour les livres nouveaux au courant qu'on achetait

chez les libraires, et plus soiwent avec plus de profit

dans les ventes, ii y avait un fonds annuel etabli par la

munificence de S. M. 1'Empereur. L'histoire du Cabinet

de gravures est pareille a celle de la Bibliotheque, la plu-

part ont ete achetees de la masse apres le Roi Stanislas
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August Poniatowski, une partie bien considerable est un
don du feu Comte Stanislas Potocki, alors Ministre de

1'Instruction Publiue, enfin une troisieme partie, achetee

du fond destine a ce but. Pour Tachat des medailles d'un

certain Neumark on doit encore la somme de 150,000

florins.

Comme les sources et les epoues de la Bibliothe-

que Publiue ont ete si diverses, le but de ses recueils

et les objets qui la composent doivent etre egalement

bien varies, et correspondants a leurs usages et a leurs

besoins.

Messieurs les Commissaires de St. Petersbourg sont

arrives a ce qu'ils disent, sans aucune instruction, devant

les recevoir ici de Votre Altesse. Jusqu'a present ils croi-

ent de leur devoir de prendre tout absolument, sans

choix, en certifiant seulement le numerique. Ainsi ils ne

nous laisseraient rien, pas nieme les objets de premier
necessite, sans en excepter nieme les livres Russes, quoi-

qu'il soit du premier interet du Goiwernement que 1'etu-

de du russe soit animee et encouragee, repandue, facili-

tee. Ils disent pouvoir faire seulement une exception en

faveur des livres et manuscrits en langue polonaise;

mais cest justement la partie la plus pauvre et la plus

petite de la litterature polonaise, car les auteurs les plus

celebres tels que Dugosz, Cromer, Hoziusz, Lubieniecki,

Sarbiewski etc. ont tous ecrit en langue latine.

Les Collections du droit polonais sont en latin,

comme le recueil de Laski, Herburt et menie le com-
mencement de Yolumina Legum. Qu'on nous laisse donc

la Bibliotheque polonaise dans sa yeritable signification,

sans cela on ne sera pas en etat d'ecrire la moindre de-

duction historique, juridique, au cas de quelque contesta-

tion de fonds, de legats, de frontiere.

Outre cela le jardin des plantes ne peut se passer de

livres de Botanique, l'Observatoire de livres Astronomi-
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ques, Mathematiues; les Cabinets Zoologiues, Minera-

logiues, Phisiues, Chimiues, des livres d'Histoire Na-

turelle; 1'Ecole de Droit, des livres Juridiues, 1'Ecole de

Medecine, d'une Bibliotheue medicale; 1'Ecole de Des-

sins, des Gravures au moins les plus instructives.

Les Seminaires surtout perdraient la precieuse col-

lection de livres theologiues, ascetiues, ecclesiastiues,

des peres de 1'Eglise, dont ils ont le plus grand besoin

et auxquels ils ont les droits les plus justes, vu, que la

plupart de ces livres derivent des Bibliotheues des Gou-

vents supprimes. Ainsi si on nous privait de tout, cha-

cun de .ces Instituts se verrait force de recommencer de

nouveau a recueillir, ce que nous avions deja acuis
avec tant de frais et de travaux.

Si on prend sans choix, on prendra tant de choses

qui ne meritent pas les frais de transport; et comme les

duplicats entrent aussi dans le nombre genera on ris-

querait de prendre souvent deux, trois et meme quatre

fois la meme chose. Comme tous les Instituts de la Rus-

sie sont pourvus de tout de la manier la plus munifi-

cente, qu'on nous laisse de moins a nous, derniers ve-

nus, le simple necessaire.

Le resultat de ces observations serait donc qu'il

serait necessaire que Messieurs les Commissaires eussent

un choix a faire, pour cela ii leur faut une instruction

et pour celle-ci un Gomite compose de Connaisseurs

d'un cóte et de Fautre.

La base de cette instruction devrait etre: qu'on

prenne ce que merite d'etre pris et qu'on nous laisse le

reste, si necessaire, si indispensable pour nous.

Telles sout mes vues, que j'ose soumettre a Votre

Altesse qui voudra bien ne voir dans ces expressions

que le devoir d'homme public, dont le coeur est froisse

de voir l'ouvrage de toute sa vie aneanti en un jour; et
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dans la franchise que j'ose employer la noble confiance

dans un caractere aussi distingue, aussi juste et aussi

grand qu'est aujourd'hui generalement reconnu celui de

de Votre Altesse.

Samuel Theophile de Linde.

Varsovie le 13/111 1832.



II.

ANNEKS Nr. 2. (do str. 83).

