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OBLICZE SPOàECZNE I IDEOWE GALICYJSKICH
ORGANIZACJI NAUCZYCIELSKICH
Z POCZĄTKU XX WIEKU
WSTĉP
Galicja jest niewątpliwie kolebką zawodowego ruch nauczycielskiego na
ziemiach polskich. To tu juĪ pod koniec XIX w. zaczĊáy powstawaü organizacje
o charakterze związków zawodowych, które braáy w obronĊ gáównie nauczycieli
szkóá ludowych przed naduĪyciami ze strony wáadz oĞwiatowych, dąĪyáy do podniesienia spoáecznej rangi zawodu nauczyciela i organizowaáy wsparcie materialne swoim czáonkom. Powstanie tych organizacji byáo potrzebą chwili i związane
byáo ze specyÞką ówczesnej Galicji. Z jednej strony wątpliwa w swoim ksztaácie
autonomia galicyjska pozwalaáa na rozwijanie kultury narodowej i gwarantowaáa
nauczanie w jĊzyku narodowym, a z drugiej strony wszechpotĊĪny konserwatyzm
spoáeczny w poáączeniu z serwilizmem táumiáy wszelką myĞl postĊpową i staáy na
straĪy utrwalonego od lat porządku spoáecznego, w którym nierównoĞci nie tylko
stanowe ale narodowe i zawodowe byáy zjawiskiem powszechnym. JaĞniepaĔskoĞü,
wielebnoĞü i tytuáomania byáy zewnĊtrznym przejawem gáĊboko zakorzenionych
w ĞwiadomoĞci spoáecznej róĪnic spoáecznych. Widaü to wyraĨnie w szeroko rozumianej oĞwiacie galicyjskiej. Autonomia daáa moĪliwoĞü nauczania w jĊzykach
narodowych, ale ten fakt nie wpáynąá zasadniczo na zmiany oblicza ideowego
szkoáy. Prowadzona przez dáugie lata przemyĞlna i systematyczna germanizacja
odniosáa swój skutek i doprowadziáa do zatarcia ĞwiadomoĞci narodowej, którą
zastąpiáa ĞwiadomoĞü wiernopoddaĔczej egzystencji. Dotyczyáo to zwáaszcza najniĪszych warstw spoáecznych, przede wszystkim cháopstwa. Dopiero pod koniec
XIX w. wyniku radykalizacji wsi, gáównie poprzez ruch ludowy, cháop galicyjski dowiedziaá siĊ, Īe jest Polakiem. W procesie tym szkoáa miaáa ograniczone
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moĪliwoĞci oddziaáywania. Wáadza autonomiczna nie zdobyáa siĊ bowiem na
opracowanie oryginalnych planów nauczania dla polskiej szkoáy w duchu tradycji
narodowej. Zasadnicza zmiana dotyczyáa jĊzyka nauczania, co w praktyce oznaczaáo, Īe tak samo jak przed autonomią chwalono zaborcĊ, tylko teraz po polsku.
Habsburska germanizacja byáa niezwykle skuteczna, zwáaszcza na elementarnym
poziomie nauczania. Nauczyciel ludowy, nĊkany nieustannym nadzorem ze strony wáadz oĞwiatowych, koĞcioáa i dworu, niewiele mógá tu zmieniü. Wprawdzie
propaganda rządowa podkreĞlaáa jego dziejową misjĊ, jako krzewiciela oĞwiaty
wĞród cháopstwa dla dobra kraju, ale jednoczeĞnie widziano w nim stróĪa starego porządku, z czym zgadzaáa siĊ czĊĞü nauczycieli: Rozpowszechniając wiedzĊ,
rozprószamy ciemnoĞci, w których jeszcze masy narodu toną. StrzeĪmy siĊ tylko
nie wprowadzaü samowoli i bezrządu, bo to byáy takĪe gáówne przyczyny naszego
upadku, ale strzegąc karnoĞci i posáuszeĔstwa dla wáadzy, naĞladujmy zacnych
przodków naszych1. Problemy ideologiczne i sprawy szkolne nie absorbowaáy tak
nauczyciela jak kwestie bytowe. W tym wzglĊdzie dyskryminacja zawodowa byá
aĪ raĪąca. Pensja nauczyciela byá jedną z najniĪszych wĞród oÞcjalnie wykonywanych zawodów. Nie wystarczaáa na pokrycie kosztów utrzymania, stąd teĪ gáodujący nauczyciele nie naleĪeli do rzadkoĞci, a wypadki czĊstych samobójstw odnotowywaáa prasa nauczycielska. Z materialną pauperyzacją száa w parze spoáeczna
degradacja nauczyciela ludowego. LekcewaĪyáa go nie tylko wáadza oĞwiatowa,
ale równieĪ, co byáo szczególnie bolesne, Ğrodowisko, w którym pracowaá. Dla
cháopa galicyjskiego szkoáa byáa, czĊsto kosztownym utrapieniem, a jej uosobieniem byá nauczyciel. W tamtych czasach nie dziwiáy nikogo aroganckie i lekcewaĪące zachowania w stosunku do nauczycieli, zwáaszcza nauczycielek, a nawet
Þzyczna przemoc. Spoáeczne lekcewaĪenie zawodu nauczyciela ludowego przejawiaáo siĊ takĪe w zakazie wstĊpu do kasyn urzĊdniczych. LekcewaĪyli go takĪe
koledzy po fachu, czyli nauczyciele szkóá Ğrednich. Takie byáy realia galicyjskie,
w których nauczyciel uczący na wyĪszym poziomie, z reguáy dzieci bogatszej
czĊĞci spoáeczeĔstwa, byá traktowany z szacunkiem, a i jego pobory byáy znacznie
wyĪsze. Odcinaáo siĊ nauczycielstwo „szkóá wyĪszych” od swoich kolegów nawet
poprzez wáasną organizacjĊ zawodową.
Zahukany propagandą, osaczony dyskryminującym prawodawstwem, poddany systematycznej kontroli inspektorów, inwigilowany przez Ğrodowisko koĞcielne i dworskie, walczący o przetrwanie szukaá nauczyciel galicyjski sojusznika
w beznadziejnej nieraz sytuacji. Jedynym oparciem mogáa byü jego wáasna grupa
zawodowa, znająca problemy codziennego Īycia i poszukująca dróg wyjĞcia z tego amoku. ĝrodowisko to, wzorem nauczycieli szkóá Ğrednich, podjĊáo zdecydowane dziaáania w kierunku stworzenia organizacji mających staü na straĪy jego
interesów i o nie walczyü.

1
Co rozumiemy przez samodzielnoĞü, jakie ma ona znaczenie w szkole ludowej i jak ją budziü i ksztaáciü
u dzieci? „Szkolnictwo Ludowe” 1893, nr 4, s. 57.
