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Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym na przykładzie 
zaboru rosyjskiego na przełomie XIX i XX wieku

Dzieje społeczeństwa polskiego ziem północno-wschodnich dawnej I Rze
czypospolitej w XIX i na początku XX wieku związane były z losami innych 
narodów. W  zaborze rosyjskim wraz z Polakami żyli Litwini, Białorusini, Ro
sjanie, Niemcy, Irtysze, Żydzi, Tatarzy oraz Karaimi. Na początku XIX wieku 
dla większości z nich pojęcie przynależności narodowej stanowiło kategorię 
nieznaną.

Ludność reprezentująca wymienione powyżej narody tworzyła wspólnotę 
terytorialną, w pewnym stopniu i kulturalną, zam ieszkującą osadę, wieś czy 
miasteczko. Łączyło ich miejsce zamieszkania, różnicowało, lecz w pierwszej 
połowie XIX w. jeszcze nie dzieliło, wyznanie. W  tym wielonarodowościowym  
społeczeństwie edukacja dzieci realizowana była poprzez szkołę, nauczanie 
i wychowanie dom owe oraz kościół (rzymskokatolicki, protestancki) i cerkiew 
prawosławną. W ybór drogi kształcenia dziecka wynikał z wielu uwarunkowań 
jak  pozycja społeczna i ekonomiczna jego rodziny, sieć szkolnictwa i organiza
cja nauczania. Lecz najważniejszym czynnikiem była polityka oświatowa pań
stwa rosyjskiego wobec narodów zamieszkujących ziemie zabrane.

W  niniejszym  artykule spróbuję przedstawić rolę i zadania szkoły w zaborze 
rosyjskim. M owa w nim będzie zarówno o funkcjach szkoły elementarnej, jak  i 
szkoły średniej. Przede wszystkim należy postawić pytanie o cele edukacji i jej 
rolę w przygotowaniu młodego pokolenia do życia w wielonarodowościowym  
społeczeństwie. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia na przełomie 
XIX i XX wieku, kiedy to procesy związane z kształtowaniem  świadomości 
narodowej obejm ują wszystkie warstwy społeczeństwa. N ie ulega wątpliwości, 
iż wśród wymienionych powyżej narodów Polacy, a dokładniej szlachta, stano
wili dom inującą grupę. Wynikało to z historii ziem litewsko-białoruskich oraz 
aktywności kulturalnej i ekonomicznej reprezentantów polskiego społeczeństwa. 
W  zaborze rosyjskim  powstanie listopadowe i styczniowe wyznaczały i zamyka
ły poszczególne okresy dla historii szkolnictwa na tych ziemiach.

Po 1863 roku polska szkoła przestała istnieć. Jej funkcje m iała przejąć szko
ła rosyjska, która stanowiła ważny dla Rosji element w procesie unifikacji ziem 
litewsko-białoruskich z cesarstwem.



Na polu szkolnictwa i oświaty Rosję drugiej połowy XIX w. dzielił poważny 
dystans do Europy Zachodniej. Akty prawne dotyczące szkolnictwa wszystkich 
stopni zm ieniały się wraz z pojawieniem się na tronie kolejnych carów, a to nie 
sprzyjało rozwiązywaniu podstawowych problemów edukacyjnych państwa, np. 
wprowadzeniu obowiązku szkolnego czy powszechności nauczania.

Od czasów M ikołaja I można zauważyć brak spójnej polityki oświatowej 
kolejnych m inistrów oświaty, która niewątpliwie była uzależniona nie tylko od 
sytuacji wewnętrznej Rosji, ale również od pozycji tej części społeczeństwa, 
która stanowiła pow ażną siłę i oparcie dla monarchii. M am  tu na uwadze cer
kiew i duchowieństwo prawosławne. W  czasach M ikołaja I zostały określone 
podstawy funkcjonow ania rosyjskiego szkolnictwa, które zawarte zostały 
w m em oriale ministra oświaty A. Uwarowa.

Na przełom ie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX w. postanowiono 
podjąć reformy średniego szkolnictwa żeńskiego. W  1858 r. wraz z zamknięciem 
żeńskich zakładów, instytutów szlacheckich, zaczęto organizować żeńskie szko
ły dla dziewcząt. Szkoły te otrzymały 9 stycznia 1862 r. swój statut, a 10 listo
pada tegoż roku przekształcono je  w żeńskie gim nazja ze skróconym programem 
w porównaniu do szkół męskich.

Dwa łata później (1864) podjęto w Rosji intensywne reform y szkolne, które 
objęły wszystkie szczeble kształcenia. Należy podkreślić, iż „reformy szkolne 
przeprowadzone w Rosji po 1864 r. miały w założeniu ich twórców doprowadzić 
do osiągnięcia dwóch sprzecznych celów —  przybliżyć szkołę rosyjską do za
chodnioeuropejskiej i zarazem uczynić z niej narzędzie kształtowania bez
krytycznych obrońców carskiego reżimu” 1.

