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Czesław Chrząszcz, Wychowawcy elit. Działalność katechetów galicyj-
skich szkół średnich w latach 1867–1918, Kraków 2014, Wydawnictwo M, 
ss. 395

Ks. Czesław Chrząszcz zajmował się już wcześniej działalnością katechetów szkół 
średnich autonomicznej Galicji, a efekty jego badań można było poznać m.in. 
dzięki książce „Mniej senzacji, a więcej rozwagi!”. Pozaszkolne formy pracy wychowaw-
czej katechetów galicyjskich szkół średnich w latach 1890–1918, Kraków 2005. O ile 
pierwsza jego książka skupiała się na przykładach aktywności katechetów szkół 
poza obszarem placówek oświatowych, tak tym razem podjął on próbę stwo-
rzenia portretu zbiorowego badanej grupy w całym okresie autonomicznym.

Zadanie, które postawił przed sobą Autor, nie było łatwe, gdyż pomimo 
mnogości różnej jakości prac poświęconych szkolnictwu i oświacie Galicji lat 
1867–1918 niewiele dotąd otrzymaliśmy tekstów, których autorzy mieli ambicję 
objęcia zagadnienia w szerszym ujęciu i… ambicje te zrealizowali na dobrym 
poziomie.

O znaczeniu nauki religii rzymskokatolickiej w ówczesnym systemie 
nauczania nikogo nie trzeba przekonywać. Szkoły średnie pod tym względem 
nie stanowiły żadnego wyjątku, co więcej, były one jednym z najważniejszych 
etapów w wyrabianiu właściwych postaw religijnych i moralnych wśród miesz-
kańców monarchii Habsburgów. O roli religii w nauczaniu wypowiadało się 
zatem nie tylko wielu kapłanów, ale i osób świeckich, w tym dyrektorów szkół 
czy nauczycieli. Nie ma się zatem co dziwić, że w wielu gronach nauczyciel-
skich ksiądz prefekt był osobą cieszącą się ogromnym autorytetem — drugą 
zaraz po dyrektorze. W licznych wspomnieniach czy w prasie z tego okresu 
widać to wyraźnie — nawet prasa socjalistyczna, która nieustannie krytyko-
wała nadmierny (jej zdaniem) wpływ ludzi Kościoła na szkołę, nie robiłaby tego 
tak nagminnie, gdyby zjawisko autorytetu katechetów w gronach nauczyciel-
skich nie było tak powszechne i oczywiste dla współczesnych. Dobrze zatem, 
że C. Chrząszcz podjął się próby opisu i analizy działalności katechetów szkół 
średnich, które dotąd znaliśmy głównie z nielicznych artykułów, ujmujących 
ten temat jedynie lub głównie w wymiarze regionalnym. Wśród celów badaw-
czych, jakie Autor postawił przed sobą, były: próba odtworzenia rzeczywistości 
pracy katechetów, rozwoju liczebnego, intelektualnego i zawodowego tego śro-
dowiska, przybliżenie praw i obowiązków katechetów w świetle ustaw szkol-
nych i przepisów kościelnych, omówienie ich statusu służbowego i uposażenia, 
a także przypatrzenie się misji nauczania, wychowywania i „uświęcania” swoich 
podopiecznych (s. 11). Tym niełatwym zadaniom Autor sprostał w dużej mie-
rze, wypełniając poważną lukę w naszej historiografi i. Przedstawiona książka 
pod wieloma względami jest pionierska i potrzebna — nie wątpię, że stano-
wić będzie ważny głos w ogólnej dyskusji nad kondycją, formami i kierunkami 
galicyjskiego szkolnictwa.

Przyjęta struktura pracy jest logiczna i klarowna. Poza wstępem i zakoń-
czeniem obejmuje ona cztery rozdziały zasadnicze podzielone dodatkowo na 
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podrozdziały (1. „Status katechetów galicyjskich szkół średnich”, 2. „«Nauczyciel 
oświecający» — praca nad formacją intelektualną uczniów”, 3. „«Duszpasterz 
wychowujący» — praca nad formacją moralną podopiecznych”, 4. „«Kapłan 
uświęcający» — troska o formację duchową młodzieży”). Już we wstępie Autor 
zastrzegł się, że nie podjął się napisania studium prozopografi cznego i wszel-
kie dane liczbowe podał jedynie w stopniu szacunkowym. Szkoda, bo próba, 
nawet szacunkowa, ujęcia ilościowego badanych zjawisk ukazałaby ich skalę 
(liczba kapłanów-katechetów i różne zagadnienia z tym związane, np. tendencje 
dominujące w przypadku ich wykształcenia, pełnionych funkcji zawodowych 
w hierarchii kościelnej, itd.). Można jedynie mieć nadzieję, że tego typu bada-
nia Autor jeszcze podejmie, bo — sądząc po jakości jego pracy — jest do nich 
przygotowany jak mało kto.