(Akta Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Vol 4109).

A Son Altesse Mr. le Prince Marechal

Lieutenant chi Royaume.

En execution des ordres de Sa Majeste Imperiale et

Royale qui m'ont ete transmis par 1'office de S. E. M. le

L-t I. et R. Gortchakoff, dat le 29 Jaiwier (10 Fevrier)

dr. Nr. 171, les employes attaches a Bibliotheue Publi-

que poursuivent le travail de la remise des ouvrages qui

composent cet etablissement, ainsi que du Cabinet des

estampes et de celui des medailles, aux fonctionnaires

envoyes a cet effet de St. Petersbourg.

Cette decision de Sa Majeste FEmpereur et Roi de-

vant a l'avenir influer puissarnment sur 1 etat de nos

Instituts d'Education, a porte le Referendaire de la Sec-

tion Ecclesiastique, charge de la reorganisation du Se-

minaire genera, et plusieurs membres de differents Corps

enseignant a m'exposer les difficultes qu'ils rencontreraient

dans l'exercice de leurs fonctions, s'ils etaient prives des se-

cours scientifiques, que leur offrait jusqu'ici la Bibliothe-

que Publiue.
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Ayant examine avec une scrupuleuse attention les

reclamations qui m'ont ete presentees, j'ai cni ne pouvoir

me dispenser de les porter a la connaissance de Votre

Altesse.

En vertu dune bulle du St. Pere, rendue en 1818

et agree par S. M. 1'Empereur Alexandre de glorieuse

memoire, differents couvents ont ete supprimes dans le

Royaume a condition que la totalite de leurs fonds et

de leurs proprietes serait affectee a la dotation des Eve-

ches, des Chapitres et des Seminaires. Par suit de cette

mesure plus de 50,000 yolumes constituant les Bibliothe-

ques de ces etablissements ont ete reunis a la Bibliothe-

que Publique.

La plus grand partie de ces oiwrages servaient

a Tusage de la faculte de theologie et du Seminaire Ge-

neral.

Cet institut destine a former des Ecclesiastiques qui

devront un jour constituer le haut Clerge et devant etre

incessamment reorganise, d'apres les bases que j'ai cru

devoir tracer a ce sujet, ii parait que la reclamation fai-

te par le Chef de la Section ecclesiastique, quant a cette

partie de la Bibliothecme, merite d'etre prise en conside-

ration, d'autant plus, qu'elle derive dune decision du
Siege Apostolique que S. M. 1'Empereur Alexandre a bien

voulu adopter.

D'ailleurs les ouvrages, qui composent cette collec-

tion, etant indispensablement necessaires pour les etudes

theologales du Culte catholique, on serait force de rem-
placer par de nouveaux achats pour lesquels on man-
que completement de fonds, ce qui, ailleurs ne serait

probablement d'aucune utilite.

Sa Majeste a deja daigne permettre que tous les

ouvrages et manuscrits en langue polonaise soient lais-

ses a Varsovie.

Neanmoins, comme parmi nos anciens auteurs ii
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s'en trouve plusieiirs, savoir: Dugosz, Cromer, Hozius,

Lubieniecki, Sarbiewski, Laski, Herburt et autres qui ont

traite les differentes sciences qui concernent 1'histoire et

la legislation en langue latine et que pour analiser les

matieres juridiues, aussi bien que pour acuerir une

connaissance approfondie de cette beaute des etudes, ii

est indispensable de recourir aux travaux que nous ont

legues ces auteurs, je prends la liberte de soumettre

a V. Altesse la necessite d'exposer a S. M. 1'Empereur

le besoin de faire encore exception des ouvrages ci-des-

sus indiues.

Ayant pris en consideration que les lois et la ju-

risprudence introduites dans le pays ne sont traites

a aucune Universite, je me suis couvaincu qu'il est de

toute necessite de maintenir a Varsovie une faculte de

droit et dadministration. J'en ai propose, en conseuence,

la conservation dans le nouveau systeme d'education

publiue.

Osant esperer que S. M. l'Empereur daignera con-

descendre a cette proposition, je me trouve dans 1'obli-

gation d'exposer a Yotre Altesse qu'il serait egalement

necessaire de detacher de Bibliotheque Publique tous les

ouvrages analogues a cette partie des sciences, que tous

les individus qui se destinent a la Magistrature sont ob-

liges de connaitre et d'approfondir.

II est a presumer, que Sa Majeste daignera per-

mettre que la faculte de Medecine suspendue jusqu'a

present soit mis en actiyite a l'avenir pour former

des medecins, des chirurgiens et des pharmaciens dont

le manque pourrait bientót se faire sentir surtout en

province. II serait par consequence egalement a desirer,

que les ouvrages qui ont trait a cette partie des connais-

sances puissent etre reserves par la dite Faculte.