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GALICYJSKIE ORGANIZACJE NAUCZYCIELSKIE NA PRZEàOMIE XIX
I XX WIEKU
Za jedną z pierwszych organizacji nauczycielskich na ziemiach zaboru austriackiego uznaje siĊ powstaáe w 1868 r. Towarzystwo Pedagogiczne 2. Powstanie
tej organizacji byáo speánieniem oczekiwaĔ nauczycielstwa galicyjskiego. Nic
teĪ dziwnego, Īe w początkowym okresie dziaáania w szeregi tej organizacji
wstĊpowali licznie takĪe nauczyciele ludowi. Ich napáyw zaniepokoiá profesorów
gimnazjalnych, którzy poczuli siĊ rzekomo zmarginalizowani i zaczĊli przejawiaü
tendencje odĞrodkowe3. Bez porównania lepsza sytuacja materialna i ambicje zawodowe nauczycieli szkóá wyĪszych utrudniaáy harmonijne wspóádziaáanie caáego
Ğrodowiska nauczycielskiego. Ostatecznie separatyzm profesorów doprowadziá do
powstania w 1884 r. Towarzystwa Nauczycieli Szkóá WyĪszych 4. Organizacja ta
miaáa niewątpliwe zasáugi w rozwoju szkolnictwa Ğredniego i polskiej nauki. Dziaáaáa formalnie do 1945 r. PrzejĞcie Towarzystwa Pedagogicznego na pozycje konserwatywne i akceptacja polityki oĞwiatowej rządu zniechĊciáy do tej organizacji
nauczycielstwo ludowe. Porzuceni przez kolegów ze szkóá wyĪszych, przystąpili
do zakáadania wáasnych organizacji, gáównie o programach socjalnych i samopomocowych. Trzeba tu podkreĞliü, Īe inicjatywa organizowania siĊ nauczycielstwa
wyszáa z grona nauczycielek, które z racji páci byáy dodatkowo dyskryminowane
na terenie szkoáy. W 1873 r. powstaáo w Krakowie Stowarzyszenie Nauczycielek,
które staáo siĊ wzorem organizacyjnym dla nauczycieli z innych miast 5. W 1885 r.
powstaáo Towarzystwo Wzajemnej Pomocy nauczycieli i nauczycielek okrĊgu
stanisáawowskiego i táumackiego6 [pisownia nazw organizacji nauczycielskich
wymienionych w artykule jest zgodna z ich zapisem w oryginalnych dokumentach – red.]. Takich organizacji powstaáo kilka, ze wzglĊdu na lokalny charakter
i brak materiaáów Ĩródáowych nie sposób ich wszystkich odnotowaü. Bardziej
prĊĪną dziaáalnoĞü prowadziáo Towarzystwo wzajemnej pomocy nauczycieli
i nauczycielek szkóá ludowych okrĊgu bocheĔskiego (1897)7, Towarzystwo Wza-

2
Protokóá pierwszego posiedzenia zgromadzenia Pedagogicznego we Lwowie z dn. 24 II 1868 r., „Szkoáa” 1868, s. 215–221.
3
M. Warmski, Towarzystwo Nauczycieli Szkóá WyĪszych, Lwów, Nakáadem TNSW z Drukarni SzczĊsnego Bednarskiego, 1894, s. 3–6.
4
A. Karbowiak, Towarzystwo Nauczycieli Szkóá WyĪszych 1884–1908, Lwów 1908, dodatek do „Muzeum” 1909, s. 6.
5
Stowarzyszenie nauczycielek w Krakowie, Kraków 1913, s. 1–3; K. Dormus, Pierwsze zawodowe stowarzyszenia nauczycielek galicyjskich i ich wpáywy na ówczesne Īycie szkolne, w: W krĊgu dawnych i wspóáczesnych teorii wychowania. UczeĔ – szkoáa – nauczyciel, red. K. Dormus i R. ĝlĊczka, Kraków, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012, s. 472.
6
S. Truchim, E. Pogórska, Z początków zawodowego ruchu nauczycielskiego, Warszawa, PZWS, 1958,
s. 173.
7
Statut Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli i nauczycielek szkóá ludowych okrĊgu bocheĔskiego, Kraków, Drukarnia L. Anczyca, 1897.
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jemnej Pomocy Nauczycieli i Nauczycielek szkóá ludowych powiatu brodzkiego
(1888)8, Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Nauczycieli i Nauczycielek Miejskich
Szkóá Ludowych we Lwowie (1889), Stowarzyszenie nauczycielek w Krakowie
(1891) 9, Towarzystwo Nauczycieli Ludowych w Galicji z siedzibą Nowym Sączu
(1894) i Towarzystwo Nauczycieli Ludowych m. Lwowa (1896). Dwie ostatnie organizacje rozwinĊáy szeroką i róĪnorodną dziaáalnoĞü w Ğrodowisku nauczycieli
ludowych. Lwowskie Towarzystwo w latach 1894–1904 wydawaáo wáasne czasopismo pt. „Gazeta Nauczycielska”. Organizacja sądecka odegraáa bardzo waĪną
rolĊ w rozwoju ruchu nauczycielskiego w Galicji. Jej geneza siĊga roku 1892, kiedy pojawiá siĊ projekt jej powoáania. Jednak dopiero w atmosferze pogarszających
siĊ stosunków pomiĊdzy nauczycielstwem a wáadzami oĞwiatowymi w okresie
jubileuszowego zjazdu TP doszáo do powoáania nowej organizacji, której organem
staáo siĊ „Szkolnictwo Ludowe”.
W 1903 r. przy krakowskim oddziale Towarzystwa Pedagogicznego powstaáo
Towarzystwo Nauczycieli i Nauczycielek Szkóá Ludowych i Wydziaáowych, któremu przewodniczyá Stanisáaw Nowak10. Pomniejszych organizacji powstaáo jeszcze kilka. W 1904 r. powstaáo Stowarzyszenie Krajowe Ognisko Nauczycielskie
– ku podnoszeniu dobrobytu wĞród nauczycieli i popieraniu przemysáu krajowego, którego siedzibą byá Lwów, a w 1906 r. OkrĊgowa Samopomoc Nauczycieli
w KroĞnie11. Kraków odgrywaá waĪną rolĊ w organizacji ruchu nauczycielskiego.
Tu dziaáaáy sekcje Towarzystwa Pedagogicznego, TNSW i wspomniane Towarzystwo Nauczycieli i Nauczycielek Szkóá Ludowych, które zainicjowaáo powstanie
jednej organizacji nauczycielskiej dla Galicji. DąĪenia zjednoczeniowe przyniosáy
efekt i ostatecznie 28 grudnia 1905 r. powoáano Krajowy Związek Nauczycielstwa
Ludowego (dalej: KZNL), na czele którego stanąá S. Nowak. Organizacja zyskaáa
niemal powszechne poparcie nauczycieli ludowych, co nie znaczy, Īe procesy konsolidacyjne zostaáy tym samym zakoĔczone. W dalszym ciągu powstawaáy lokalne organizacje, czego dowodem jest powoáanie do Īycia Polskiego Towarzystwa
Nauczycieli szkóá ludowych w Rzeszowie 12 czy samopomocowego Towarzystwa
„Pomocy koleĪeĔskiej nauczycieli i nauczycielek publicznych szkóá ludowych pospolitych i wydziaáowych w powiecie politycznym podgórskim” 13.

