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CIESZYN

Z badan nad oświatą w księstwie cieszyńskim  
w czasach nowożytnych. 

Postulaty badawcze.

Od pewnego czasu zostały podjęte na nowo studia nad kultura umysłową na 
ziemi cieszyńskiej w dawnych wiekach1. Jednym z jej ważnych elementów było 
szkolnictwo, które nie tylko dostarczało urzędom ludzi znających sztukę czytania 
i pisania, lecz także kształtowało miejscową elitę umysłową. Realizowane aktualnie 
badania nad rozwojem szkolnictwa koncentrują się jednak przede wszystkim na 
odtworzeniu ówczesnej sieci szkolnej (i do pewnego stopnia na ustaleniu, jak  liczna 
była rzesza uczniów uczęszczających do miejscowych szkół)2, brak natom iast prac, 
w których analizowano by pracę szkoły, jej programy itp .3 Pewną próbą 
poszerzenia dotychczasowej tematyki badawczej był artykuł piszącego te słowa, 
poświęcony gimnazjum jezuickiemu w Cieszynie, w którym podjęte zostały 
pierwsze próby szerszego spojrzenia na pracę tej placówki, pomyślanej pierwotnie 
jako jedno z narzędzi kontrreformacji, której celem było ograniczenie wyjazdów 
miejscowej młodzieży do gimnazjów położonych w innych regionach ówczesnej 
monarchii habsburskiej4. Z powyższej wypowiedzi wynika jednoznacznie potrzeba 
poszerzenia zakresu badań nad dziejami szkolnictwa o inne zagadnienia, dotąd nie 
uwzględniane przez badaczy5. Pojawia się wobec powyższego pytanie, które 
z kwestii wymagają najpilniejszych prac, tak, aby po ich zrealizowaniu można 
podjąć próbę napisania monografii poświęconej dziejom oświaty na Śląsku 
Cieszyńskim (w średniowieczu) i w początkach czasów nowożytnych.

Prace nad podniesionym zagadnieniem powinny biec w dwóch kierunkach. 
Pierwszy z nich winna stanowić kontynuacja już prowadzonych badań, tak, aby 
uzyskane dotychczas wyniki doprecyzować i poszerzyć o dalsze szczegóły. Mamy tu 
na myśli między innymi zakończenie badań nad odtworzeniem sieci szkolnej 
w księstwie cieszyńskim w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, z podziałem — ze 
względu na ich specyfikę pracy — na szkoły miejskie i wiejskie. W przypadku badań 
nad losami ówczesnych szkół wiejskich pożądana jest penetracja nie tylko 
wiadomości przekazanych nam przez wizytatorów biskupich, którzy sprawdzali, 
czy proboszczowie poszczególnych parafii utrzymują szkołę i nauczyciela, a także, 
w jakim stanie znajduje się budynek szkolny.
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Wiadomości te należy poszerzać w miarę możności o informacje znajdujące się 
w archiwach parafialnych, w tym szczególnie w księgach metrykalnych, jako że 
również w nich znajdują się sporadycznie dane dotyczące omawianego zagadnienia, 
w tym między innymi nauczycieli6. Ich penetracja pomogła by zorientować się 
między innymi, czy istniała swoista tradycja pedagogiczna w przynajmniej 
niektórych rodzinach, czy też profesja nauczycielska była wówczas zjawiskiem 
przypadkowym. Zarazem uchwycenie związków rodzinnych poszczególnych (a 
przynajmniej niektórych) nauczycieli pomogłoby zorientować się, czy zawód ten 
cieszył się chociażby względnym prestiżem, szczególnie w warunkach wiejskich 
(pytanie o związek pomiędzy zamożnością rodziców a ich synów, nauczycieli, 
o małżeństwa nauczycieli: czy wiązali się oni z elitami miejskimi i wiejskimi, czy też 
raczej z warstwami średnimi, czy istniała w tym względzie różnica pomiędzy 
położeniem nauczyciela miejskiego i wiejskiego). M ożna by w ten sposób uzyskać 
orientację w kwestii, czy do zawodu nauczyciela trafiali głównie ludzie przypad
kowi, czy też podjęcie tego zawodu stanowiło awans w ówczesnej hierarchii 
społecznej.