L'observatoire, le jardin des plantes, le cabinet de

mineralogie et celui de zoologie qui par les fonds accor-
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des par Sa Majeste se trouvent deja dans im etat pros-

pere, reclament, pour leur part, les ouvrages et ma-
teriaux, reunis dans la Bibliotheue et sans le secours

des uels ils ne sauraient, par la suit, obtenir un de-

veloppement progressif.

La Bibliotheue Publiue composee de differentes

collections, reunies, lors de sa fondation, possede envi-

ron 22,000 volumes de differents ouvrages qui s'y trou-

vent en doubles exemplaires et qui par la nieme pour-

raient etre distraits de la Bibliotheue sans prejudicier

1'ensemble de ces recueils.

Enfin, ii convient de ne point passer sous silence,

que la Bibliotheue est encore grevee d'une somme de

51,000 flL ui reviennent a un particulier pour un achat

de livres et que le prix d'une grand partie de medail-

les acuis pour la Bibliotheue et s'elevant a 150,000 fi.

na pas encore ete acuittee jusqu'a present. Ces deux

achats ont ete autorises par S. M. 1'Empereur.

En soumettant a Yotre Altesse les reclamations ci

dessus mentionnees, ainsi que les observations dont j'ai

cru de mon devoir de les accompagner, je ne doute

point que convaincue du besoin d'etendre Sa sollicitude

sur les Instituts d'education, a 1'egal des autres parties

de 1'administration qui viennent d'etre confies a Sa di-

rection,1Elle n'accueille avec bienveillance le present ex-

pose et ne condescende a 1'appuyer, par Son Interven-

tion aupres de Notre August Souverain.

Le Lieutenant General Rautenstrauch.

Varsovie le 18/30 Mais 1832.



III.

ANNEKS Nr. 3 (do str. m).

(Akta W. Kancelaryi Namiestnika Nr. 1475).

A S. Alt. le Prince Namiestnik du Royaume.

Connaissant combien Votre Altesse s'interesse a ce

que, dans toutes les branches de 1'Administration pu-

bliue, le service suive la marche qu'il doit avoir et

qu'en se pretant un mutuel secours, elles forment un
tout harmoniue, dont Yotre Altesse surveille 1'en-

semble avec tant de sollicitude, je prends la liberte

de L'occuper d'un objet fort important pour 1'ordre ju-

diciaire.

Cette branche est menacee sous peu, d'un manue
total d'individus, pourvus des ualifications reuises pour

remplir utilement les emplois de judicature.

Avant 1'annee 1831 l'Universite de Varsovie fournis-

sait aux Tribunaux un nombre suffisant d'aspirans judi-

ciaires, pris parmi les etudians qui, apres avoir passe

par l'epreuve des examens universitaires, etaient recus

licencies en droit et obtenaient dans le Departement de

la Justice, au bout de quelques annees de pratiue gra-

tuite, des places salariees, notamment celles qui venaient
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a vaquer dans les tribunaux inferieurs: en attendant ils

etaient du plus grand secours aux tribunaux de paix et de

police simple; a ceux de police correctionnelle; aux tri-

bunaux civils de 1-re instance; aux cours criminelles;

a la Procuratie generale; au greffe de la Cour d'Appel,

et a celui du Tribunal Suprem.
Ce secours, qui ne coutait rien au tresor, contri-

buait beaucoup a la celerite de la marche de la Justice,

surtout dans les tribunaux de police correctionnelle et

les Cours criminelles; c'etait enfin une pepiniere pour

la magistrature qui y trouvait le moyen de combler les

vides causes par les deces, les maladies ou l'avancement

des fonctionnaires, moyen d'autant plus sur que les

candidats possedaient les ualifications indispensables

dans la carriere judiciaire.

Une revolution desastreuse a prive ce departement

de cette ressource precieuse, en diminuant a la fois le

nombre des etudians et des licencies en droit, par suit

dune conscription forcee et autres evenements, de cette

epoue deplorable, au point que sur 168 individus atta-

ches comme aspirans aux tribunaux avant la revolu-

tion, ii ne s'est presente et na ete reintegre depuis le

retour de 1'Autorite legitime, que 91. A defaut de licen-

cies pourvus des qualifications requises, ii a fallu ad-

mettre, comme aspirans, 54 etudians en droit non gra-

dues a charge de subir plus tard l'examen de licencies.