Najważniejsze dla władz rosyjskich było nauczanie elementarne, które zaw
sze było rozpatrywane jako ważny instrum ent wychowania mas ludowych 
w duchu poddaństwa carowi i Rosji. Szkoła rosyjska m iała stanowić przeciw
wagę dla powstających po 1863 r. tajnych szkół polskich, i dlatego w opinii mi
nisterstwa oświaty „należałoby szybko pokryć kraj siecią rosyjskich szkół ludo
wych”2. W krótce powołano komisję w celu przygotowania przez n ią  reformy 
szkolnej. Prace zakończyła ustawa z 14 czerwca 1864 r. „O początkowych naro
dowych szkołach” , która m.in. dawała prawo zakładania szkół instytucjom 
i stowarzyszeniom  oraz osobom  prywatnym. Organizatorzy szkół byli zobow ią
zani do m aterialnego zabezpieczenia pracy szkoły, natom iast sprawy dydaktyki 
i wychowania powierzono gubernialnym i powiatowym  Radom  Szkolnym3. 
Program szkoły ludowej obejmował: naukę czytania i pisania, cztery działania

1 J. Miąso, Reformy oświatowe w Prusach, Austrii i Rosji i ich wpływ na szkolnictwo na 
ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w., „Kwartalnik Pedagogiczny” 1995, nr 3, 
s. 137.
2 Notatki o niedozwolonym nauczaniu, s. 32 a.
3 W.A. Fiedorow, Istoria Rosji 1861-1917, Moskwa 2000, s. 58.



arytmetyczne, religię i śpiew cerkiewny. Po reformie istniały cztery rodzaje 
szkół początkowych: założone przez osoby prywatne (tych było niedużo), przez 
M inisterstwo Oświaty Narodowej (ministerialne), ziemskie i cerkiewno-para- 
fialne, które podporządkowały sobie wiejskie szkoły czytania i pisania, organi
zowane z inicjatywy chłopów.

W tym sam ym  roku (19 XI 1884) Aleksander III zatw ierdził ustawę o gim
nazjach i progimnazjach. Ustawa sprawiła, że ponownie dzieci kupców, miesz
czan i chłopów otrzymały prawo wstępu do gimnazjów (przyznane w 1803, 
a odebrane w 1828 r.). Gimnazja, początkowo 7-klasowe (w 1871 r. przedłużono 
naukę do 8 klas), zostały podzielone na dwa typy: klasyczny i realny, lecz 
w 1872 r. zlikwidowano gim nazja realne, powołując w ich m iejsce 6-klasowe 
szkoły realne. „Jedynie część szkół realnych, przy których powstawały dodat
kowo klasy siódme, otwierała swoim wychowankom drogę do studiów w wyż
szych uczelniach specjalnych, głównie technicznych”4.

Od drugiej połowy lat sześćdziesiątych „w wewnętrznej polityce Rosji na
stąpił gwałtowny odwrót od tendencji liberalnych"5. Po dymisji N.P. Ignatiewa w 
1866 r. m inistrem oświaty narodowej został D.A. Tołstoj. Równocześnie został 
powołany na stanowisko szefa żandarmerii. „To był przedstawiciel twardej reak
cji. Łącząc w latach 1866-1880 stanowisko oberprokuratora Synodu i ministra 
oświaty, ściągnął na siebie sławę wielkiego reakcjonisty i obskuranta”6. Z  inicja
tywy Tołstoja na początku lat siedemdziesiątych zmiany dotknęły nie tylko 
szkolnictwo męskie (o czym była mowa powyżej), ale również żeńskie. Ustawa 
o szkołach żeńskich z 1870 r. wprowadzała 3-letnie progim nazja i 7-letnie gim
nazja, przy których „mogły powstawać klasy ósme o kierunku pedagogicznym. 
Absolwentki tych klas otrzymywały tytuł nauczycielek domowych, a absolwent
ki 7-klasowych gimnazjów zyskiwały prawo do nauczania w szkołach począt
kowych”7. Lata osiem dziesiąte XIX w. zaznaczyły się kolejnymi decyzjami re
sortu oświaty, które w dalszym  ciągu wstrzymywały rozwój szkolnictwa. 
20 listopada 1882 r. m inister oświaty narodowej I.D. Delanow wydał okólnik 
o średniej szkole, wprowadzający kary dyscyplinarne dla uczniów oraz z 5 czer
wca 1887 r. haniebny okólnik o „dzieciach kucharek” , w którym  mówiono 
o nieprzyjmowaniu do gimnazjum „dzieci furmanów, lokajów, praczek, drob
nych sklepikarzy”8. Pod koniec lat osiemdziesiątych nowoczesne inicjatywy 
szkolne powstawały poza resortem oświaty. I tak przy silnym wsparciu M inister
stwa Finansów została zatwierdzona w 1888 r. „pierwsza w dziejach Rosji usta
wa o szkołach przemysłowych [...]. W prowadzała ona trzy zasadnicze typy szkół 
przemysłowych: średnie szkoły techniczne, niższe szkoły techniczne i szkoły