W kontekście znajomości ksiąg metrykalnych i orientacji w kolejnej grupie 
źródeł, z pozoru odległej od spraw szkolnych, a mianowicie w urbarzach, można 
szukać odpowiedzi na następne pytanie, a mianowicie o to, jaki procent dzieci 
uczęszczał do szkoły elementarnej. Wiemy z dotychczasowych badań, że w pierw
szym rzędzie byli to chłopcy z rodzin siedlaczych. Nie wiemy tym niemniej, jak 
często siedlocy decydowali się na wysyłanie swoich synów do szkoły parafialnej, czy 
byli to tylko pojedyńczy chłopcy, czy też rodzice decydowali się na kształcenie ich 
większej liczby. Nie jesteśmy jak dotąd w stanie określić, czy wśród uczniów szkół 
parafialnych występowali chłopcy z rodzin średniozamożnych a nawet uboższych, 
a jeśli tak, to jak liczna była to grupa i jakie były dalsze jej losy (czy szkoła dawała im 
szanse awansu społecznego, czy też ich wykształcenie ograniczało się do poziomu 
elementarnego). Kwestia ta jest jednakowo interesująca w odniesieniu do dzieci 
z uboższych rodzin miejskich, jak i wiejskich, zaś jej opisanie pomogłoby wydatnie 
w rozpoznaniu mobilności względnie hermetyczności ówczesnego społeczeństwa. 
Kolejna grupa pytań dotyczy programów nauczania i wychowania ówczesnych 
szkół.

Pytanie o program nauczania w szkołach księstwa cieszyńskiego we wcześniej
szych czasach nowożytnych powinno odnosić się do wszystkich trzch typów 
ówczesnego lokalnego szkolnictwa, a mianowcie do szkolnictwa elementarnego, 
średniego katolickiego i średniego ewangelickiego. Pierwsze z nich, elementarne, 
kształciło na zupełnie innym poziomie, aniżeli pozostałe, uczyło bowiem na 
poziomie rudymentarnym, podstawowym, ograniczając się do przekazania 
uczniom najprostszych elementów wiedzy i umiejętności, w tym szczególnie takich, 
jak sztuka czytania, pisania i liczenia w zakresie najprostszych działań. Dwa 
pozostałe teoretycznie powinny mieć wspólny zakres nauczania, jako że obej
mowały wykształcenie średnie, gimnazjalne. Tym niemniej musimy uwzględnić 
fakt, że oba odnosiły się do uczniów innego wyznania, oba pracowały w odmiennej 
tradycji i innych warunkach (na przykład przez długi czas brak było ewangelickiego 
szkolnictwa elementarnego), co już sugeruje, że musiały się one różnić od siebie
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przynajmniej w  zakresie nauczania podstaw ow ego, stanow iącego przygotow anie  
do właściwego nauczania na poziom ie średnim.

N ależy podnieść w tym miejscu, że badanie celów  i program ów  dydaktycznych
 jeśli chodzi o szkolnictwo elementarne - jest bardzo trudne, ze względu między
innymi na niedostatek zachowanych do dziś książek, z których korzystali ówcześni 
nauczyciele. Mimo to jednak należy podjąć próbę uchwycenia założeń pro
gramowych szkół elementarnych i celów edukacyjnych, jakie stawiali przed 
nauczycielami ich zwierzchnicy.

Do początków XVIII wieku na Śląsku Cieszyńskim funkcjonowała tylko 
1 szkoła średnia: było nią gimnazjum ewangelickie. O ile chodzi o ogólne losy 
gimnazjum jezuickiego od jego powstania do przejęcia przez nadzór państwowy po 
kasacie Zakonu Jezuickiego w 1773 roku, w zasadzie dysponujemy najważniej
szymi wiadomościami na ten temat. Tym niemniej istnieje cały szereg pytań, które 
w dalszym ciągu oczekują na odpowiedź. Wspomnimy w tym miejscu o potrzebie 
określenia, czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, na posyłanie swych dzieci do 
cieszyńskiego gimnazjum decydowała się protestancka część szlachty księstwa 
cieszyńskiego. W tym kontekście ciekawym byłoby wyjaśnienie, gdzie w ogóle 
wysyłała „na nauki” na poziomie średnim swoje dzieci szlachta ewangelicka 
w okresie kontrreformacji7. Dalej, należy ustalić, jak  wielka była w gimnazjum 
jezuickim liczba uczniów pochodzenia szlacheckiego, mieszczańskiego i chłops
kiego: w ostatnim przypadku interesującym byłoby pokazanie, z których wiosek 
uczniowie najczęściej wywodzili się.