Et comme depuis, ii en a ete promu aux places vacan-

tes salariees ou autres 87, ii resulte que le nombre total

des aspirans judiciaires, se reduit aujourd'hui a 58, dont

15 seulement ont le grade de licencies, et les autres riont

aucun grade uniuersitaire.

Cette ressource bien faible et unique seulement

pour tout le Royaume ne tardera pas a etre epuisee,

elle le serait meme deja, sans le peu d'empressement

POIU PASKIEWICZOWSKA ^Q
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que mettent les aspirans judiciaires a rechercher les

emplois faiblement retribues.

Cependant la judicature ne cesse d'eprouver des

pertes en fonctionnaires capables et experimentes. Les

uns sont accables d'age et epuises de forces par un long

service, la plupart du temps penible; d'autres sont de-

venus infirmes on valetudinaires, enfin des deces, assez

communs parmi les magistrats, viennent encore rendre

la penurie des sujets plus sensible. Cette penurie s'est

accrue au point que la Commission de la Justice, ce-

dant a la plus imperieuse necessite, admet a concourir

pour les places inferieures des candidats depourvus de

toute notion de la theorie des lois, et qui ne se sont

formes que par la routine acquise par de longues annees

de pratique, ressource qui ne tardera guere aussi a s'epui-

ser. Telle est, Monseigneur, la triste perspective que reserve

l'avenir a la judicature.

Les eleves des ecoles superieures etablies depuis

dans le Royaume recoivent, ii est vrai, des notions

du droit, mais ces notions purement elementaires

sont loin de donner 1'instruction requise dans tout ju-

risconsulte.

La legislation du pays se compose de lois variees

et nombreuses. Tout juge, tout notaire, tout avocat doit

absolument connaitre:

Le cod civil francais et polonais encore obliga-

toire, les anciennes lois polonaises; les Godes de Prusse

et de Galicie; le Cod penal polonais; le Cod de

commerce; le droit romain et autres droits auxiliai-

res, le droit canon; les procedures civiles et crimi-

nelles de differentes epoques; les reglements concer-

nant les hypotheques, le notariat; et les Ordonnances
et reglements contenus dans les bulletins de Lois. Le
tout, en ayant egard aux principes generaux de la scien-
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ce dont ii doit mediter murement 1'esprit ainsi qu'aux

reglements administratifs.

Ce n'est ni en apprenant par coeur les articles des

lois susmentionnees, ni par la pratique seule qu'il

parviendra a acuerir les connaissances reuises en ju-

risprudence; sans la theorie, sans la science des princi-

pes generaux de chacun des systemes de lois precitees,

le praticien ne sera qu'un empiriue, qu'un routinier,

comme, malhenreusement, nous en avons deja. II errera

dans 1'application de la loi, en un mot ii sera loin detre

ce qu'exigent Fordre de choses existant et le seryice de

la Justice.

Dans le cas meme ou la legislation actuellement

en yigueur serait remplacee par une legislation nou-

velle, Tetude de la premier n'en sera pas moins indi-

spensable encore pour une longue suit d'annees a tous

les proces civils ou criminels, dont 1'objet remonterait

a une epoque anterieure a celle de la reform.

Ce sont ces observations qui ont porte la Commis-
sion de la Justice dans son compte rendu sur les ope-

rations du departement confie a ma direction pour les

annees 1832 et 1833 a exposer la necessite et 1'utilite d'une

ecole superieure de droit, pour le royaume.

Je prends la liberte de renouveler aujourd'hui ce

voeu a Yotre Altesse, d'autant plus instamment que je suis

persuade qu'Elle sentira Elle meme dans Sa sagesse, l'ur-

gence d'un pareil etablissement. La presence prochaine

de Yotre Altesse dans la Capitale de 1'Empire est l'eve-

nement le plus propre a contribuer a la realisation de ce

voeu. Daignez, Monseigneur, lui accorder Votre appui, en

obtenant a ce sujet 1'agrement de Sa Majeste, ou au

moins en recommandant an Comite legislatif qui s'occu-

pe d'un plan d'enseignement scientifique du droit pour

le Rovaume d'accelerer son travail. Ce resultat est atten-

40*
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du cTautant plus ardemment qu'il convient pendant que

nous possedons encore quelques uns des anciens profes-

seurs de droit d'utiliser leurs lumieres.

Le Directeur General presidant la Commission

de la Jastice Le Lieutenant General Kossecki.

Varsovie le 30 Mars (11 April) 1835.



SPIS NAZWISK.

A.

Aleksiejew Piotr — 467.

Anastasewicz — 111.

Annienkow — 319.

Antoniusz, bisk. prawosawny —
488, 496, 498, 499.

Armiski Franciszek — 73.