4 J. Miąso, dz. cyt., s. 134.
5 Tamże.
6 W.A. Fiedorow, dz. cyt., s. 134.
7 J. Miąso, dz. cyt., s. 135.
8 W.A. Fiedorow, dz. cyt., s. 134.



rzem ieślnicze”9. W krótce pojawia się nowy typ szkoły średniej —  szkoła han
dlowa (ustawa z 1896). Jej rozwój „wiąże się z nazwiskiem  wybitnego męża 
stanu carskiej Rosji, m inistra finansów i pierwszego prem iera —  Siergieja Wit- 
tego” 10. Szkoły handlowe były nie tylko szkołami zawodowymi, lecz i zakłada
mi ogólnokształcącymi. Podlegały ministerstwu finansów i „mogły być zakłada
ne przez ziemstwa, władze miejskie, stowarzyszenia i osoby prywatne” 11.

W  polityce oświatowej Rosji szczególną rolę do wypełnienia miało ducho
wieństwo prawosławne, które prowadziło szkoły cerkiewno-parafiałne. Na po
czątku lat osiem dziesiątych z inicjatywy K.P. Pobiedonoscewa zaczęto rozwijać 
ten typ szkoły elementarnej, która podlegała bezpośrednio Synodowi. Były to 
szkoły 2- i 4-letnie. W  2-letnich program nauki obejmował modlitwę, historię 
świętą, krótki katechizm, śpiew cerkiewny, czytanie cerkiewno-słowiańskiej i 
świeckiej literatury, cztery działania matematyczne. W szkołach 4-klasowych 
uczono ponadto historię cerkwi oraz historię Rosji. Na czele szkół stali popi 
parafialni, którzy równocześnie byli nauczycielami religii. W  przepisach o szko
łach cerkiewno-parafialnych z 13 czerwca 1884 r. wskazywano, że „celem tych 
szkół jest utrwalanie w narodzie prawosławia” . N a mocy przepisów szkoły te 
podporządkowały sobie wymienione ju ż  w artykule szkoły czytania i pisania 
jednoklasowe, które podlegały również duchowieństwu prawosławnemu. „Uczy
li w nich półanalfabeci-diacy, którzy sprowadzali naukę do religii, cerkiewnego 
śpiewu i początków czytania i pisania” 12. Nauka w tych szkołach trwała 2-3  
miesiące. Obok diaków nauczaniem w szkołach cerkiewno-parafialnych zajm o
wali się również pobożni chłopi.

Liczba tych szkół, w których poziom  nauki był bardzo niski, wzrosła w 
latach 1884-1894 z 4 tysięcy do 31.835 i wkrótce ich liczba odpowiadała ilości 
szkół prowadzonych przez M inisterstwo Oświaty N arodow ej.

W  latach 1883-1895 odnotowano wzrost ogólnej ilości szkół ludowych, lecz 
nie we wszystkich okręgach szkolnych, np. w wileńskim  zm alała ich liczba 
z 19.805 (1883) do 1547 (1895). Równocześnie zmniejszyła się ilość uczniów, 
odpowiednio z 111.457 do 94.46413. Lecz z czasem, powoli ale „stanowczo, 
tradycja dem okratyczna zyskiwała jednak coraz bardziej grunt pod nogami, tak 
iż jeszcze przed pierw szą rew olucją 1905 r. koła rządowe uznały konieczność 
powszechnego odnowienia szkolnictwa w duchu jego dem okratyzacji” 14.

9 J. Miąso, dz. cyt., s. 136
10 Tamże, s. 137.
11 Tamże.
12 N.A. Trockij, Rosija w XIX w., Moskwa 1999, s. 327.
13 W. Studnicki, Polityka Rosji wzglądem szkolnictwa zaboru rosyjskiego, Kraków 1906, 
s. 221.
14 S. Hessen, Pedagogika i szkolnictwo w Rosji Sowieckiej, Lwów 1934, s. 15.