8
Statut Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli i nauczycielek, powiatu brodzkiego, Brody, Nakáadem Towarzystwa z Drukarni Feliksa Westa, 1888. Statut zostaá zatwierdzony 19 X 1888 r.
9
Statut Stowarzyszenie nauczycielek w Krakowie uchwalony na walnym zgromadzeniu w dniu 22 Lutego
1891 roku, Kraków, Drukarnia „Czasu”, 1891.
10
Z. Niemiec, Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji (1905–1919), w: Szkice z dziejów
Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa, Zw. Naucz. Pols. Druk. B-cia DrapczyĔscy, 1939, s. 20.
11
E. Podgórska, Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji 1905–1918, Warszawa, NK, 1973,
s. 154, przyp. 36.
12
Statut Polskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkóá Ludowych w Rzeszowie, Rzeszów, Nakáadem Tow.
Nauczycieli Szkóá Ludowych z Drukarni J. A. Pelara, 1909. Statut zostaá zatwierdzony przez c.k. Namiestnictwo
we Lwowie 4 XI 1909 r.
13
Statut Towarzystwa wydano w Krakowie w 1914 r.
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SPOàECZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY DZIAàALNOĝCI ORGANIZACJI
PáyĔmy raczej z prądem czasu! Pierwszym warunkiem jest utrzymanie swojego ja, zdobycie bytu, a potem dąĪenie do ideaáów, bo przy gáodnym Īoáądku
trudno Ğniü o ideaáach 14. Ten fragment artykuáu zamieszczonego na áamach
„Szkolnictwa Ludowego” w 1894 r. najlepiej obrazuje sytuacjĊ, jaka panowaáa
wĞród nauczycieli ludowych, a tym samym oblicze ideowe powstających w tym
czasie organizacji nauczycielskich. To brutalna prawda, ale zaspokojenie gáodu
Þzycznego byáo dominującą ideologią dla wiĊkszoĞci nauczycieli, i pod takimi
hasáami początkowo siĊ jednoczyli. Z warunkami bytowania wiązaáa siĊ szeroko
rozumiana ideologia spoáeczna, a szczególnie pozycja nauczyciela w Ğrodowisku,
w którym przyszáo mu Īyü i pracowaü. NĊdza nauczyciela mogáa budziü czasami
litoĞü, ale nie szacunek. Droga do szacunku i awansu spoáecznego wiodáa przez
polepszenie sytuacji materialnej. Od walki o godziwe warunki bytowania i podniesienie statusu spoáecznego nauczyciela, czyli o spoáeczną sprawiedliwoĞü,
rozpoczĊáy dziaáalnoĞü organizacje nauczycielskie. CiĊĪka sytuacja materialna
dotykaáa takĪe niektórych nauczycieli szkóá Ğrednich, jednak w tym Ğrodowisku
wszelkie narzekania uznawano za niestosowne, a nawet obraĨliwe dla tej warstwy
zawodowej. Jak zauwaĪyá jeden z pierwszych historiografów TNSW, zabieganie
o sprawy materialne […] naleĪą do najprzykrzejszych obowiązków Towarzystwa
i jego Wydziaáu; leĪy w tem niesáychane upokorzenie, dla ludzi stojących na tym
stopniu wyksztaácenia15. ĩadnej samopomocy czy wsparcia materialnego nie
uwzglĊdniono w Statucie Towarzystwa16. Jednak bezwzglĊdna rzeczywistoĞü
záamaáa dumĊ nauczycieli szkóá Ğrednich i takĪe ich zmusiáa do rozwijania dziaáalnoĞci samopomocowej.
Tworzenie wspólnych kas, udzielanie zapomóg w trudnych sytuacjach, organizowanie akcji charytatywnych – to cel dziaáania pierwszych organizacji nauczycielskich. Potwierdza to zapis w Statucie jednego z najstarszych towarzystw samopomocowych w Brodach. Zapis ten niemal dosáownie powtórzono w Statucie
Towarzystwa Nauczycieli i Nauczycielek OkrĊgu szkolnego Stanisáawowskiego
(1885): Celem Towarzystwa jest udzielanie swoim czáonkom zapomóg zwrotnych,
tudzieĪ w wypadkach sáaboĞci lub w innem nadzwyczajnem nieszczĊĞciu, – jak
niemniej wdowom i sierotom po zmaráych czáonkach Towarzystwa, zapomóg bezzwrotnych17. W takim duchu utrzymany byá takĪe statut Towarzystwa Nauczycieli
Ludowych w Galicyi z siedzibą w Nowym Sączu, aczkolwiek organizacja ta miaáa szerzej zakreĞlone cele: […] a) popieranie szkolnictwa ludowego w ogólnoĞci,
zaĞ interesów nauczycielskich w szczególnoĞci, b) udzielanie wzajemnej pomocy

14

Kilka sáów na czasie, „Szkolnictwo Ludowe” 1894, nr 33, s. 260–261.
M. Warmski, Towarzystwo…, s 57.
16
Statut Towarzystwa Nauczycieli Szkóá WyĪszych, Lwów 1884.
17
Statut Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli i nauczycielek, powiatu brodzkiego, § 3; Statut
Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli i nauczycielek obwodu szkolnego Stanisáawskiego, Stanisáawów,
Nakáadem Towarzystwa, 1885, § 3.
15
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czáonkom tak materialnej jak i moralnej18. Krajowy Związek Nauczycielstwa
Ludowego w swojej dziaáalnoĞci przewidziaá dodatkowo: Udzielanie zapomóg
koleĪeĔskich i tworzenie stypendyów dla czáonków i ich dzieci 19.