C. Chrząszcz w swoich wywodach oparł się na bardzo szerokim zasobie źró-
deł archiwalnych (bo chyba te ma na myśli, pisząc na s. 12: „Podstawę pracy 
stanowiły źródła historyczne”). Dominują w nich źródła archiwalne prowe-
niencji kościelnej, a geografi cznie — z obszaru diecezji krakowskiej. O ile Autor 
uczciwie napisał o trudnościach w dotarciu do źródeł, zwłaszcza z obszaru die-
cezji przemyskiej, zaznaczając, że świadom jest dominacji przykładów z terenu 
zachodniej Galicji w opisywanych zjawiskach, o tyle chyba nie do końca zdał 
sobie sprawę z przewagi źródeł kościelnych nad innymi. Pomimo tego bowiem, 
że Autor wykorzystał zbiory innych archiwów (krajowych i zagranicznych), to 
ich zestawienie wskazuje na niewystarczające (moim zdaniem) wykorzystanie 
Archiwum Akt Głównych w Warszawie i Centralnego Państwowego Archiwum 
Historycznego Ukrainy we Lwowie pod kątem opisywanych zjawisk. Obraz, 
który nakreślił Autor, poddany głównie ocenie przełożonych kościelnych, można 
było jednak w szerszym zakresie ukazać z punktu widzenia uczniów. W całej 
pracy Autor bardzo ostrożnie korzysta ze wspomnień uczniowskich. A przecież 
to uczniowie byli bezpośrednio celem działalności pedagogicznej katechetów 
i ci z nich, którzy pozostawili po sobie wspomnienia, bardzo często wspomi-
nali nauczycieli religii na pierwszym miejscu. Niewiele jest w obrazie kateche-
tów w ujęciu ks. Chrząszcza z tego, co napisali o katechetach ich przełożeni 
świeccy, koledzy-inni nauczyciele, ówczesna prasa lokalna oraz sami uczniowie1. 

1 Np. na s. 120 Autor powołał się na ocenę metod nauczania katechety gimnazjum 
dębickiego ks. Błażeja Kotfisa, pióra dziekana ropczyckiego ks. Eugeniusza Wolskiego 
z 1913 r. Niemniej jednak skonfrontowana ona z kilkoma relacjami dyrektora Józefa 
Szydłowskiego i wizytatora Emanuela Dworskiego z lat wcześniejszych, a także ze wspo-
mnieniami uczniów daje już bardziej skomplikowaną charakterystykę tej postaci — ze 
źródeł świeckich wynika jednoznacznie, że katecheta ten pod kątem przygotowania in-
telektualnego, jak i w relacjach interpersonalnych pozostawiał sporo do życzenia, co… 
nie stanęło na przeszkodzie, by w wolnej Polsce został on dyrektorem szkoły, w której 
przez wiele lat pracował. Piszę o tym szerzej w tekście: „Grono nauczycielskie już nie jest 
tak zharmonizowane jak było dawniej” — środowisko profesorów dębickiego gimnazjum przed 
I wojną światową, w: Prowincja galicyjska wokół I wojny światowej. Konteksty — porównania — 
przykłady, red. T. Pudłocki, A.S. Więch, Przemyśl 2014, s. 9–21.
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Stwierdzenie to niekoniecznie musi być zarzutem — wszak w licznych publika-
cjach poświęconych szkołom galicyjskim dominują te źródła, które w monografi i 
ks. Chrząszcza wykorzystane są w stopniu znikomym. Autor zaś wprowadził do 
obiegu naukowego te ich rodzaje, które do tej pory w niewystarczającym stop-
niu wykorzystywali inni badacze. Za to na pewno należą mu się słowa uznania. 
Warto jednak pamiętać, że obraz katechetów (jak i każdego tematu, którym się 
zajmujemy) różni się w zależności od rodzaju źródeł, który jest wykorzystywany 
i uważny badacz musi być tego świadomy.