Szkolnictwo ludowe miało za zadanie kształtować i um acniać również 
wśród społeczeństwa ziem zabranych postawy prorosyjskie. Przepisy prawne 
z 23 m arca 1863 r. wprowadzały w ludowych szkołach guberni: wileńskiej, gro
dzieńskiej, kowieńskiej, mińskiej, witebskiej i mohylewskiej naukę wyłącznie w 
języku rosyjskim. Jednocześnie miejscowa ludność, nie akceptując szkoły rosyj
skiej, poszukiwała alternatywnej drogi edukacyjnej dla swoich dzieci. Wiodła 
ona poprzez organizowanie nielegalnej szkoły, przede wszystkim  polskiej15, 
również litewskiej i żydowskiej. Tajne szkoły polskie powstawały i działały w 
guberniach wileńskiej, grodzieńskiej, kowieńskiej, witebskiej, mińskiej. Droga 
do osłabienia wpływów polskiej kultury i szkoły wiodła przez poparcie Rosji dla 
rodzącego się w II połowie XIX w. narodowego ruchu litewskiego. Do szkół 
rosyjskich ludowych w miejscowościach, w których mieszkali Litwini, wprowa
dzono naukę języka litewskiego. Ustanowiono po 10 stypendiów dla Litwinów 
absolwentów gimnazjów rosyjskich w Suwałkach i Szawlach. Rosyjskie pod
ręczniki do historii, ściśle dopasowane do politycznych potrzeb państwa, uka
zywały uczniom  Litwinom, iż cała przeszłość historyczna Litwy, począwszy od 
Jagiełły, to „chytry zamach panów polskich na swobody i prawa Litwinów”. 
O ile władze rosyjskie zainteresowane były rozwojem ilościowym  szkolnictwa 
ludowego na ziemiach litewsko-białoruskich, to wobec szkolnictwa średniego 
prezentowały odm ienną politykę. Ta sprzeczna postawa wynikała m.in. ze skła
du społecznego, a pośrednio również narodowościowego uczniów na obu szcze
blach kształcenia. Szkoła ludowa funkcjonowała zarówno w miastach, mia
steczkach, jak  i na wsiach. W  małych skupiskach miała dotrzeć do jej mieszkań
ców, chłopów, przede wszystkim białoruskich, którzy na przełom ie XIX i XX 
wieku dopiero budowali sw oją tożsamość narodową. Zabiegi M inisterstwa 
Oświaty i cerkwi prawosławnej o objęcie ich nauką w szkole rosyjskiej były 
intensywne tym bardziej, że białoruskie dzieci znalazły się również w polskiej 
tajnej szkole.

Ludow a szkoła rosyjska miała odciągnąć ich od polskości i przeciwdziałać 
ich polonizacji, a katolików Białorusinów związać z prawosławiemi ostatecznie 
zrusyfikować. Biorąc pod uwagę zasygnalizowane powyżej fakty, można stwier
dzić, iż szkoła stawała się narzędziem polityki rosyjskiej na Kresach.

Podobne zadania wyznaczono gimnazjum, lecz należy zauważyć, że ich 
liczba oraz szkół realnych w zaborze rosyjskim była niezadowalająca.

Rozwój ilościowy szkół średnich w W ileńskim Okręgu Szkolnym następuje 
na przełom ie XIX i na początku XX wieku przede wszystkim przez zakładanie 
szkół prywatnych (rosyjskich). Analizując skład narodowościowy i wyznaniowy 
uczniów i uczennic w tych szkołach, należy stwierdzić, że był odzwierciedle
niem struktury ludności w zaborze rosyjskim. W  roku szkolnym 1901/2

15 Patrz L. Zasztowt, Nielegalne szkoły w Wileńskim Okręgu Naukowym w latach sie
demdziesiątych XIX w., Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. XXXVII.



w W ilnie odnotowano dwa gimnazja (I i II), szkołę realną, w ileńską chemiko- 
techniczną szkołę średnią (założoną 1 lipca 1901 r. przez N.A. Winogradowa), 
W ileński M aryjski Instytut (założony 1 września 1901 r.), W ileński Instytut Nau
czycielski oraz W ileńską Szkołę Rysunkową (założoną przez J. M ontw ifia)16.

W ym ieniona powyżej szkoła N.A. W inogradowa była szkołą 7-letnią i 7- 
-klasową, o kierunku chemiczno-mechanicznym dla chłopców, bez względu na 
ich wyznanie i narodowość. Dwa lata później (10 X 1903) szkoła została prze
kształcona w prywatne gimnazjum realne, 8-klasowe z k lasą przygotowawczą. 
Przy szkole funkcjonował internat17. Kolejna prywatna m ęska szkoła w Wilnie 
powstała kilka lat później. 17 m aja 1907 r. M.A. Pawłowski założył gimnazjum 
i realną 6-klasow ą szkołę, która 19 kwietnia 1908 r. uzyskała praw a szkół pań
stwowych. W  1908 r. uczyło się w niej 292 uczniów: w gim nazjum  —  267 i 25 
w szkole realnej. W śród wymienionej liczby uczących się było: 19 prawosław
nych (6,4%) katolików i innych chrześcijan 77 (26,5%) —  w tym 72 katolików 
i 5 protestantów oraz 196 żydów (67 ,1%)18.