Najprostszą formą wsparcia materialnego byáy wáaĞnie zasiáki losowe i udzielanie pomocy wdowom i sierotom po zmaráych czáonkach. Nauczyciele szkóá
wyĪszych zaáoĪyli w tym celu oddzielny Fundusz im. A. Mickiewicza 20. ĝrodki
pozyskiwano gáównie ze skáadek czáonkowskich, które nawet niewysokie mogáy
byü uciąĪliwe dla nauczycieli. ZaczĊto wiĊc szukaü innych sposobów zdobywania
funduszy. Jednym z nich byáo szukanie bogatych sponsorów. Takie rozwiązanie
znalazáo siĊ w Statucie lwowskiego Towarzystwa21. Pojawiáy siĊ teĪ bardziej
ambitne rozwiązania w zakresie gromadzenia Ğrodków Þnansowych. W 1892 r.
na áamach „Szkolnictwa Ludowego” ukazaá siĊ projekt powoáania towarzystwa
nauczycieli ludowych, które miaáo zorganizowaü spóákĊ akcyjną zajmującą siĊ
kolportaĪem podrĊczników i pomocy naukowych22. Ten pomysá uskuteczniaáy
takĪe inne organizacje, osiągając zaskakująco dobre rezultaty. NajwiĊksza organizacja, KZNL, byáa czáonkiem spóáki „Fabryka Zeszytów Procner i ska”, prowadziáa kolportaĪ ksiąĪek i materiaáów szkolnych, spóákĊ spoĪywczą, sprowadzaáa
taĔszy wĊgiel z Niemiec i organizowaáa wczasy dla swoich czáonków23. Związek
staraá siĊ zachĊcaü nauczycieli do zaangaĪowania siĊ w Īycie gospodarcze kraju,
poprzez […] wytwarzanie pewnych gaáĊzi przemysáu o wáasnym zarządzie lub
spóáce 24. Wspomniane juĪ towarzystwo OkrĊgowa Samopomoc Nauczycielska
w KroĞnie prowadziáa takĪe wáasną, dobrze prosperująca spóákĊ spoĪywczą 25.
Ten rodzaj aktywnoĞci gospodarczej wĞród nauczycielstwa ludowego zostaá mocno zaakcentowany w Statucie Związku Polskiego Nauczycielstwa Ludowego 26.
Na podkreĞlenie zasáuguje dziaáalnoĞü Stowarzyszenia Nauczycielek w Krakowie, które podjĊáo skuteczną akcjĊ zmierzającą do zapewnienia opieki emerytowanym koleĪankom. Ze zgromadzonych funduszy wybudowano teĪ w 1905 r.
dom mieszkalny, który po dziĞ dzieĔ sáuĪy celom związkowym27.
Polepszenie pozycji materialnej to wzrost rangi spoáecznej nauczyciela, czyli
kolejny element ideologii zawodowego ruchu nauczycielskiego. W realiach galicyjskich moĪemy mówiü o jawnej dyskryminacji nauczyciela ludowego, gáównie
poprzez zaniĪone páace w stosunku do innych zawodów. Páaca nauczyciela, jak
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Statut Towarzystwa nauczycieli ludowych w Galicyi, Wieliczka, Nakáadem Nauczycieli Ludowych
Druk. J. LitwiĔskiego, 1896, s. 4.
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Statut Krajowego Związku…, § 3.
20
M. Warmski, Towarzystwo…, s. 58.
21
Statut Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli i nauczycielek miejskich szkóá ludowych we Lwowie, Lwów 1889, § 3.
22
„Szkolnictwo Ludowe” 1892, nr 12, s. 188–190.
23
E. Podgórska, Krajowy Związek…, s. 103; Z. Niemiec, Krajowy Związek…, s. 39.
24
„Gáos Nauczycielstwa Ludowego” 1911, nr 13–14, s. 256.
25
Statut towarzystwa OkrĊgowa Samopomoc Nauczycielska w KroĞnie, Krosno 1907, s. 4.
26
Statut Związku Polskiego Nauczycielstwa Ludowego, Kraków 1913, pkt IV.
27
K. Dormus, Pierwsze zawodowe stowarzyszenia…, s. 477.
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w Īadnym innym zawodzie, byáa uzaleĪniona od wielu czynników. W pierwszej
kolejnoĞci o wysokoĞci zarobków decydowaáa kategoria gminy, dalej klasa,
w której pracowaá nauczyciel, i dodatki sáuĪbowe, wypáacane wedáug uznania
wáadz 28. W tym ostatnim przypadku nauczyciel byá skazany na indywidualne
sympatie inspektora szkolnego. Od niego wyáącznie zaleĪaáo, czy nauczyciel
otrzyma dodatek staĪowy za nienaganną sáuĪbĊ. DuĪą niesprawiedliwoĞcią wobec
nauczycielek byá tzw. podatek od macierzyĔstwa, potrącany w wysokoĞci 10%,
na utrzymanie nauczycielek nadetatowych, zatrudnianych w miejsce urlopowanych lub chorych. Sytuacja materialna nauczyciela galicyjskiego byáa najgorsza
w niemal caáej monarchii. Gorszy los mieli jedynie nauczyciele w Tyrolu29.
Ta nierównoĞü obwarowana byáa prawem oĞwiatowym, co budziáo poczucie
krzywdy i zrozumiaáy protest. Walka z niesprawiedliwym prawem byáa celem
zawodowego ruchu nauczycielskiego niemal od samych początków30. W pierwszej kolejnoĞci naleĪaáo uĞwiadomiü prawnie nauczycieli, toteĪ w statucie KZNL
jednym z celów dziaáania byáo: […] udzielanie czáonkom pouczeĔ, rad i pomocy
prawnej przez adwokatów31. Wsparcia w tej walce udzielaáa prasa galicyjska,
zwáaszcza „Szkolnictwo”, na áamach którego juĪ w 1895 r. znalazáa siĊ deklaracja
programowa: Praw nauczycieli ludowych bĊdziemy bronili jak dotąd z nieustraszoną odwagą i nie spoczniemy pierwej, dokąd obecny niesprawiedliwy system
páac i personalnych stosunków nauczycielskich, oraz caáy reakcyjny „kurs nowy”
jaki teraz widzimy i czujemy w naszym szkolnictwie, zupeánie zmienione nie zostaną 32. Bardzo wyraĨnie zostaáo to podkreĞlono w odezwie Towarzystwa Nauczycieli i Nauczycielek Szkóá Ludowych i Wydziaáowych (1905), która poprzedziáa
powstanie Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego: Czy my jako paryasy
wobec innych funkcyonariyuszów kraju i paĔstwa, wobec nauczycieli wszystkich
krajów monarchii, skazani na najciĊĪszą pracĊ a najlichszą páacĊ nie znajdziemy juĪ nigdy i nigdzie sprawiedliwoĞci?33.W tym samym duchu utrzymane byáo
Sáowo od Redakcji, zamieszczone w pierwszym numerze „Gáosu Nauczycielstwa
Ludowego”. Droga do uzdrowienia panującej sytuacji miaáa wieĞü poprzez demokratyzacjĊ stosunków, a konkretnie poprzez powoáanie „trybunaáu sprawiedliwoĞci” dla nauczycieli i jawnego oceniania ich pracy34.
Walka o równouprawnienie w dziedzinie ekonomicznej száa w parze z postulatami swobód obywatelskich. KZNL staraá siĊ tworzyü pewną ideologiĊ wokóá

28
B. GrzeĞ, Związek Nauczycielstwa Polskiego wobec spraw socjalnych pracowników oĞwiaty i nauki
1905–1994, „Przegląd Historyczno OĞwiatowy” 1995, nr 1–2, s. 113.