Askenazy Szymon — 110.

B.

Badeni Ignacy — 51, 118, 119.

Bandtkie Jan Wincenty — 67,

68, 432 — 434, 446, 456, 472,

473, 479, 482.

Barzykowski Stanisaw — 29, 36.

Benckendorff Aleksander — 106,

230, 231, 263, 264.

Berg Mikoaj — 590.

Bergonzoni — 72.

Bibikow — 321.

Bieliski Józef — 8, 25, 133.

Blank Antoni — 87.

• Blanc Ludwik — 323.

Budow Dymitr — 116.

Bonald — 22.

Borakowski Jan — 456, 458, 460,

468, 470 — 473.

Brandt — 72.

Brujewicz Micha — 86, 447, 448,

487, 488, 493, 494.

Le Brun — 353, 524.

O. Brzozowski — 11.

Buczyski Grzegorz — 88, 89.

Budberg — 62.

Butkiewicz Bonawentura, ksidz
— 428, 429.

Buturlin — 319.

C.

Ganaletti — 99.

Celiski — 72.

Ghdowski Adam — 7, 581.

Chmielowski Piotr — 23, 195.

Chyliczkowski — 79, 616.

Cwietajew — 60.

Cyprysiski — 331.

Czacki Tadeusz — 22, 232, 286.

Czajkowski Antoni — 540.

Czaplicki Antoni — 432.

Czartoryski Adam — 10, 11, 22,

23, 86, 111, 232, 286, 581.

Czekierski — 72.

Czernyszew — 65, 84, 85.

Czetyrkin — 417.

D.

Danenberg — 116, 119.

Dawydow Denis —251, 320, 590.

Dbrowski Wincenty — 421.

Degaj — 319.

Dielanow, minister owiaty —
293.

Dugosz - 80, 617, 622.
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Dubrowski Piotr — 524.

Dunin Karol — 111.

Dutkiewicz Walenty — 467.

Dybicz — 61.

Dziarkowski — 72.

Dziekoski Józef Bohdan — 194.

Dziekoski Tomasz — 48, 165,

194, 195, 199, 200, 202, 203.

E.

Eliaszewicz Piotr — 353, 503,

504, 508, 523.

Engel — 49, 53, 54.

Engelke Aleksander — 432—434,

446, 456.

F.

Fieschi — 389.

Fijakowski — 369.

Filipeus — 100, 101.

Filipow Mikoaj — 467.

Fourier Karol — 323.

Francew — 485, 486.

Frankowski Karol — 296.

Frczkiewicz August — 404.

Fuhrmann — 60, 135 — 138, 144,

145, 172, 424.

G.

Gabryel, arcybiskup prawosa-
wny — 488, 498.

Gajewski — 497, 498.

Gembarzewski — 44.

Gentz — 12, 26, 156.

Giedroy Franciszek — 408.

Giewartowski Józef, ksidz —
496.

Giller Agaton — 1, 223.

Gimbut — 90, 91, 92, 102.

Girsztowt — 412.

Gawiski Jan — 513.

Guszyski Pawe — 7.

Goleski Fryderyk — 88, 89.

Golicyn Aleksander, minister

owiaty - 11, 12, 15, 218, 261.

Goowin Eugeniusz — 109, 110,

180, 182, 196, 197, 198, 199, 218,

221, 382, 383, 384, 385, 386, 412,

438, 456, 461, 487, 488, 490, 493,

494, 495.

Gorczakow Micha — 2, 65, 66,

100, 106, 107, 108, 419, 421, 530,

532, 540, 541.

Grabowski Stanisaw — 9, 21,

27, 32, 169, 216, 594.

Grabowski Stefan — 84, 85, 116,

149.

Grabowski Antoni — 57, 58, 59.

Gurowski Adam — 248, 260, 261,

262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,

269, 270, 271, 272, 273, 274, 320,

389, 507.

H.

Haller Ludwik — 22.

Herburt — 80, 479.

Hilferding — 57.

Hirschberg — 8.

Hlebowicz Antoni Bolesawr —
87, 88, 89, 118, 119, 427, 428.

Hoffmann Karol — 356.

Holli Jan — 467.

Hozyusz, kardyna — 80.

Hub Romuald — 110, 443, 540.

Hugo — 477.

J.
<

Janikowski — 140.

Januszewski — 479.

Jarocki — 69.

Jenike Ludwik - 195, 199, 200.

Jermoow — 590.

Jewiecki Orest — 485, 502, 503,

504, 505.

Józefowicz Ksawrerv — 467.
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K.

Kamykow — 540.

Kamieski Antoni — 51, 428.

Kankryn — 320.