Tytuł książki ks. Chrząszcza nie jest precyzyjny — omawia działalność 
katechetów rzymskokatolickich, a nie wszystkich katechetów szkół średnich 
w Galicji. Oczywiście była to największa grupa nauczycieli religii w ówczesnej 
Galicji, bynajmniej nie tylko w szkolnictwie średnim, ale wiadomo, że nie jedyna. 
Szkoda zatem, że nie doprecyzowano tytułu lub przynajmniej nie dokonano 
studiów porównawczych funkcjonowania w strukturach szkolnictwa katechetów 
rzymskokatolickich i greckokatolickich (niezmiernie ważnych zwłaszcza w Gali-
cji Wschodniej). Cezura końcowa pracy też nie jest chyba najlepiej dobrana. 
Oczywiście rok 1918 to koniec funkcjonowania organizmu państwowego, jakim 
była monarchia Habsburgów, i z pozoru data wydaje się logiczna. Pomimo tego 
Autor zupełnie nie uwzględnił realiów I wojny światowej, która może drastycz-
nie nie zmieniła prawnych warunków pracy katechetów, ale już na codzienność 
szkolną wpłynęła mocno. Co więcej, czytelnik nie dowie się, jaką rolę odgrywali 
katecheci rzymskokatoliccy jako wychowawcy polskości w latach wojny 1914–
1918, a przecież konfl ikt ten mocno przewartościował postawy wielu nauczy-
cieli, w tym katechetów. To dwa ważne zastrzeżenia, które trzeba przyjąć przy 
lekturze niniejszej książki.

Rozdział 1 o statusie katechetów galicyjskich szkół średnich to jedna z naj-
ważniejszych części pracy. Choć pisano wielokrotnie o znaczeniu katechetów, 
to właściwie dopiero Autor tak szczegółowo i dokładnie omówił prawa i obo-
wiązki nauczycieli religii, ich zróżnicowanie w świecie ówczesnych przepisów 
szkolnych, kompetencję władz świeckich i kościelnych w pragmatyce służbo-
wej katechetów, działalność konsystorzy biskupich wobec katechetów, funkcję, 
jaką katecheci pełnili w poszczególnych gronach nauczycielskich, ale także 
w diecezjalnych strukturach władzy. Autor uwypuklił przy tym dobrą pod-
stawę materialną ich utrzymania. Ostatnie zagadnienie omówił, porównując 
zarobki katechetów m.in. z pensjami proboszczów parafi i, wikarych czy kate-
chetów w szkołach ludowych (zaznaczył jednak, że grono rzeczywistych nauczy-
cieli religii stanowiło około 20% wszystkich księży zatrudnionych w szkołach 
średnich, a dochody suplentów bądź pomocników katechetów były znacznie 
skromniejsze). A przecież poza dobrymi fi nansowymi podstawami utrzymania 
katecheci cieszyli się w środowiskach miejscowych dużym prestiżem. Autor 
wskazał, jakie okoliczności go wzmacniały (działalność społeczna, naukowa, 
polityczna, pełnienie ważnych funkcji w życiu danych środowisk miejskich). 
Słusznie Autor nie zamknął przykładów awansu katechetów chronologicznie 
na roku 1918.
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W rozdziale 2 Autor omawia pracę katechetów nad formacją intelektualną 
uczniów, poruszając wiele istotnych wątków, takich jak przygotowanie mery-
toryczne katechetów czy stosowane przez nich metody nauczania. Wielkim 
plusem rozdziału jest porównywanie systemu nauczania kleryków w poszcze-
gólnych diecezjach, ukazywanie dynamiki zmian w podejściu do uczniów, np. 
wpływ „nowego wychowania” (reformatorskiego ruchu pedagogicznego, rozwi-
jającego się w pierwszej połowie XX w. w wielu krajach Europy, zmierzającego 
do odnowy szkoły, treści i metod kształcenia i wychowania) na metodykę pracy 
katechetów i próby przeszczepiania jego ideałów na grunt miejscowy. Autor, 
pokazując dominujące tendencje pedagogiczne, nie pominął przy okazji waż-
nych osób, które, jak np. księża Walenty Gadowski czy Teofi l Łękawski, przy-
czynili się do ukształtowania własnego systemu pedagogicznego.

W rozdziale tym czytelnik znajdzie sporo informacji o ówczesnej codzien-
ności szkolnej, rozkładzie materiału katechezy oraz dydaktyce. Autor bar-
dzo dokładnie poddał analizie dyskusje, jakie toczyły się na temat doskona-
lenia zawodowego katechetów, a zwłaszcza bardziej efektywnego nauczania, 
poprzez dobór właściwych środków. W dużej mierze wykorzystał nie tylko 
archiwalia kościelne, ale i prasę katolicką, w tym specjalistyczną. Autor omó-
wił też zagadnienie kontroli lektur uczniowskich. Ten problem był przedmio-
tem szczególnej troski księży. Kłopot polega na tym, że Autor uwypuklił tylko 
przykłady pozytywne. W taki sam sposób omówił inne pozalekcyjne formy 
kształcenia religijnego. Warto jednak pamiętać, że część z tych form wyni-
kała z ówczesnych przepisów szkolnych, które zmieniały się w poszczegól-
nych latach i uległy liberalizacji na początku XX w. Autor zaznaczył, bardzo 
słusznie, że w wielu galicyjskich gimnazjach katecheci uczyli nie tylko religii. 
Przytoczone przez niego przykłady nauczania przez nich innych przedmio-
tów (s. 157–158) można by jeszcze mnożyć. Szkoda jednak, że Autor nie pod-
jął próby ukazania wielkości zjawiska oraz tego, w jaki sposób lekcje przed-
miotów świeckich prowadzone przez duchownych były oceniane przez ich 
przełożonych czy uczniów.

