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Badania nad szkolnictwem wyznaniowym w Polsce, aczkolwiek maja
swoje znacz^ce osit\gniQcia, to jednakze rozbozone si\ bardzo nieröwnomiernie. W zasadniczej swej masie dotycza bowiem aktywnosci edukacyjnej Koscioba rzymskokatolickiego, co jest zreszta zrozumiabe z racji
na rolQ tego wbasnie zwi^zku wyznaniowego w polskich dziejach. Pro
blem szkolnictwa innych Koscioböw i organizacji religijnych poruszany
byb rzadziej, i to raczej z pozycji konfesyjnych. Uwaga ta dotyczy takze
kwestii edukacyjnych w dziabalnosci Cerkwi prawosbawnej i unickiej,
niemniej jednak, i tu zaobserwowac mozna pewn:\ ci^gbosc badawcz^,
zainicjowan^jeszcze przez Aleksandra Jabbonowskiego jego monografi^
o Akademii Kijowsko-Mohylanskiej1. W ostatnim okresie pojawibo siQ
kilka innych prac, poswi^conych tej tematyce, m.in. Florentyny Rzemieniuk2, autora omawianej tu publikacji3, Jacka Chachaja4 czy praca

1 A. Jabtonowski, Akademia Kijowsko-Mohilanska. Zarys historyczny na tie rozwoju
ogolnego cywilizacyi zachodniej na Rusi, Krakow 1899—1900.
2 F. Rzemieniuk, Unickie szkofy poczqtkowe w Kmlestwie Polskim i w Galicji 1772—
1914, Lublin 1991. Ukazanie siQ tej ksiazki poprzedzone byto szeregiem drobniejszych
prac autorki, wydawanych w latach 80. XX w.
3 R. Pelczar, Szkolnictwo parafialne w ziemiprzemyskiej isanockiej (XIV—XVIII w.),
Warszawa 1998.
4 J. Chachaj, Stan unickiegoszkolnictwaparafialnego na terenie KoronywXVIIIwieku
w swietle akt wizytacji, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne”, t. 80, 2003, s. 29—
47. Artykut ten, oparty na stosunkowo w^skiej bazie zrddtowej, stanowit poktosie
prac badawczych nad szkolnictwem tacinskim na Rusi: tenze, Lacinskie szkolnictwo
parafialne na Rusi Koronnej odXVIdo XVIII wieku, Lublin 2003; tenze, Lacinskie szfioly
parafialne na terenie metropolii Iwowskiej w epoce nowozytnej, Lublin 2005.
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zbiorowa pod redakcjd Antoniego Mironowicza, Urszuli Pawluczuk i
Piotra Chomika5 obejmuj^ca co prawda szereg zagadnien zwi^zanych
z tytubow^ tematykc\, ale potraktowanych, co wynika zreszt^ z pokonferencyjnego charakteru ksi^zki, dosyc pobieznie i wyrywkowo.
Nie jest wiqc tak, ze w polskiej historiografii ostatnich lat tematyka
szkolnictwa z krqgu Kosciobow wschodnich funkcjonuj^cych czy to w
Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, czy tez w okresie zaborow, czy to
juz w XX wieku, jest cabkiem nieobecna. Jednakze zauwazyc tez nalezy,
ze nie s^prowadzone jakies systematyczne prace badawcze, zakonczone
prezentacji\ skonczonego przedmiotu b^dz zamkniqtego okresu badan.
Dlatego z zadowoleniem nalezy powitac pojawienie siq monografii znanego badacza dziejow szkolnictwa wyznaniowego Romana Pelczara,
poswiqconej szkobom parafialnym w Galicji na szeroko pojqtym pogra
niczu polsko-ruskim (ukrainskim) w latach 1772—1869.
Warto na poczptku odniesc siq do obszaru, jaki obejmuje prezentowane zagadnienie. Pojqcie „pogranicze polsko-ruskie (ukrairiskie)” jest
tu pewnym uproszczeniem przyjqtym na potrzeby omawianej publikacji
i jak st\dzq, jest okreslone przez autora dosyc umownie, i mozna dodac,
dyskusyjnie. Nie jest do korica prawd^ stwierdzenie autora, ze w polskiej
historiografii za pogranicze polsko-ruskie w okresie staropolskim traktowane byby zasadniczo ziemie sanocka, przemyska i chebmska (s. 9). Po
jqcie pogranicza polsko-ruskiego ma znacznie szersze konotacje. Warto
bybo w tym miejscu wspomniec pracq Bogumiba Szadego, poswiqcon^
temu zagadnieniu, w ktorej problem tan zostab wyczerpuj^co przedstawiony i omowiony6. Terytorium objqte badaniami zaprezentowanymi w
omawianej publikacji to tak naprawdq kilka galicyjskich cyrkubow z cen
trum w Przemyslu, z mieszan^, polsko-ukrainsko-zydowsk^ ludnosci^,
ktore autor charakteryzuje jako pokrywaj^ce siq z obszarem przemyskiej
diecezji rzymskokatolickiej (w cabosci) i greckokatolickiej (w jej czqsci
centralnej) (s. 10)7. Trudno akurat tylko ten teren uznac za pogranicze