Raszewski Kazimierz — 404, 405.

Kitajewski Adam — 69, 71,

Koaczkowski, genera — 44.

Konic Henryk — 23, 543.

Korf, komendant m. Warszawy
— 103.

Korf Modest — 319, 325.

Korotyski Wadysaw — 8.

Korzon Tadeusz — 23.

Kossecki Ksawery — 32, 60, 75,

148, 435, 438, 439, 442, 447, 461,

462, 472.

Kociuszko Tadeusz — 103, 106.

Kotowski, ksidz — 428.

Kotzebue — 26.

Kowalew Fiodu — 90, 91, 92,

100, 107.

Kozowski Józef — 446.

Kozowski Wincenty — 218, 427.

Komian Kajetan — 33.

Kouchowski — 479.

Krasicki — 79, 616.

Krasiski Wincenty — 75, 116.

Krassowski Aleksander — 66,86,

89, 90, 92, 498, 500, 503.

Kraushar — 60.

Kromer — 80.

Krukowiecki — 105.

Kryow — 111, 237.

Krysiski Dominik — 446.

Krzemiski Stanisaw — 23.

Krzywicki Jan — 87, 90.

Krzyanowski Jan Kanty — 404,

456.

Kucharzewski Feliks — 395.

Kukolnik Nestor — 237.

L.

Lacordaire — 273.

Lachmann — 57.

Lafontaine — 72.

Laharpe — 10.

Lamennais — 273.

Lelewel — 76.

Lemke — 235, 324.

Leroy-Beaulieu Anatole — 611.

Lewestam Fryderyk Henryk —
89.

Lieven Karol, minister owiaty
— 13, 14, 15, 16, 18, 20, 65, 137.

Linde Samuel Bogumi — 50,

60, 62, 63, 67, 75, 76, 77, 78, 82,

87, 116, 119, 170, 410.

Lindstrem — 106.

Lisicki — 258.

Lubieniecki — 80.

Lubowidzki Józef — 594.

Ludwik Filip, król — 389.

.
adygin — 107.

aski — 80, 479.

aszczyski — 108.

azowski Kornel — 87.

ubieski Henryk — 593, 594.

ubieski Tomasz Wentworth—
594.

ubieski Feliks — 67, 79.

ubieski Tadeusz, ksidz — 66,

67, 73, 116, 119.

uskina, ksidz — 21.

M.

Maciejowski Wacaw Aleksan-

der — 430, 432, 433, 434, 467,

471, 472, 474, 478, 479, 480, 481,

482, 483, 484, 485, 486, 487, 488,

489, 490, 491, 492, 493, 494, 495,

496, 497, 498, 499, 500, 501, 502,
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503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,

510.

Maciejowski Franciszek — 467.

Magnicki — 11, 15, 235.

de Maistre — 11, 22, 604.

Mazurkiewicz — 36.

Metternich — 11, 12, 26, 27, 156.

Mickiewicz Adam — 507.

Mieszykow — 237.

Milukow — 41, 197, 587.

Milutin Mikoaj — 588, 611, 612.

Miszkiel Andrzej — 467.

Mochnacki Maurycy — 262.

Montesuieu — 604.

Mostowski — 33, 224.

Mocicki Henryk — 110.

Muchanow Pawe — 223, 224,

315, 335, 346, 347, 348, 349, 350,

351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,

360, 361, 362, 363, 364, 365, 370,

372, 373, 375, 419, 421, 528, 533,

534, 540, 541, 588.

Muller Adam — 22, 26, 27, 156.

Musin-Puszkin — 513.

N.

Naryszkin — 99.

Nendzyski Aleksy — 404, 467.

Nesselrode Teodor, genera-ma-
jor — 58, 59.

Neumark — 89, 98, 617.

Niederstetter — 48.

Niemcewicz — 86.

Niemojowski Bonawentura—108.

Niepokój czycki Benedykt, dyre-

ktor Banku Polskiego — 542,

593 — 612.

Nikitienko — 235, 236, 237.

Norow, minister owiaty — 226,

315, 324, 325, 376.

Nowosilcow — 21, 24. 26, 27, 29,

49, 89, 116, 169.

O.

Oczapowski Micha — 296.

Oku niew Mikoaj — 94, 96, 119,

180, 182, 220, 223, 224, 225, 223,

226, 252, 254, 277, 278, 294, 295,

301, 331, 335, 346, 348, 397, 399,

400, 401, 407, 415, 481, 506, 507,

511, 514, 588, 596.

Olenin — 111.

Onacewicz — 113, 114.

Osiski Ludwik — 75, 456.

Ossoliski Wojciech, ksidz —
428.