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S. Truchim, E. Pogórska, Z początków…, s. 127.
30
C. Wycech, ZaáoĪenia ideowe Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa, Nasza Druk., 1938,
s. 15.
31
Statut Krajowego Związku…, § 3.
32
„Szkolnictwo” 1895, nr 10, s. 84.
33
Cyt. za: Z. Niemiec, Krajowy Związek…, s. 21.
34
Krzywdy i báĊdy wynikające z wadliwych ustaw, mylnej ich interpretacyi, lub wadliwego wykonania
tak ustaw, jak rozporządzeĔ szkolnych oraz wnioski, zmierzające do usuniĊcia záego, „Gáos Nauczycielstwa
Ludowego” 1906, nr 11, s. 262.
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nauczycielstwa, podkreĞlając jego dziejowa misjĊ. Zamierzano rozbudzaü poczucie godnoĞci nauczyciela, jako tego, który ma w rĊkach rząd dusz i jest kapáanem
prawdy. Domagano siĊ wolnoĞci sáowa dla nauczycieli poza murami szkoáy,
a takĪe swobód religijnych i praw politycznych. JuĪ w 1901 r. na ogólnym wiecu
nauczycielskim w PrzemyĞlu po raz pierwszy pojawiáy siĊ hasáa: zupeánego rozdziaáu szkoáy od koĞcioáa i równego i bezpoĞredniego prawa gáosowania 35. O wolnoĞü wyznania i kwestie narodowe upomniano siĊ takĪe w Programie nauczycielstwa ludowego…: KaĪdy nauczyciel z przyrodzonych praw swoich ma zupeáną
swobodĊ sáuĪenia swemu wyznaniu (obrządkowi) i narodowoĞci wedáug swojego
upodobania, lecz zawsze zgodnie z przewodnimi ideami zawodu nauczycielskiego, tj. z ideą sprawiedliwoĞci, miáoĞci bliĨniego i postĊpu 36. Za Īądaniem swobód
obywatelskich száy zachĊty do sáuĪby obywatelskiej w Īyciu publicznemu. W tym
przypadku nauczyciele mieli angaĪowaü siĊ w dziaáalnoĞü organizacji i stronnictw politycznych, szczerze Īyczliwych postĊpowej oĞwiacie i nauczycielstwu,
a dziaáających na drodze legalnej37, o czym przyjdzie nam jeszcze wspomnieü
w dalszej czĊĞci opracowania.
DąĪenie do polepszenia sytuacji materialnej, walka o równe prawa i swobody
obywatelskie nie kolidowaáy z dąĪeniami do solidaryzmu spoáecznego, a w pierwszej kolejnoĞci do szukania wspólnego frontu dla organizacji nauczycielskich,
gdyĪ […] tylko Ğwiadome i jednolite dziaáanie wszystkich czáonków moĪe byü
uwieĔczone pomyĞlnym skutkiem38. Wszystkie organizacje bez wyjątku lansowaáy
wspólnotĊ interesów ponad wszelkimi podziaáami. W odezwie poprzedzającej
powstanie KZNL zwracano siĊ […] do KoleĪanek i kolegów w caáym kraju bez
róĪnic narodowoĞci wyznaĔ, páci i stanowiska, aby solidarnie w interesie wáasnym
jako teĪ caáego stanu nauczycielskiego, a tem samem w interesie dobra i przyszáoĞci narodu ocknĊáo siĊ nauczycielstwo ze zniechĊcenia, zwątpienia a nieraz nawet
i rozpaczy i stanĊáo do walki ostatecznej o nasze prawa i egzystencjĊ ludzką 39.
KaĪdy nauczyciel i nauczycielka […] powinni czuü siĊ czáonkami stanu nauczycielskiego40. SolidarnoĞü nauczycielska pojmowana byáa dwupáaszczyznowo. Po
pierwsze, dąĪono do zatarcia róĪnic pomiĊdzy nauczycielami szkóá ludowych
a szkóá wyĪszotypowych. W tej dziedzinie nie udaáo siĊ doprowadziü do peánej
jednoĞci, choü moĪna byáo obserwowaü wspólne akcje nauczycieli szkóá Ğrednich i ludowych, chociaĪby w dziedzinie doksztaácania. DąĪenia do solidarnoĞci
zawodowej wykraczaáy poza granice Galicji. JuĪ w 1899 r. przedstawiciel TNSL
Zygmunt Mayer uczestniczyá w ogólnoaustriackim zjeĨdzie nauczycielstwa
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Zjazd niemiecko-austriackich nauczycieli, „Szkolnictwo” 1901, nr 27, s. 195–196.
Program zawodowy nauczycielstwa ludowego w Galicji uchwalony przez Wydziaá Wykonawczy Ankiety
dnia 28. XII. 1905 w Krakowie, opracowany przez S. Zaleskiego, „Gáos Nauczycielstwa Ludowego” 1906, nr 1,
s. 9.
37
TamĪe, s. 11.
38
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w Wiedniu. W 1906 r. nauczyciele niemieccy w czasie swojego pobytu w Krakowie byli podejmowani przez przedstawicieli nauczycielstwa ludowego, a w trakcie rozmowy zostaáa podniesiona kwestia stworzenia związku związków, który
byáby siáą nacisku na centralne wáadze monarchii41. Idea rzucona w atmosferze
oĪywienia po wydarzeniach 1905 r., zostaáa czĊĞciowo zarzucona i na zjeĨdzie
delegatów nauczycielstwa w Wiedniu (1907) do kwestii nauczycielskiego internacjonalizmu nie wracano42. Jednak juĪ w roku nastĊpnym dokonaá siĊ znaczny
postĊp w tej dziedzinie. Na zwoáanym w Pradze wiecu nauczycielskim powoáano
Związek Nauczycielstwa SáowiaĔskiego, którego wiceprezesem zostaá S. Nowak,
a czáonkiem zarządu W. BieroĔski43.
Druga páaszczyzna, na której szukano wspólnego frontu, to kwestie narodowoĞciowe. Tutaj Ğcieraáy siĊ gáównie interesy polskich i ukraiĔskich nauczycieli.