5 Szkolnictwo prawoslawne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk,
P. Chomik, Biatystok 2002.

6 B. Szady, Geografia Struktur religijnych i wyznaniowych w Komme w II potowie
XVIIIwieku, Lublin 2010.
7 Szkoda, ze autor omawianej tu publikacji nie odniosl siq do prac Rafaba Czupryka,
ktore stanowi^ interesuj^cy przykiad poröwnania dwöch katolickich diecezji przemyskich w roznych aspektach, w tym takze instytucjonalnym, w okresie, ktöry czqsciowo
pokrywa siq chronologicznie z zakresem jego badan. Zob. m.in.: R. Czupryk, Funkcjo-
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„polsko-ruskie”, bowiem w realiach Galicji rzeczywiste pogranicze
mialo zasieg o wide wiekszy: i na zachöd, i na wschöd. Oczywiscie, w
miarcj przesuwania sie w obu kierunkach nastepowalo rozrzedzanie sie
ludnosci polskiej (na wschodzie) i ruskiej (na zachodzie), niemniej jednak Charakter mieszany tej czQsci paristwa Habsburgöw byl utrzymany.
Idealem byloby przebadanie katolickiego szkolnictwa parafialnego calej
Galicji, ale zagadnienie to czeka jeszcze na swojego badacza. Nie budzi
zastrzezen cezura czasowa, bowiem wynika ona z obiektywnych ram, jakie niosto ze sobc\ austriackie prawo szkolne. Podstawe zrödlow^ pracy
stanowi^ akta wyznaniowe z dwoch zcspo+ow, dotycz^cych przemyskiej
diecezji rzymskokatolickiej (Archiwum Archidiecezjalne w Przemyslu))
i greckokatolickiej (Archiwum Panstwowe w Przemyslu), uzupelnione
o drobniejsze zbiory archiwalne oraz drukowane schematyzmy obu jednostek koscielnych i literature przedmiotu.
Praca sklada sie z wstepu, siedmiu rozdzialöw problemowych, zakonczenia, aneksu, bibliografii, wykazu tabel oraz indeksow —miejscowosci i nazwisk. We wstepie zawarto rozwazania autora na temat stanu
badari, zakresu terytorialnego i chronologicznego, podstawy zrodlowej
oraz struktury omawianej ksi^zki. Jest to, z natury rzeczy, subiektywny
obraz sytuacji, z jakim nie do konca mozna sie pogodzic, szczegolnie
przy omawianiu stanu badan, gdzie zignorowany jest dorobek ukrainskich badaczy, zwlaszcza lwowskich, a szczegolnie z tamtejszego
Ukrainskiego Uniwersytetu Katolickiego. Rozdzial pierwszy nosi tytul
„Uwarunkowania spoleczne i polityczne rozwoju szköl parafialnych” i
jest swego rodzaju wprowadzeniem w temat zasadniczy. Moje zastrzezenia budz^ autorskie rozwazania o stanie swiadomosci miejscowych
Ukrairicöw w koncu XVIII i w XIX w. Literatura dotycz^ca budzenia sie
Ukrairicow galicyjskich do aktywnosci narodowej jest ogromna. Warto
bylo zapoznac sie z podstawowymi pracami, na przyklad Johna Paula