Owander — 103, 104.

P.

Pancer Feliks — 395.

Pankratjew Nikita — 59, 92, 109,

110, 147, 148.

Paposki Jan — 467.

Paskal — 604.

Paskiewicz, namiestnik — 48,

49, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 64,

65, 78, 82, 84, 85, 86, 88, 98,

100, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 110, 116, 117, 118, 119, 120,

121, 134, 137, 144, 145, 146, 149,

156, 174, 177, 178, 179, 184, 185,

196, 197, 198, 219, 220, 224, 226,

254, 256, 262, 263, 268, 278, 294,

301, 302, 308, 330, 345, 346, 366,

371, 375, 376, 388, 389, 390, 391,

399, 400, 401, 413, 414, 415, 416,

421, 439, 441, 442, 447, 450, 453,

454, 469, 487, 488, 490, 493, 494,

498, 499, 500, 501, 502, 505, 514,

518, 520, 523, 527, 537, 589, 590,

591, 592, 593, 594, 595, 696.

Paszkowski Józef — 404.

Pawliszczew Mikoaj — 467.

Pcherzewski — 64, 65.
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Pietraszewski - Butaszewicz Mi-

cha — 237, 323.

Pisarew — 224, 417, 428, 429.

Pius VII — 74.

Piwarski Jan — 87.

Planat — 100, 101.

Pleszczyski Adolf, ksidz — 95,

422.

Plewako Gustaw — 594.

Plichta — 108.

Pogodin Micha — 276.

Poniatowski Stanisaw August,

król — 79, 97.

Poniatowski Józef, ksi — 97,

108, 109, 110.

Popów — 66, 111.

Postels — 66.

Potocki Stanisaw Kostka, mini-

ster owiecenia — 9, 21, 22,

23, 24, 30, 31, 32, 35, 36, 79, 97,

122, 132, 133, 169, 211, 213, 216,

547, 550.

Protasow — 242.

Proudhon — 323.

Przyuski — 479.

Puchaa-Cywiski — 93.

Puszkin Aleksander — 17.

Puzyrewski — 226.

R.

Raczyski Wiktor — 87.

Radomiski Jan Aloizy — 7.

Radziszewski Henryk — 594.

Rank — 604.

Rautenstrauch, genera — 49,

50, 51, 52, 53, 60, 64, 65, 66,

67, 68, 69, 73, 75, 82, 83, 84,

115, 179, 435, 442, 447, 505.

Razumowski, minister owiaty
— 10, 11.

Reichel — 114.

Reinke Mikoaj — 611.

Rogalski Leon — 75, 88, 89, 489,

493.

Roliski Marcin - 71, 73, 140,

409, 410, 411, 412.

Rodiestwienski — 17, 243, 261,

280, 284, 294, 311, 319, 321, 322,

325, 327, 341, 541, 587.

Roniecki — 115, 154, 156.

Rudzki Antoni — 301.

Rumiancew — 88.

Runicz — 11, 15, 235.

S.

Sand - 12, 26.

Sander — 72.

Sarbiewski — 80.

Sarnicki — 479.

Sauve — 504, 505.

Schalejew — 103.

Schiemann Teodor — 198.

Sestie Karol — 467.

Skowski — 507.

Siemaszko Józef — 500.

Skarbek Wiktor — 87.

Skarbek Fryderyk — 1, 197, 198,

430, 469, 530, 532, 533, 535, 536,

537, 539, 540.

Skowroski Wojciech — 428.

Skworcow — 109.

liwnicki — 479.

Smoleski Wadysaw — 23.

Sobieszczaski F. M. — 96, 543.

Sobolszczykow — 112.

Sokoów Aleksander — 513.

Sokoów Jan — 177.

Soowiew — 235.

Spasowicz Wodzimierz — 611.

Speraski Micha — 14, 439, 440

441, 447, 450, 453, 454.

Stankiewicz Feliks — 372.

Starynkiewicz Mikoaj — 441,

442, 445, 446, 447, 452, 453, 454.
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Stein — 261.

Stern Alfred — 48.

Storoenko Andrzej — 59, 93,

198, 223, 224, 225, 264, 291, 292,

293, 294, 428, 487, 488, 494.

Strachowicz — 175.

Striekow — 90.

Strogonow Aleksander — 52, 60,

119, 121, 134, 135, 136, 137, 138,

139, 140, 141, 146, 196, 221, 249,

254, 283, 382, 409, 589.

Strogonow Sergiusz — 391, 392,

417, 418.

Studnicki Wadysaw — 8.

Sturdza — 11.

Sumiski Kazimierz — 87.