W śród szkół średnich żeńskich funkcjonujących po 1905 r. w Wilnie na 
uwagę zasługuje prywatne gimnazjum M.N. W inogradowej19. Jako 2-letnia 
szkoła średnia powstała w 1897 r., następnie 3 sierpnia 1906 r. została prze
kształcona w żeńskie progimnazjum i w tym  samym roku w gim nazjum  bez 
praw szkół państwowych. Na podstawie dokumentów archiwalnych można wno
sić, że w roku szkolnym 1910/11 było to ju ż  7-klasowe gimnazjum (z klasą 
przygotowawczą) z prawami szkół państwowych. W  tym samym roku szkolnym 
powołano klasę VIII —  pedagogiczną. Według danych statystycznych w roku 
1910/11 w szkole uczyło się 406 uczennic: 47 prawosławnych (11,58%), katoli
czek 120 (29,55% ), 8 luteranek (1,98%) oraz 231 żydówek (56,89% )20. W kolej
nym roku szkolnym  liczba dziewcząt poważnie zm alała —  do 202 wśród 
których najw iększą grupę wyznaniową i etniczną stanowiły katoliczki —  88, 
następnie żydówki —  82 i kolejno: prawosławne —  22 uczennice, luteranki —  
8, i po jednej m ariawitce i Karaimce21.

16 Pamiątkowa księga Wileńskiego Okręgu Szkolnego za rok szkolny 1901/2, Wilno 
1902.
17 Otwarcie przez Winogradową w Wilnie średniej szkoły realnej. Państwowe Rosyjskie 
Archiwum Historyczne f. 733, op. 166, nr 269, s. 4a.
18 O udzieleniu prywatnemu gimnazjum i realnej szkole M.A. Pawłowskiego praw pań
stwowych szkół. Państwowe Rosyjskie Archiwum Historyczne, Ł733, op. 167, nr 308, 
s. 13.
19 Protokół posiedzenia Rady Kuratoryjnej przy Wileńskim Okręgu Szkolnym 
z 12 stycznia 1911, Państwowe Rosyjskie Archiwum Historyczne, f. 733, op. 167, nr 
1135, passim.
20 Tamże, s, 12.
21 Tamże, s. 18.



K olejną pryw atną szkołę średnią żeńską w W ilnie założyły E.P. Nie- 
zdjurowa i N. Rejsm iller 1 czerwca 1907 r. Pełne prawa gim nazjum  otrzymało 
1 czerwca 1909 roku22. W  październiku 1909 r. naukę pobierało 269 uczennic: 67 
katoliczek (25%), 70 prawosławnych (26%), 10 luteranek (3,7%) oraz 122 ży
dówek (45,3%), a w grudniu liczba uczących się wzrosła do 402: 79 katoliczek 
(19,6%), prawosławnych —  77 (19,2%), luteranek —  14 (3,5%), mahometanek 
—  2 (0,5%), żydówek 229 (57%) oraz jedna Karaimka (0,2%)23.

Liczba prywatnych żeńskich szkół średnich wzrastała, ale powoli, i w zwią
zku z tym  M inisterstwo Oświaty postanowiło powołać w styczniu 1912 r. pań
stwowe, żeńskie gimnazjum cesarzowej Marii, nazwane w dokumentach W ileń
skim Okręgowym  Żeńskim  Gimnazjum24. Była to 6-klasow a szkoła z k lasą 
przygotowawczą.

Do 1912 r. liczba średnich szkół żeńskich w W ilnie wzrosła do siedmiu. 
Według danych statystycznych 1 stycznia 1912 r. w W ilnie funkcjonowały nastę
pujące szkoły dla dziewcząt25: M aryjska W yższa Żeńska Szkoła (649 uczennic); 
8-klasowe gim nazjum  żeńskie Prozorowej (611); 8-klasowe gim nazjum  żeńskie
E.P. Niezdjurowej (415); 8-klasowe gimnazjum żeńskie M.N. Winogradowej 
(407); 8-klasowe gim nazjum  żeńskie S.G. Greczaninowej (177); żydowskie 
gim nazjum  żeńskie Gurewicz (217) oraz gim nazjum  cesarzowej M arii, w któ
rym według informacji kuratora wileńskiego uczyło się 217 dziewcząt (według 
stanu na 17 XI 1912). Najliczniejszą grupę uczennic stanowiły żydówki —  164 
(59,21%), prawosławne —  58 (20,94%), katoliczki —  50 (18,05%), luteranki —  
4 (1,44%) i jedna m ahometanka26. Zaprezentowana statystyka szkół i przynależ
ność religijna uczennic wskazuje, iż w wymienionych szkołach rosyjskich uczy
ły się dziewczęta wielu wyznań. Zróżnicowana społecznie i narodowościowo 
młodzież uczyła się tolerancji i zgodnego współdziałania przynajmniej na tere
nie szkoły.