WielonarodowoĞü Galicji doprowadziáa do powstania nacjonalizmów, które
z pewnoĞcią byáy na rĊkĊ wáadzy zaborczej, widzącej w nich osáabienie jednoĞci
poddanych. Organizacje nauczycielskie staraáy siĊ táumiü niesnaski narodowoĞciowe. Na ZjeĨdzie Delegatów KZNL w 1906 r. uchwalono deklaracjĊ o wspóápracy z ukraiĔską Bratnią Pomocą (Wzaimna Pomicz)44. W 1907 r. zorganizowano wiec oĞwiatowy we Lwowie pod hasáem ponadnarodowej solidarnoĞci nauczycielskiej45. Sytuacja stawaáa siĊ coraz bardziej napiĊta, co wiązaáo siĊ po czĊĞci
z wydarzeniami politycznymi. Tendencje nacjonalistyczne pojawiaáy siĊ nie tylko
wĞród czáonków Bratniej Pomocy, ale nie kryáo ich teĪ ani Polskie Towarzystwo
Pedagogiczne, ani Ruskie Towarzystwo Pedagogiczne. Do tarü dochodziáo takĪe
w áonie KZNL, co ostatecznie doprowadziáo w 1913 r. do faktycznego rozáamu
i powstania Związku Polskiego Nauczycielstwa Ludowego w Galicji. Jednak
pomimo podziaáów nierzadko interesy zawodowe braáy górĊ nad nacjonalistycznymi zapĊdami.
DąĪenia organizacji nauczycielskich do solidaryzmu spoáecznego napotykaáy na równie powaĪne przeszkody. Realia galicyjskie nie pozostawiaáy wiele do
wyboru. Sojusz moĪna byáo budowaü z tworzącą siĊ tu klasą robotniczą, która
pomimo sáaboĞci gospodarczej tej dzielnicy rosáa w siáĊ. RóĪnice w celach i zaáoĪeniach byáy jednak doĞü znaczne, stąd teĪ bardziej naturalnym sojusznikiem
wydawaáo siĊ byü cháopstwo. JuĪ w 1897 r. na áamach „Szkolnictwa” ukazaá siĊ
artykuá programowy, w którym pojawiáo siĊ hasáo: W ludzie, z ludem i dla ludu 46.
W poprawie doli cháopa dostrzegano poprawĊ doli nauczyciela i polepszenia sytuacji szkolnictwa wiejskiego. UchwaáĊ o zupeánej solidarnoĞci pod wzglĊdem
spoáeczno-politycznym ze Stronnictwem Ludowym podjĊto takĪe na pierwszym
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ZjeĨdzie Delegatów Towarzystwa Nauczycieli Szkóá Ludowych w Rzeszowie
w 1887 r. i na kolejnym zjeĨdzie w Stryju. Do wspólnego dziaáania z cháopstwem
nawoáywaá takĪe KZNL […] nauczyciele ludu, jak to juĪ sama nazwa wskazuje,
powinni oprzeü siĊ przede wszystkim, na szerokich warstwach ludowych, których
są naturalnymi sprzymierzeĔcami 47. W tym przypadku walka o podniesienie rangi zawodu toczyáa siĊ równolegle z walką o godnoĞü stanową cháopstwa. Jednak
sojusz nauczycielsko-cháopski byá wielce wywaĪony, a organizacje nauczycielskie nie mogáy siĊ jednoznacznie okreĞliü, którą z opcji politycznych w áonie
samego ruchu ludowego popieraü. W kwestiach politycznych sprawa byáa o tyle
skomplikowana, Īe zarówno KZNL, jak i póĨniej Polski Związek Nauczycielstwa Ludowego w swoich statutach deklarowaáy swoistą apolitycznoĞü. ApolitycznoĞü deklarowaáy takĪe inne organizacje związane z oĞwiatą, jak chociaĪby
Stowarzyszenie Związek c.k. Inspektorów szkolnych okrĊgowych w Galicji
i W. Ks. Krakowskiem (1909)48. W póĨniejszym czasie KZNL zalecaá wspóápracĊ z ugrupowaniami popierającymi sprawĊ nauczycieli, ale bez warunku wstąpienia pod sztandary ich stronnictw. Na áamach „Gáosu…” ukazywaáy siĊ informacje
o programie niektórych ugrupowaĔ, ale nie byáy do jednoznaczne wezwania do
wspóápracy z nimi. Czasami informacje te byáy ze sobą sprzeczne, tak jak w czasie kampanii wyborczej 1907 r., co w konsekwencji przyniosáo poraĪkĊ wyborczą
nauczycieli49. Samoistnie nauczycielstwo nie przedstawiaáo wystarczającej siáy
politycznej, aby moĪna siĊ byáo z nią liczyü, a Īadne ugrupowanie nie przejawiaáo teĪ autentycznej i bezinteresownej chĊci do wspóápracy. Daá temu wyraz
S. Nowak na zjedzie KZNL w Rzeszowie (1910). PodjĊta tam uchwaáa oddawaáa
w rĊce Prezydium decyzjĊ, które stronnictwo polityczne ma popieraü w przyszáoĞci nauczycielstwo związkowe 50. Swoistym drogowskazem miaá byü artykuá
K. Notza51, ale nie odniósá on oczekiwanego rezultatu i nie doszáo do konsolidacji
politycznej nauczycieli, w efekcie czego kolejne wybory w 1911 r. byáy klĊską
nauczycielstwa. Pojawiáy siĊ wiĊc gáosy nawoáujące do zmiany dotychczasowego
kierunku poszukiwaĔ sojusznika i zwrot do organizacji socjalistycznych, które
zawsze popieraáy sprawy nauczycielskie w Radzie PaĔstwa 52. Mimo podejmowania róĪnorodnych prób i poszukiwaĔ praktycznie do wybuchu wojny w 1914 r.
nauczycielstwo ludowe nie znalazáo powaĪnego sojusznika politycznego.
Idee szeroko rozumianego postĊpu przewijaáy siĊ w programach organizacji
nauczycielskich czĊsto. KaĪdy nauczyciel z racji swego zawodu jest pionierem
postĊpu 53. Pomniejsze organizacje ów postĊp utoĪsamiaáy w pierwszej kolejno47
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Ğci z podnoszeniem poziomu intelektualnego nauczycieli, a co siĊ z tym wiąĪe
– z podnoszeniem kwaliÞkacji zawodowych. TakĪe i w tej dziedzinie byáy wyraĨne róĪnice w dziaáaniach pomiĊdzy TNSW a organizacjami nauczycielstwa
ludowego. Nauczyciele ludowi, zatroskani o swój byt, na dalszym planie stawiali
doskonalenie zawodowe. Ich koledzy ze szkóá Ğrednich i wyĪszych nie mieli aĪ
tak palących problemów socjalnych, stąd mogli siĊ bardziej angaĪowaü w doskonalenie. Ponadto w ich szeregach skupiaá siĊ Ğwiat galicyjskiej pedagogiki, który
tworzyá teorie na miarĊ szkoáy Ğredniej. Podnoszenie kwaliÞkacji i wzajemne
wsparcie w doksztaácaniu byáy jednymi z kierunków dziaáalnoĞci statutowej
TNSW 54. Czasopismo „Muzeum” staáo siĊ faktycznie poradnikiem metodycznym
w wielu przedmiotach. Tu teĪ toczyáa siĊ dyskusja odnoĞnie treĞci nauczania, podrĊczników i charakteru wychowania.