Metody nauczania, brak przygotowania dydaktycznego dużej części kate-
chetów (o czym Autor pisze) oraz ich niewłaściwe podejście do obowiązków 
szkolnych i pozaszkolnych powodowały, że wielu gimnazjalistów traktowało 
praktyki religijne jako swoistego rodzaju przymus i bynajmniej nie umocniło się 
wierze. „Naloty na stancje”, przeglądanie księgozbioru uczniowskiego czy stoso-
wany przy spowiedziach obowiązkowych system kartkowy były przez większość 
uczniów wspominane jak najgorzej. Kwestie te Autor opisał bardzo pobieżnie. 
W przypadku systemu kartkowego przywołał wspomnienia ks. Józefa Winkow-
skiego z czasów uczniowskich (s. 289). Ten zaś, jako późniejszy katecheta, sam 
go po latach egzekwujący, pozostawił pozytywny jego opis. Pytaniem jednak 
niebezzasadnym jest to, czy wspomnienia ks. Winkowskiego były typowe dla 
ówczesnych wspomnień byłych gimnazjalistów, czy raczej wyjątkowe. Również 
przykład ks. Józefa Drozda, który dostał w 1911 r. „dyplom uznania za pracę na 
rzecz sanacji jakości uczniowskich stancji” w Sanoku (s. 247), nie jest najlepiej 
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dobrany. Kapłan ten pozostawił we wspomnieniach uczniowskich zarówno z cza-
sów przemyskich, jak i sanockich jak najgorsze ślady poprzez brak wyważenia 
i nadmierną gorliwość w wypełnianiu obowiązków.

Z drugiej strony łatwo zauważyć zjawisko odwrotne — dodatni wpływ 
katechetów na wyrabianie religijności i moralności swoich podopiecznych. 
Widać to choćby po wzroście powołań kapłańskich w omawianym okresie, na 
co przecież w dużej mierze musieli mieć wpływ katecheci. O obu przeciwstaw-
nych zjawiskach jednak ks. Chrząszcz prawie wcale nie wspomniał. Naturalnie 
trudno zmierzyć rezultaty działalności katechetów szkół średnich, co wcale nie 
oznacza, że prób opisu zjawiska nie można podejmować. A skoro księżmi mogli 
zostać tylko absolwenci gimnazjów (o czym Autor szeroko i szczegółowo napi-
sał), to wzrost lub liczba powołań wynikały m.in. z pewnej polityki Kościoła 
na makro- lub mikropoziomie (choćby np. właśnie z działalności poszczegól-
nych katechetów). Naturalnie problematyka ta wymaga bardzo szczegółowych 
i ostrożnych badań.

Wątek odbioru działalności katechetów przez uczniów najlepiej widać w roz-
dziale 3. Autor wykazał tu, jak trudna i odpowiedzialna była praca katechety 
i jak wiele zależało od jego postawy. To rozdział napisany w sposób interesu-
jący, w którym Autor postawił wiele ważnych kwestii: katecheci jako wycho-
wawcy klas, strażnicy moralności młodzieży, inicjatorzy zbiórek na potrzeby 
ubogich i licznych form pozaszkolnej działalności młodzieży, np. animatorzy 
życia muzycznego. Uwypuklił różne postawy księży katechetów; przyjrzał się 
przy tym ich dylematom i nieufności wobec nowych wyzwań epoki. Niezmiernie 
interesujące są rozważania C. Chrząszcza na temat egzort szkolnych (kazań adre-
sowanych do młodzieży) i trudności, jakie sprawiały one nie tylko słuchaczom, 
ale przede wszystkim ich autorom. Dzięki temu czytelnik otrzymał plastyczny 
obraz bynajmniej nie dyskredytujący opisywanej grupy, lecz wskazujący na 
to, że i wśród niej znajdowały się jednostki nie zawsze przestrzegające prze-
pisów i stanowiące wzór do naśladowania. Może właśnie dzięki temu udało 
się paradoksalnie ukazać, że wśród katechetów dominowały jednak postawy 
pozytywne i stanowili oni grupę cieszącą się prestiżem nie tylko u władz 
szkolnych, ale i uczniów.