Według urzędowych informacji w roku 1913/14 w W ilnie działały następu
jące męskie szkoły średnie27:

1. W ileńskie m iejskie gimnazjum męskie (założone 10 X 1913) —  107 
uczniów,

22 O przekształceniu prywatnej 7-klasowej szkoły E.P. Niezdjurowej i I.I. Rejsmiller, 
Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne, dz. cyt., nr 643, b.s.
23 Tamże, s. 19, 23.
24 O otwarciu w mieście Wilnie żeńskiego gimnazjum. Rosyjskie Państwowe Archiwum 
Historyczne, dz. cyt., nr 263, s. 1.
25 Tamże, s. 1.
26 O otwarciu w Wilnie żeńskiego gimnazjum. Rosyjskie Państwowe Archiwum Histo
ryczne, dz. cyt., nr 263, s. 12.
27 Departament Narodowej Oświaty. Rodzaje średnich szkół z informacjami o liczbie 
uczniów w Wileńskim Okręgu Szkolnym, stan z listopada 1914 r. Państwowe Rosyjskie 
Archiwum Historyczne, dz. cyt., nr 1366, ss. 8, 10, 14, 38, 50, 68.



2. Prywatne 8-klasowe gimnazjum N.A. W inogradowa z prawami gim na
zjów państwowych —  280,
3. W ileńska realna szkoła (założona w 1911) —  137,
4. W ileńskie gimnazjum imperatora Aleksandra I Błogosławionego —  676,
5. W ileńska realna szkoła —  463,
6. W ileńskie II gimnazjum —  615.
Na podstawie powyższej prezentacji żeńskich i męskich szkół można za

uważyć, iż większość z nich powstawała w Wilnie. W  nielicznych m iejscowo
ściach guberni funkcjonowały średnie szkoły, z reguły po jednej w miastach 
powiatowych28. Np. w 1913 r. założono męskie gimnazjum w Święcianach —  58 
uczniów, oraz męskie gim nazjum  w Lidzie —  77. Analizując organizację szkół 
zarówno męskich, jak  i żeńskich, można zauważyć, iż na przestrzeni kilku- 
kilkunastu lat od momentu ich założenia z reguły jako  niepełnych szkół średnich 
następowało podniesienie ich poziomu organizacyjnego do pełnego 8-klasowego 
gimnazjum, a w przypadku zakładów prywatnych nadawania im  pełnych praw 
szkół państwowych. Przykładowo 24 lipca 1910 r. nadano pełne prawa szkole
F.L. i W.S. Nowickich w Lidzie. W  uzasadnieniu czytamy: „W  mieście Lidzie, 
które według liczby mieszkańców jaw i się dużym m iastem wileńskiej guberni, 
nie ma ani jednej żeńskiej średniej szkoły z prawami szkół państwowych”29. 
Podobne argumenty —  znaczna liczba mieszkańców i brak szkoły średniej z peł
nymi prawam i —  przywołano, zakładając w Nowogródku (powiat nowogródzki, 
gubernia mińska) w 1913 r. ziemskie, 4-klasowe progimnazjum męskie z pełny
mi prawami szkół państwowych30. Była to druga szkoła w mieście obok założo
nego wcześniej 4-klasowego żeńskiego progimnazjum. W  powiecie nowogródz
kim w roku szkolnym  1912/1913 działały ponadto jeszcze dwie szkoły średnie 
w Baranowiczach —  4-klasowe progimnazjum męskie i żeńskie. Biorąc pod 
uwagę strukturę wyznaniow ą mieszkańców Nowogródka i powiatu nowogródz
kiego w 1913 roku, można przyjąć, iż również społeczność uczniowska była 
zróżnicowana wyznaniowo (i narodowościowo).