Zajmującym byłoby również opisanie nauczania domowego w rodzinach 
szlacheckich i zamożniejszych rodzinach mieszczańskich. Jak  się jednak zdaje, 
przeszkodą w zrealizowaniu tego postulatu byłby niedostatek źródeł ilustrujących 
to częste w tamtej epoce zjawisko.

Wiemy, że od pewnego momentu w Cieszynie działały 2 gimnazja, co było 
zjawiskiem nieczęstym na ówczesnym Śląsku. Czas, w którym nałożyła się na siebie 
praca obu cieszyńskich gimnazjów w epoce nowożytnej przypadł na moment, 
w którym, mocą rozporządzenia cesarza Józefa I, podjętego zresztą pod naciskiem 
króla szwedzkiego, Karola XII, w trakcie rokowań pokojowych pomiędzy Austrią 
a Szwedami w Altranstadt w 1707 r., ewangelicy śląscy, w tym więc i cieszyńscy, 
otrzymali prawo do założenia zboru8. Wprawdzie umowę altransztadzką cesarz 
zrealizował z ociąganiem i z pewnym opóźnieniem, tym niemniej w jej ramach 
został po kilku latach wystawiony przez Wiedeń akt prawny, mocą którego 
cieszyńscy ewangelicy mogli wznieść poza miastem kościół, a także wybudować 
szkołę9. W konsekwencji nastały w księstwie cieszyńskim czasy, w których 
rozpoczęło się współistnienie tutaj dwóch wielkich społeczności religijnych katolic
kiej i ewangelickiej, jakkolwiek jeszcze przez długi czas egzystujących na nierów
nych prawach10. Otwarło to w dziejach wyznaniowych tego regionu zupełnie nowy 
rozdział, zaś reperkusje tego rozwiązania stały się z biegiem czasu widoczne 
praktycznie na wszystkich obszarach życia społecznego. Ten stan rzeczy widoczny 
był również na polu szkolnictwa średniego, gdzie został złamany monopol 
istniejącego od kilkudziesięciu lat w Cieszynie wspomnianego gimnazjum katolic
kiego.
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Jeśli chodzi o szkolnictwo średnie zauważmy ponownie, że w warunkach 
europejskich każdy z typów wspomnianych szkól znamionował się własną 
specyfiką. Pojawia się pytanie, czy specyfikę tę odnajdujemy w konkretnych 
warunkach średniej szkoły wyznaniowej w księstwie cieszyńskim. W ślad za nią 
należy zastanowić się, do jakich tradycji obie cieszyńskie szkoły średnie nawiązywa
ły, zarówno jeśli chodzi o program nauczania, jak  i wychowania.

Wspomnieliśmy wyżej, że czas pracy obu cieszyńskich gimnazjów w epoce 
nowożytnej na siebie się nałożył. Uważamy więc, że jest to najbardziej odpowiedni 
moment dla przeprowadzenia badań porównawczych nad losami (w tym więc i nad 
programami) obu placówek oświatowych w czasach wczesnonowożytnych.

Dzieje gimnazjum jezuickiego, jak już wzmiankowaliśmy, były podnoszone przez 
badaczy. Piszący te słowa podjął próbę zarysowania jego historii w epoce 
Oświecenia, zaś historycy starsi, opisujący dzieje Cieszyna, zamieszczali na temat 
tej szkoły (i na ogół również na temat gimnazjum ewangelickiego) wiadomości 
wykraczające poza podnoszoną tutaj epokę11.

Szczupłość miejsca zmusiła nas wówczas do ograniczenia swoich uwag głównie 
do zagadnień organizacyjnych, jakkolwiek poczynione zostały również wstępne 
refleksje na temat programu nauczania w tej szkole12. Uzasadnia to zgłoszony wyżej 
postulat dalszych badań nad jej historią.