nowanie Kosciota w warunkach pogranicza kulturowego na przyktadzie diecezji przemyskiej
obrzqdku iacinskiego i greckokatolickiego w XVIII wieku, praca doktorska, Uniwersytet
Rzeszowski; Wydziat Socjologiczno-Historyczny; Instytut Historii, Rzeszöw 2005;
tenze, Eparchia przemyska na pograniczu polsko-ruskim (do konca XVIII w.), w: Dwa
pogranicza — Galicja Wschodnia i Gomy Slq.sk: historia —problemy — odniesienia, red.
Z. Budzynski, J. Kamiriska-Kwak, Rzeszöw 2003; tenze, Poziom ksztalcenia i formacji
duchowej w obrqbie diecezji przemyskich obrzqdku unickiego i lacinskiego w XVIII wieku,
„Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 19, 2007, s. 55—67.
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Himki8, Oleha Turija9 czy na gründe historiografii polskiej Jana Kozika10, WJodzimierza Osadczego11 bt\dz Bernadetty Wöjtowicz-Huber12.
Niemniej jednak ta c z q s c ksi^zki dobrze oddaje klimat, w jakim przyszJo
funkcjonowac szkoJom elementarnym w Galicji w wiek po upadku Rzeczypospolitej.
Dalsza c z q s c publikacji ma Charakter dwutorowy i prezentuje konkretne kwestie badawcze w kontekscie obu Koscioiöw. RozdziaJy drugi
i trzeci ukazuj^ odpowiednio siec szkol rzymskokatolickich i greckokatolickich. Omöwione w nich zostaJy: stosunek wiadz diecezjalnych
i panstwowych do szkol parafialnych, formowanie si$ i przemiana sieci
placöwek oraz ich miejsce w systemie edukacji. RozdziaJ czwarty dotyczy kadry nauczaj^cej w szkoJach parafialnych obu obrz^dköw i porusza
m.in. kwestie jej kwalifikacji zawodowych i predyspozycji charakterologicznych, jej Struktur^ zawodowo-spoJeczn^ oraz pozycjQ w lokalnej
spoiecznosci i sytuacjQ materialn^. RozdziaJ pi^ty koncentruje si$ na
podmiocie dziaialnosci tych szköJ —ich uczniach. Poruszone s^ w nim
przede wszystkim problemy zasiQgu oddziaJywania edukacji tego typu
na populacjQ dzieci w tej czQsci Galicji. Badania te wykazaby m.in. dosyc ograniczone mozliwosci ksztaJcenia podstawowego wsröd dziewczqt
obu obrz^dköw, chociaz i tu sytuacja zacz^Ja zmieniac siq na ich korzysc od poJowy wieku XIX. RozdziaJ szösty skupia siQ na procesach
wychowawczych i dydaktycznych, realizowanych w szkolach parafial
nych omawianego obszaru. Nauczanie obejmowaJo nie tylko kwestie
podstawowych umiej^tnosci, jak czytanie i pisanie, ale takze naukQ
zasadniczych prawd wiary (katechizm) i ogölnych norm spoJecznych
oraz moralnych. Dia duzej cz^sci dzieci i mtodziezy nauka w tego typu

8 J. P. Himka, Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nine
teenth Century, Edmonton—London—New York 1988.
9 Przykladowo: О. Турій, До питання про провідну роль греко-католицького ду
ховенства в національному русі галицьких українців у XIX cm., „Матеріали засідань
Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові”, Львів 1999, вип. 2, s. 4 0 8 417; tenZe, Греко-католицька церква і українська національна ідентичність у Гали
чині, „Ковчег. Науковий збірник із церковної історії”, ч. 4, Львів 2003, s. 67—85.
10 J. Kozik, Ukraihski ruch narodowy w Galicji w latach 1830—1848, Krakow 1973.
11 W. Osadczy, Swiqta Rus. Rozwoj і oddzialywanie ideiprawoslawia w Galicji, Lublin
2007.
12 B. Wojtowicz-Huber, „Ojcome narodu”. Duchowiehstwogreckokatolickie w ruchu
narodowym Rusinowgalicyjskich (1867—1918), Warszawa 2008.
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szkotach byla praktycznie jedynym miejscem uzyskania jakiegokolwiek
wyksztatcenia i socjalizacji. Ostatni, siodmy rozdzial skupia siQ na bazie
materialnej szkolnictwa parafialnego, a zwlaszcza na budynkach szkolnych. PracQ zamyka zakonczenie, w ktorym w syntetyczny sposob podsumowano uzyskane wyniki badari. Istotn;\ role pe+ni w omawianej publikacji aneks, zawieraj^cy wykaz szkol paraflalnych i niedzielnych obu
obrz^dkow w badanym okresie i obszarze (wed-lug dekanatow).
Praca Romana Pelczara stanowi wazny przyczynek do dziejow katolickiej oswiaty w Galicji w koricu XVTII i w XIX wieku. Oczywiscie,
ze zakres tematyki mogtby bye nieco szerszy, niz podjQty w tej ksiqlce.
Brak jest, moim zdaniem przede wszystkim kwestii, jak^rol^ odgrywaly
szkoty parafialne w ksztaltowaniu/zachowaniu tozsamosci narodowej i
religijnej ich uezniow i jaki by! ich stosunek do regionu i panstwa, ktorego byli obywatelami. Kim byli z kolei ich nauczyciele —czy byli lojalni
wobec zatrudniaj^cych ich Kosciolow czy tez raezej czuli siq urzQdnikami paristwowymi? Dla spoleczeristw szukaj^cych swego miejsca w europejskim porz^dku tego czasu szkoia elementarna odgrywala kluczow^
rolQ, bo dla wi^kszosci, szczegolnie chiopow, stanowila jedyny kontakt
z oswiaty, dlatego postrzegana bvta jako wazny srodek oddzialywania
na szerokie masy spoleczne. Niemniej jednak omawiana tu ksi^zka w
bardzo dobry sposob wprowadza swego czytelnika w swiat szkol parafialnych obu obrzc\dkow katolickich —lacinskiego i greckiego —w centralnej czQsci Galicji w latach 1772—1869.
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