Organizacje nauczycielstwa ludowego, skoncentrowane na samopomocy,
w kwestiach doksztaácania szukaáy wsparcia w TNSW, które organizowaáo
im bezpáatne kursy metodyczne55. Powszechną formą praktykowaną przez organizacje nauczycielstwa ludowego byáo tworzenie bibliotek pedagogicznych
pomocnych w samoksztaáceniu i organizacji Īycia kulturalnego. W tym teĪ celu
zakáadano kóáka muzyczne, organizowano wycieczki i odczyty 56. KZNL jako
najwiĊksza organizacja organizowaá bardziej zaawansowane formy doksztaácania. Jednym z najwiĊkszych przedsiĊwziĊü w tej dziedzinie byáo zorganizowanie
w 1913 r. kursów uniwersyteckich w Zakopanem. WaĪną rolĊ w podnoszeniu
kwaliÞkacji odegraáo wydawane od 1912 r. czasopismo „Ruch Pedagogiczny”.
PostĊp rozumiany byá takĪe w szerszym zakresie, a mianowicie wiązano go
z reformami szkolnictwa. Idea ta od samego początku przyĞwiecaáa nauczycielom
spod znaku TNSW i znalazáa siĊ na pierwszym miejscu w Statucie tej organizacji57. W istocie dziaáania Towarzystwa byáy wielopáaszczyznowe, ale najistotniejsze byáy postulaty i petycje kierowane do wáadz oĞwiatowych, poparte licznymi
analizami. Koncentrowaáy siĊ one wokóá przepeánienia szkóá i liczebnoĞci klas,
sieci szkolnej, wyposaĪenia szkóá i podrĊczników58. Pod koniec XIX w. niezwykle oĪywioną agitacjĊ w tej dziedzinie prowadziáo TNSL, podejmując stosowne
uchwaáy na kolejnych zjazdach oraz poprzez publicystykĊ na áamach wydawanych
czasopism. Sponsorowaáo takĪe wydawnictwa zwarte. Jedna z broszur Jakiej
reformy potrzebuje szkoáa ludowa w Galicji (1899), wydana nakáadem Towarzy-

54
Wzajemne udzielanie sobie najnowszych zdobyczy naukowych, tudzieĪ spostrzeĪeĔ i doĞwiadczeĔ
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stwa, wywoáaáa spore zamieszanie i powaĪne obawy wĞród galicyjskich konserwatystów 59.
KZNL w swoich dąĪeniach wyznaczyá sobie za cel stworzenie szkoáy powszechnej, jednolitej, obowiązkowej i wieloletniej, czyli wieloklasowej i publicznej60. Nauczyciele dąĪyli do zagwarantowania im moĪliwoĞci decydowania
o kierunkach rozwoju szkolnictwa ludowego chociaĪby poprzez demokratyczne
wybory kandydata do RSK61. Szeroko rozumiany postĊp miaá siĊ dokonaü poprzez caáy szereg wieców oĞwiatowych, które KZNL organizowaá cyklicznie.
Do najgáoĞniejszych naleĪaá Publiczny Grunwaldzki Wiec OĞwiatowy (1910), na
którym przemawiali przedstawiciele ruchu ludowego i literaci62. Wsparcia zrzeszonym nauczycielom udzielaáo Towarzystwo Szkoáy Ludowej. Choü organizacja
ta przejawiaáa zagadkowy stosunek do nauczycielstwa, to jednak dobro oĞwiaty
ludowej braáo górĊ63.
KWESTIE NARODOWE I NIEPODLEGàOĝCIOWE
Dobro narodu czĊsto przejawiaáo siĊ w programach dziaáania organizacji nauczycielskich. W odezwie Towarzystwa Nauczycieli i Nauczycielek Szkóá Ludowych i Wydziaáowych z 1905 r. wzywano nauczycieli do walki takĪe w imiĊ dobra i przyszáoĞci narodu. Nauczyciele szkóá Ğrednich dobra wspólnoty upatrywali
w dziaáaniach zmierzających do zwiĊkszenia roli jĊzyka polskiego w nauczaniu,
do nadania mu dominującej roli oraz zwracali uwagĊ na koniecznoĞü opracowania
podrĊcznika z wypisami. Efektem toczonych dyskusji byáo wypracowanie Planu
nauki jĊzyka polskiego w gimnazjach i szkoáach realnych, który zostaá zatwierdzony przez RadĊ Szkolną Krajową w 1889 r.64 Plan koncentrowaá siĊ gáównie na
kwestiach rozwiązaĔ metodycznych, a kwestie narodowe pogodzono z duchem
konserwatywnej wáadzy. Do swoiĞcie pojmowanego wychowania narodowego
TNSW powracaáo czĊsto, zgáaszając jednak postulaty moĪliwe do zaakceptowania w ówczesnej rzeczywistoĞci politycznej. W tym duchu utrzymana byáa
broszurka P. Pyrylaka O potrzebie i Ğrodkach ksztaácenia poczucia narodowego
u máodzieĪy naszej, która w 1888 r. ukazaáa siĊ we Lwowie. Autor nawiązując do
czasów Komisji Edukacji Narodowej, kiedy to obchody rocznic narodowych byáy
obowiązkowe w szkoáach, proponowaá przywróciü ten zwyczaj i poáoĪyü wiĊkszy
nacisk na kontakt máodzieĪy z dzieáami sztuki, obiektami i pamiątkami narodowymi. Kwestie związane z jĊzykiem nauczania poruszane byáy teĪ na áamach prasy nauczycielskiej kierowanej do nauczycieli ludowych. W 1894 r. „Szkolnictwie
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Ludowym” pojawiá siĊ artykuá krytykujący dotychczasowy obowiązek nauczania
jĊzyka niemieckiego w szkoáach ludowych65. W 1908 r. bardziej Ğmiaáy tekst
pojawiá siĊ w „Gáosie Nauczycielstwa Ludowego”, w którym zawarto postulat
zniesienia obowiązkowej nauki tego jĊzyka w szkoáach ludowych, a zwáaszcza
w szkoáach pospolitych66.