Jeśli chodzi o dzieje gimnazjum ewangelickiego od jego powstania (ponownego?) 
do końca trzeciej ćwierci XVIII wieku pakiet pytań powinien być w pewnym 
stopniu podobny, jak  w przypadku jego katolickiego odpowiednika, w tym więc 
miejscu nie będziemy go powtarzali. W arto zwrócić natom iast uwagę na te kwestie, 
które stanowiły o specyfice losów gimnazjum ewangelickiego13. Pierwsze z pytań 
powinno dotyczyć kulisów powstania tej szkoły: mamy tu na myśli po pierwsze 
okoliczności jej uruchomienia, źródła sfinansowania jej budowy i przynajmniej 
początków działania, rekrutowania uczniów, pochodzenia nauczycieli i sposobów 
zapewnienia im utrzymania, reakcji na jej powstanie katolickich władz miejskich 
i władz państwowych, w tym także Komory Cieszyńskiej.

Kolejny etap badań powinien stanowić poszerzenie wyżej zarysowanych zagad
nień. Należy dorzucić do nich pytanie o wpływ na losy gimnazjum zamieszania 
spowodowanego walką z ruchem pietystów: w dalszym ciągu nie wiemy, czy kryzys, 
jaki zdawało się przeżywać gimnazjum ewangelickie w latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych XVIII wieku był refleksem wydarzeń z lat dwudziestych, czy też 
stanowił zwyczajny dla każdej instytucji czas okresowego przesilenia w jego 
działalności. W tym kontekście zaistniałaby szansa rozpoznania momentu, w któ
rym szkoła ta zdynamizowała swoją działalność, dzięki czemu w kolejnym stuleciu 
przeżywała kilkakrotnie okresy prawdziwej świetności14.

Ze spraw ściśle szkolnych zalecane jest podjęcie badań nad programem 
nauczania, językiem wykładowym, pochodzeniem i składem osobowym nauczycie
li, działalnością pedagogiczno-wychowawczą bursy, nadzorem pedagogicznym ze 
strony władz państwowych oraz kościelnych. Ponadto za uzasadnione uznajemy 
przebadanie pochodzenia uczniów, zarówno jeśli chodzi o topografię ich zamiesz
kania, jak i ich pochodzenie społeczne (przy założeniu, że przez cały interesujący 
nas okres do szkoły tej uczęszczali również chłopcy z rodzin szlacheckich).
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W przypadku dzieci wiejskich i mieszczańskich powinien zainteresować nas 
również status społeczny ich rodziców, a także późniejsze miejsce zajmowane 
w społeczności księstwa cieszyńskiego.

Zaprezentowany tu pakiet pytań badawczych związanych z badaniami nad 
historią szkolnictwa w księstwie cieszyńskim w czasach nowożytnych powinien 
z a o w o c o w a ć  pełniejszym rozpoznaniem tego bardzo ważnego, chociaż nie zawsze 
docenianego fragmentu życia społecznego naszych przodków. Stosowna m ono
grafia stanowiłaby niewątpliwy ukłon również w stronę współczesnych działaczy 
pedagogicznych, których nie brak na naszym terenie, skupionych zarówno 
w  radach miejskich, jak  i gminnych, w towarzystwach oświatowych, wokół 
nauczycielskich związków zawodowych, wokół księży zakładających przy para
fiach szkoły niepubliczne, wreszde w  urzędach miejskich i gm innych. Pozwoliłaby 
im bowiem wpisać się w wielowiekową tradycję oświatową Ziemi Cieszyńskiej.

Przypisy

1 Por. K. Szelong: Uwagi w sprawie stanu badań nad księgozbiorami historycznymi 
z terenu Śląska Cieszyńskiego, Pamiętnik Cieszyński, T. 10,1995, s. 5 nn; I. Panic: Inskrypcja 
księcia cieszyńskiego Fryderyka Wilhelma z roku 1624, Pamiętnik Cieszyński, T. 12, 1997, s. 
87 - 88, Tenże: Tablica epigraficzna w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Cieszynie, 
Pamiętnik Cieszyński, T. 12,1997, s. 89—90, Tenże: O cieszyńskich tablicach pamiątkowych, 
Rocznik Cieszyński, 1983, s. 199 nn., E. Pasek: Cieszyńskie pomniki i tablice pamiątkowe, 
Rocznik Cieszyński, 1976, s. 125 nn. Na temat niektórych aspektów oddziaływania 
kulturalnego dworu księcia Przemysława Noszaka por. I. Panic: Książę cieszyński Przemys
ław Noszak (*ok. 1332/1336 +1410). Biografia polityczna, Cieszyn 1996, s. 93 nn. Odnośnie 
kultury czytelniczej pisała M. Pawłowiczowa: Książka polska i biblioteka na Śląsku 
Cieszyńskim w latach 1740—1920, Katowice 1986.