Sumiski Leopold — 404, 405,

428, 456, 467.

Szaniawski Józef Kalasanty—21,
22, 25, 26, 27, 28, 29, 116, 119,

126, 195, 381, 594.

Szaniecki Olrych Jan — 445.

Szardius — 66.

Szarkiewicz Jakób, ksidz — 428.

Szczerbatow — 1, 49, 86, 104,

106, 110, 121, 156, 185, 196, 197,

198, 219, 222, 262, 263, 264, 268,

272, 278, 202, 590.

Szczerbicz — 479.

Szczygielski, ksidz — 87.

Szpeth — 72.

Szubert Micha — 71.

Szumaski — 175.

Szwaj nic Jan — 467, 480.

Szwejkowski, ksidz — 25, 115,

118, 119, 127, 131.

Szyldcr — 61, 106, 226, 229, 230.

Szymaski Pawe, ks. — 73, 74.

Szypow — 180, 181, 222, 223, 224,

247, 427, 461, 462, 463, 484, 485,

500, 501, 502, 588, 590, 591, 596.

Szyrma Lach — 490.

zyryski - Szychmatow Platon,

minister owiaty — 237, 238,

239, 249, 280, 315, 322, 323, 324,

325, 326, 333, 334, 344, 345, 346,

363, 366, 371, 376, 518, 521. 524,

525, 526, 558.

Szyryski-Szychmatow Sergiusz

— 325.

Szyszków — 12, 14, 15, 17, 19,

23, 33, 116, 224, 131, 235, 322,

325.

T.

Taniejew — 323.

Taszycki — 479.

Tatarinowowa — 196, 197.

Teniszew — 62.

Tereszczenko — 113, 114.

Thorwaldsen — 108.

Tostoj Dymitr, minister owia-
ty - 322, 323.

Turku Ignacy — 90, 118, 121,

156, 157, 174, 175, 183, 184, 294,

376, 284, 390, 518, 533.

Tuszew Mikoaj — 513.

Tymowski Józef — 75, 137, 487,

541.

U.

Uwarow, minister owiaty — 11,

14, 16, 20, 96, 178, 179, 217 —
223, 226 — 239, 241, 242, 244

do 252, 254, 255, 256, 259, 260,

261, 264 — 268, 272, 274 —
277, 279, 282 — 287, 289, 294

— 297, 304, 305, 306, 308 —
313, 315, 316, 318 — 321, 323,

324, 329, 330, 331, 346, 380, 391,

399 — 402, 406, 413, 417, 418,

484, 496, 497, 498, 513, 514, 521,

544, 582, 586, 587, 588, 592.

V.

Yoss, minister — 79.
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W.

Waga Antoni — 404.

Warnek — 101, 102.

Wasilczykow — 229, 231.

Werbusz — 132.

Wielopolski Aleksander — 2, 258,

611.

Witt, genera — 61, 64, 65, 91, 99

do 108, 120, 121.

Witwicki Stefan — 47, 48.

Woelke Antoni — 404, 467.

Wolff — 72.

Woliski — 445.

Wolski Ludwik — 543.

Wolter — 604.

Wokoski Piotr, minister dwo-
ru — 98, 100.

Wostokow — 111, 112, 113.

Woyde — 140.

Wrzeniowski Wincenty — 404.

Wyczeehowski Antoni — 442,

472, 473, 482.

Wyczeehowski Onufry—517, 530.

Z.

Zagorski Jan — 600.

Zajczek, namiestnik — 21, 32,

132, 134, 148, 169, 170, 362, 547.

Zalewski Jan — 467, 472.

Zaliwski — 389.

Zamoyski Stanisaw, ordynat —
331, 370.

Zaorski Pawe — 87, 90.

Zawadowski, minister owiaty
-10.

Zawielejski — 543.

Zawisza Artur — 188.

Zdzitowiecki Seweryn — 404.

.
yszkiewicz — 89.





BDY DOSTRZEONE.

Na stronie 17 wyrazy: Nr. 22, mylnie umieszczone w 1-szym

wierszu od dou, powinny znajdowa si w 4-ym wierszu od dou.
Na stronie 95, wiersz 4-ty od dou, zamiast 13319 powinno

by: 13391.

Na stronie 122, wiersz 8 i 9 od góry, zamiast myli wyko-

nawczej powinno by: misy i wychowawczej.

Na stronie 244, wiersz 9 od góry, zamiast poddao powinno
by: podday.

Na stronie 479, wiersz 15 od dou, zamiast Sliwickiego po-

winno by: Sliwnickiego.

Na stronie 492, wiersz 1 od góry, zamiast zwasza powinno
by: zwaszcza.
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