Przybierające na sile separatyzmy narodowe w monarchii habsburskiej, jakie
pojawiáy siĊ z początkiem XX w., radykalizowaáy takĪe Ğrodowisko nauczycielskie, które coraz Ğmielej zaczĊáo stawiaü dobro narodu ponad „záem koniecznym”, jakim byáa rzeczywistoĞü polityczna. Znakomicie oddaje to referat Wincentego BieroĔskiego wygáoszony na ZjeĨdzie SáowiaĔskim w Pradze: Uznajemy
paĔstwowe prawa i przepisy i speániamy obowiązki, które nam one dyktują, bo je
uznawaü i speániaü musimy […] Z tego atoli bynajmniej nie wynika, Īeby nam nie
wolno byáo czuü siĊ obywatelami narodu i ponad pisane prawa, nami rządzącego,
stawiaü wyĪej […] przyrodzone prawa narodu 67. RównoczeĞnie wáadze KZNL
podjĊáy kilka uchwaá dotyczących kwestii narodowych. W 1907 r. uchwalono
rezolucjĊ w sprawie obrony polskoĞci w zaborze pruskim i rosyjskim68. PotĊpiano
teĪ antypolskie akcje na CheámszczyĨnie i w PoznaĔskiem69. Mimo oĪywienia politycznego i przybierającego na sile ruchu niepodlegáoĞciowego nauczyciele wykazywali jednak tendencje zachowawcze. W spisie odczytów wygáoszonych w poszczególnych ogniskach Związku na przestrzeni lat 1906–1911 tylko jeden odczyt
wygáoszony przez J. Kolonko w Jasionce w 1908 r. (Ojczyzna w Īyciu i dzieáach
Mickiewicza) dotyczyá kwestii narodowoĞciowych i niepodlegáoĞciowych70. Bierne postawy nauczycieli moĪna usprawiedliwiaü swoistym zniewoleniem, jakiemu
byli w dalszym ciągu poddawani. KaĪdy przejaw niezaleĪnej myĞli byá odczytywana jako wywrotowoĞü i groziá utratą stanowiska. Z tego teĪ powodu niemal do
wybuchu I wojny Ğwiatowej ruch nauczycielski nie wysuwaá postulatów niepodlegáoĞciowych. Wizja przyszáoĞci narodu sformuáowana przez S. Zaleskiego byáa
doĞü niejasna. Pisząc o konicznoĞci wspóápracy z ruchem ludowym, stwierdziá on,
Īe […] byáoby nadto aktem wielkiej roztropnoĞci politycznej w przededniu chwili,
w której lud ujmie w swe dáonie ster rządów w paĔstwie i kraju 71. Wskazywaáoby to na wizjĊ rewolucji spoáecznej, ale nie zryw niepodlegáoĞciowy. Dopiero
przed samym wybuchem wojny, kiedy dziaáalnoĞü organizacji paramilitarnych
wpáynĊáa na nastroje spoáeczne, oĪywiáo siĊ takĪe nauczycielstwo. Powszechnie
organizowano obchody rocznic waĪnych wydarzeĔ z przeszáoĞci Polski72. TuĪ
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przed wybuchem wojny KZNL wezwaá wszystkich nauczycieli do ĞwiĊtowania
kolejnej rocznicy powstania styczniowego. Na áamach „Gáosu…” ukazaáa siĊ
takĪe odezwa zachĊcająca do wstĊpowania w szeregi strzelców, a nauczycieli do
odbywania szkoleĔ sanitarnych i instruktorskich organizowanych przez Związek
Strzelecki73. Na spotkania nauczycielskie zapraszano dziaáaczy socjalistycznych
i niepodlegáoĞciowych. W 1913 r. na jednym z lwowskich kursów oĞwiatowych
organizowanych przez Ognisko Nauczycielskie prelegentem byá J. Piásudski,
a E. Rydz-ĝmigáy uczestniczyá w wiecu nauczycielskim w kwietniu 1914 r.74 Nie
ulega wątpliwoĞci, Īe dopiero wybuch wojny i akcja legionowa wyrwaáy ogóá nauczycielstwa galicyjskiego z wiernopoddaĔczego marazmu i nauczyciele równieĪ
wziĊli udziaá w tworzeniu zrĊbów niepodlegáego paĔstwa. Julian Smulikowski,
wiceprezes ZPNL, byá kierownikiem biura Departamentu Organizacyjnego Naczelnego Komitetu Narodowego. Oprócz niego w NKN pracowali: Roman Sowa,
Andrzej Bielas i Stanisáaw Nowak. Nauczyciele spod znaku ZPNL pracowali
takĪe w Centralny Biurze Szkolnym75.
PODSUMOWANIE
Pierwsze organizacje nauczycielskie w Galicji tworzyáy siĊ na podáoĪu socjalno-bytowym. CiĊĪkie warunki, w jakich przyszáo Īyü nauczycielom, zwáaszcza
nauczycielom ludowym, sprawiáy, Īe polepszenie bytu materialnego urastaáo do
rangi nadrzĊdnej ideologii. Nauczyciel nie mógá i nie chciaá zajmowaü siĊ polityką i dziaáalnoĞcią konspiracyjną, bo groziáo to pozbawieniem i tak skąpych
dochodów. Dopiero rosnący w siáĊ ruch związkowy poza kwestiami materialnymi zwracaá takĪe uwagĊ na godnoĞü zawodu nauczycielskiego, na posáannictwo,
jakie miaá nauczyciel do speánienia wĞród ludu wiejskiego, i co siĊ z tym wiązaáo
– kwestiĊ doskonalenia zawodowego i intelektualnego. PodkreĞlano, Īe nauczyciel jako krzewiciel postĊpu powinien byü wolny w swoich myĞlach i wypowiedziach. Miaá byü takĪe animatorem Īycia kulturalnego i gospodarczego. Tym
sposobem miaá siĊ przyczyniaü do utrwalania solidaryzmu zawodowego i spoáecznego. Idee narodowe i niepodlegáoĞciowe nie znalazáy naleĪytego odbicia
w programach organizacji nauczycielskich z powodów, o których juĪ pisaliĞmy
powyĪej. Solidną rekompensatą w tych kwestiach byáa aktywnoĞü nauczycieli
w okresie bezpoĞrednio poprzedzającym wybuch I wojny Ğwiatowej i w trakcie
jej trwania, która to aktywnoĞü inspirowana byáa przez ZPNL, a koncentrowaáa
siĊ na budzeniu ducha narodowego i szerzeniu idei niepodlegáoĞciowych, jak
równieĪ na bezpoĞrednim udziale w dziaáaniach wojennych i pierwszych organizacjach paĔstwowotwórczych.
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The social and ideological aspects of Galician teachers’ organization at the
beginning of the 20th century
Summary
The Þrst teachers’ organizations in Poland were established in Galicia at the
end of the 19th century. Galicia was the poorest country in the Austro-Hungarian
monarchy, which is why the teachers’ movement was established there mainly
on economic grounds. The Þrst organizations of folk schools’ teachers aimed at
enabling a mutual support with regards to the material and legal protection. On
the second place, there were issues of training and self-education. The goals of the
Society of Academic Teachers were slightly different. As the Þnancial situation
of the representatives of this profession was more favorable, they were focused
mainly on teaching and the organization. In the teacher organizations’ statutes, the
issue of national liberation was not raised. However, just before the outbreak of
World War I, a signiÞcant radicalization among teachers could be observed.
Keywords: trade unions, teacher movement, teachers of folk schools, economic
situation of teachers.