Należy podnieść, że najbardziej zaawansowane badania nad kulturą materialną 
i duchową mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej w dawnych wiekach prowadziła Barbara 
Poloczkowa. Por. miedzy innymi Życie codzienne mieszkańców Cieszyna w okresie Od
rodzenia, Zaranie Śląskie, R. 29, 1967, s. 793 nn., Tejże: Tekstylia i strój na Śląsku 
Cieszyńskim w XVI— XVIII wieku, Polska Sztuka Ludowa, R. 1967, s. 135 nn. Przedwczesne 
odejście Pani Doktor przerwało realizowane rozległe badania w tym zakresie. Jej bogaty 
dorobek zestawił bliski Jej współpracownik, W. Gojniczek: Bibliografia prac Barbary 
Poloczkowej, Pamiętnik Cieszyński, T. 9, 1994, s. 13— 19.

2 Por. I. Panic: Z dziejów szkolnictwa w Bielskim Państwie Stanowym w okresie 
kontrreformacji na przykładzie wsi Jasienica, W: Społeczności Pogranicza. Wielokul- 
turowość, edukacja. Pod red. T. Lewowickiego, B. Grabowskiej, Cieszyn 1996, s. 27—32, Sieć 
szkolna w księstwie cieszyńskim na przełomie XVII i XVIII stulecia (W:) Społeczności 
młodzieżowe na pograniczu. RedT. Lewowicki, Cieszyn 1995, s. 7— 13, Tenże: Przyczynek do 
dziejów szkolnictwa w Orłowej od średniowiecza do początków XVIII wieku (E:) Kulturowe 
społeczne i edukacyjne wyznaczniki wyznaczniki dróg życiowych młodzieży z Zaolzia, 
Katowice 1994, s. 15—22.

W pewnym stopniu w badania te wchodzili również historycy czescy, zwłaszcza przy 
publikacji monografii miast czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, Por. między innymi Orlova

-1972, Slezsky Ustav, Orlova 1973, passim. Jeśli jednak chodzi o dzieje szkolnictwa 
w dobie nowożytnej najwięcej miejsca z historyków czeskich poświęcił temu zagadnieniu
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nieżyjący już niestety Andelin Grobelny, por. A. Grobelny: Szkoły cieszyńskie w XVIII 
wieku. „Sobótka”, R. 1951, s. 32—33; Tenże: Venkovske śkoly na panstvi Teśinske a Bilske 
Komory v 17 stoleti, Slezsky Sbomik, R. 1956, s. 378—379;Tenże: Mestske śkoly na Teśinsku 
do końce 17 stoleti. Slezsky Sbomik, R.1953, s. 359 nn.

4 I. Panic: Z badań nad stosunkami językowymi w szkołach elementarnych w Księstwie 
Cieszyńskim w czasach nowożytnych. Księdza Leopolda Jana Szersznika zabiegi o wprowa
dzenie języka polskiego do szkół elementarnych w Księstwie Cieszyńskim na przełomie XVIII 
i XIX wieku, (W:) Osobowość i społeczne funkcjonowanie młodzieży regionu Podbeskidzia, 
pod red. T. Lewowickiego i E. Ogrodzkięj-Mazur: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 
nr. 1637.Katowice 1997, s. 77—86, Tenże: Z dziejów szkolnictwa średniego w Księstwie 
cieszyńskim w czasach nowożytnych ( do 1773 roku), Liceum im A. Osuchowskiego 
w Cieszynie 1895— 1995. W stulecie założenia pierwszego polskiego gimnazjum na Śląsku, 
pod red. I. Panica, Cieszyn 1995, s. 11—20, Tenże: Z dziejów szkolnictwa w księstwie 
cieszyńskim w XVII wieku, Ruch Pedagogiczny 1992, s. 131— 134; Tenże: Kartki z dziejów 
gimnazjum jezuickiego w Cieszynie (1674— 1773), Przegląd Historyczno-Oświatowy, 1989, s. 
61 nn.

3 Na te niedostatki zwrócił ostatnio uwagę J. Spyra, stwierdzając, że jeśli chodzi
0 szkolnictwo „istniejące opracowania są wyrywkowe, pisane z punktu widzenia szkolnictwa 
narodowego albo wyznaniowego. Brakuje opracowań ogólnych o materialnych, formalnych
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