Inicjatorami i organizatorami szkół na ziemiach litewsko-białoruskich byli 
Rosjanie. Próby tworzenia polskich szkół prywatnych, tak jak  to miało miejsce 
w Królestw ie Polskim po 1905 r., kończyły się odm ow ą M inisterstwa Oświaty 
Narodowej bądź odpowiedniego kuratora. Podobna sytuacja była na ziemiach

28 Departament Narodowej Oświaty, dz. cyt., s. 16, 18.
29 O przekształceniu prywatnych żeńskich szkół I-ej kategorii S.G. Greczaninowej 
w Wilnie, E.D. Rejman w Mińsku oraz F.L. i W.S. Nowickich w Lidzie w żeńskie gim
nazja, PRAH, dz. cyt., nr 833, s. 14. O założeniu w Nowogródku pełnego rządowego 
ziemskiego 4-klasowego progimnazjum z pełnymi prawami, 8 luty 1913, PRAH dz. cyt., 
op. 168, nr 509.
30 W 1913 r. w Nowogródku mieszkało 8.414 osób: żydów 5.524; prawosławnych 1.620;
rzymskich katolików 708, mahometan 545; protestantów — 17.



byłych Inflant Polskich. W  dokumentach Państwowego Rosyjskiego Archiwum 
Historycznego w Petersburgu znajduje się m.in. prośba A.K. Szpiganowicza32 
z 1907 r. o wyrażenie zgody na uruchomienie prywatnej szkoły realnej w Rzeży- 
cy (gubernia m ińska)33. W nioskodawca nie otrzymał zgody od Kuratora M iń
skiego Okręgu Szkolnego na uruchomienie prywatnej szkoły. W  uzasadnieniu 
odmowy czytamy: „proszący, jak  sam wyjaśnił kierującemu szkolnym okręgiem, 
jes t Polakiem. M ając to na względzie i przyjmując do wiadomości obowiązujące 
resort szkolny ograniczenia dla osób polskiego pochodzenia w Północno-Zacho
dnim Kraju, postanowiono odmówić założenia szkoły”34. Odmowa została pow
tórzona pism em  z października 1907 r.35, w którym powołano się na rozpo
rządzenie z 22 stycznia 1904 r. wydane przez M inisterstwo Oświaty Narodowej.

Sytuacja szkolnictwa na ziemiach zaboru rosyjskiego zm ienia się w 1914 
roku. Należy odnotować tworzenie nowych szkół średnich, zarówno państwo
wych jak  i prywatnych. Pow stają głównie w małych m iejscowościach, jak  np. 
w: Nowej W ilejce —  seminarium nauczycielskie, Dyneburgu —  prywatna żeń
ska 4-klasow a szkoła, Krasławie —  prywatne 4-klasowe żeńskie progimnazjum, 
Połocku gim nazjum  męskie państwowe36 czy państwowe gim nazjum  w Nie-
-  • • 37swiezu .

1 lipca 1914 r. ukazało się rozporządzenie M inisterstwa Oświaty, które ze
zwalało Polakom na zakładanie polskich szkół prywatnych na Litwie i Rusi. 
Lecz wbrew oczekiwaniom, podejmowane były nieliczne inicjatywy. „Zważy
wszy że rok ju ż  minął od wydania rzeczonego aktu prawodawczego, a starania 
o szkoły polskie w kraju naszym nie przybrały szerszych rozmiarów odpowia
dających doniosłości sprawy tak, iż wydawać się może, że potrzeba szkolnictwa 
polskiego u nas nie jest jeszcze dojrzałą [,..]”38.

W ydanie przez władze rosyjskie pozwolenia na zakładanie prywatnych pol
skich szkół nastąpiło w przeddzień wybuchu I wojny światowej. Trudna sytuacja 
międzynarodowa również dla Rosji, borykającej się z licznymi problemami we

32 A.K. Szpiganowicz ukończył wydział przyrodniczy, fakultet fizyko-matematyczny 
Imperatorskiego Uniwersytetu w Warszawie, pismo z 10 sierpnia 1907 r., PRAH, dz. 
cyt., op. 167, nr 75, s. 7.
33 O pozwoleniu A.K. Szpiganowiczowi na otwarcie w Rzeżycy (gubernia mińska) pry
watnej szkoły realnej z prawami szkół państwowych, 1 września 1907, tamże.
34 Tamże.
35 Pismo z 3 października 1907 r„ dz. cyt., s. 5.
36 Pamiątkowa Księga Wileńskiego Okręgu Szkolnego za 1915 rok, Wilno 1915.
37 Departament narodowej oświaty. Kategorie średnich szkolnych zakładów z wiado
mościami o liczbie uczniów w średnich szkolnych zakładach Wileńskiego Okręgu 
Szkolnego. Stan z 21 listopada 1914, PRAH, f. 733, op. 167, nr 1366, s.30.
38 Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie f. 1135, op. 4, nr 166, s. 454.



wnętrznymi, sprawiła, iż carat próbował pozyskać poparcie m.in. wśród pol
skiego społeczeństwa przez stworzenie prawnych możliwości dla organizacji 
i pracy polskich szkół.

Działacze oświatowi z jednej strony wstrzymywali się ze składaniem ofi
cjalnych podań o otwarcie szkoły do władz rosyjskich, przewidując, iż wyda
rzenia, które nastąpią, w każdej chwili m ogą zmienić generalnie położenie pol
skiego społeczeństwa i stworzyć nowe podstawy prawne również dla szkolnic
twa, z drugiej strony —  ujawniały się szkoły pracujące do 1914 r. nielegalnie. 
Pod koniec 1914 r. w redakcji „Kuriera W ileńskiego” odbyła się konferencja, na 
której postanowiono „wyzyskać prawo szkolne, zatwierdzone 1 lipca 1914 r.”39. 
Postanowiono zachęcać środowisko polskie do zakładania prywatnych szkół 
w W ilnie i na Litwie i wspierać inicjatywy, włącznie z interw encją u władz naj
wyższych. W procesie organizowania i uruchomiania polskich szkół ważną 
funkcję inicjatora, koordynatora i w pewnym stopniu również kierow niczą speł
niał Komitet Edukacyjny z dr. W. W ęsławskim na czele.

Polskie społeczeństwo oczekiwało na zmiany, które miał przynieść wybuch 
I wojny światowej. W  sierpniu 1915 r. wraz z wkroczeniem Niemców na ziemie 
litewsko-białoruskie zmieni się na lepsze sytuacja polskiego szkolnictwa, lecz 
niestety nie na długo.

W kroczenie Niemców do W ilna 18 września 1915 r. spowodowało zanik
nięcie szkół rosyjskich i ich ewakuację.

W stosunkowo krótkim czasie Komitet Edukacyjny utworzył szkoły elem en
tarne w m ieście i na wsi, szkoły średnie, kursy pedagogiczne i ogólnokształcące. 
Komitet zajął się przygotowaniem nauczycieli, zabiegał o grom adzenie fundu
szów na utrzym anie szkół i opłaty dla niezamożnej młodzieży, przyczynił się do 
wydawania podręczników lub sprowadzał je  z Warszawy. W  lutym 1916 r., 
w momencie utworzenia zarządu etapowego, który powołał m.in. organa nad
zorcze szkolne, radców miejskich i inspektorów okręgowych z ich władzami 
naczelnymi w Kownie, W ilnie i Białymstoku40, następuje wyraźny zwrot w poli
tyce niemieckiej i rozpoczyna się okres stosowania represji względem szkolnic
tw a polskiego. N a mocy niemieckich rozporządzeń zamknięto: Komitet Eduka
cyjny, Kursy Naukowe dla Inteligencji, Uniwersytet Ludowy, Towarzystwo 
„Światło”, Kursy Handlowe i Kursy przy Towarzystwie Rzemieślniczym. Towa
rzystwo „Oświata” nie doczekało się w ogóle legalizacji. Katolickie Towarzy
stwo Polskiej Szkoły wzięte zostało pod ścisły nadzór polityczny, a jego  działal
ność ograniczono do popierania materialnego szkół w mieście bez prawa poro
zum iewania się z członkami Towarzystwa na wsi. Towarzystwu W pisów Szkol

39 A. Hirschberg, Zarys historyczno-statystyczny szkolnictwa na ziemiach północno- 
wschodnich (1913-1929), Wilno 1929, s. 3.
40 Stan szkolnictwa polskiego w Wilnie i na Litwie. (W czasach okupacji niemieckiej 
Ob. Ost.), „Polska Macierz Szkolna” 1918, nr 11-12.



nych zakazano zamieszczania w „Dzienniku W ileńskim” odezw wzywających 
polskie społeczeństwo do finansowego wspierania uczącej się młodzieży. N iem 
cy kwestionowali też szkolne plany nauczania. Zamykali polskie szkoły ludowe 
na prowincji pod pretekstem, że nie ma tam Polaków. Jednocześnie w miej
scowościach wielonarodowościowych Niemcy przekazywali sprawy szkolnictwa 
elementarnego księżom  Litwinom, którzy mieli decydować o charakterze nowo 
powstałej szkoły. Najczęściej podejmowali decyzje o zamknięciu szkoły pol
skiej, a w jej miejsce organizowali litewską. Szykanowano polskie szkolnictwo, 
a faworyzowano litewskie i białoruskie. Starania u władz niemieckich o otwarcie 
polskich gimnazjów w Suwałkach, Sejnach czy Kownie pozostawały bez odpo
wiedzi.

W czasach okupacji niemieckiej zaczęto wprowadzać język  białoruski do 
szkół. Powstawały ludowe szkoły białoruskie. W samym W ilnie było ich aż pięć, 
pomimo iż spis ludności z m arca 1915 r. wykazywał w m ieście 1917 Białorusi
nów, a spis z 14 grudnia 1916 -1  stycznia 1917 tylko 611.

Przez cały okres 1915-1918 polskie szkoły średnie walczyły z brakami 
środków materialnych. Przetrwały dzięki pełnej poświęcenia pracy nauczycieli 
i działaczy oświatowych oraz ofiarności społeczeństwa.