Także wysoko należy ocenić rozdział 4 recenzowanej książki poświęcony 
mnogości różnych form podtrzymywania i rozwijania religijności wśród człon-
ków społeczności szkolnych. Ks. Chrząszcz wskazuje, że ich duża liczba nie ozna-
czała, że były skuteczne. Z tego ambiwalentnego oddziaływania zdawali sobie 
sprawę nie tylko dyrektorzy, ale i sami katecheci. Autor szczegółowo opisał, co 
przedsiębrali księża, aby liczne i niekiedy długie nabożeństwa przyczyniały się 
do wzmacniania postaw moralnych i religijnych.

Uzyskany obraz pracy szkolnej katechetów, zgrabnie podsumowany w zakoń-
czeniu, wystawia im jako grupie jak najlepsze świadectwo — mimo iż nie wszy-
scy byli wzorami, czy to jako nauczyciele, czy jako kapłani. Autor wskazał przy 
tym na dynamikę zmian w pracy katechetów — kolejne pokolenia pracujących 
w szkołach średnich księży tworzyli bowiem ludzie o wiele bardziej świadomi 
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swoich kompetencji i współpracujący ze sobą niż ich poprzednicy sprzed lat 
dziewięćdziesiątych XIX w. Zastosowana metoda badawcza (analityczno-synte-
tyczna) pozwoliła ks. Chrząszczowi ukazać bowiem całe spektrum różnorodności 
opisywanego zjawiska.

W bibliografi i podział źródeł nie do końca jest klarowny. Stąd w dziale 
„Inne” znajdziemy drukowane prace katechetów ogłaszane drukiem w spra-
wozdaniach szkolnych, które ujęte zostały w innym dziale; Kalendarzyk Profesor-
ski TNSW za rok 1918 znalazł się w dziale „czasopisma”. Dobór wykorzystanych 
sprawozdań, choć szeroki i imponujący, też nie do końca jest jasny. Można było 
wyjaśnić we wstępie, jakimi kryteriami kierował się Autor, wykorzystując taką, 
a nie inną liczbę drukowanych sprawozdań dyrekcji danej szkoły. Wydaje mi się 
też, że liczba wykorzystanych opracowań dotyczących szkolnictwa średniego 
jest dość skromna.

Gimnazjum św. Anny w Krakowie nie było najstarszą szkołą średnią w Galicji 
(s. 42, przypis 130). Ks. dr J. Drozd zanim został katechetą w gimnazjum sanoc-
kim, był nim w I gimnazjum przemyskim, i to w Przemyślu, a nie w Sanoku 
pełnił wszystkie wymienione przez Autora funkcje społeczne (s. 52). Tabela 
służbowa ks. Drozda w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu, na którą się 
powołuje Autor, mówi o aktywności Drozda w Przemyślu, nie w Sanoku. To 
oczywiste, że Autor miał niewielkie szanse zweryfi kowania danych wielu postaci 
o zasięgu lokalnym, o których wiadomości są w trudno dostępnych, niskona-
kładowych wydawnictwach, ale z drugiej strony sama choćby liczba słowników 
i lokalnych encyklopedii, które użył w publikacji, jest niewielka. Z błędów czy-
sto mechanicznych chciałbym uwypuklić tylko dwa. Ks. Franciszek Lisowski 
był — z czego Autor zdaje sobie doskonale sprawę — biskupem ordynariuszem 
diecezji tarnowskiej, a nie przemyskiej (s. 57). Niekiedy Autor niekonsekwent-
nie stosuje w przypisach stosowne skróty w zapisie powoływanych prac, np. 
na s. 127 przypis 113 jest dokładnym powtórzeniem przypisu poprzedniego, 
choć nie powinien być przepisany in extenso. To jednak błędy przypadkowe 
i niezwykle rzadkie.

Podsumowując, recenzowana praca wnosi dużo nowych informacji do naszej 
wiedzy na temat działalności katechetów rzymskokatolickich gimnazjów i szkół 
realnych w Galicji. Została ona napisana dobrą polszczyzną i oparta na solid-
nych podstawach źródłowych, w dużej mierze niewykorzystywanych do tej 
pory w innych, podobnych pracach. Wydawnictwo opublikowało ją starannie, 
co też nie jest bez znaczenia w czasach, kiedy tyle książek drukuje się nie-
chlujnie. Szkoda jedynie, że ks. Czesław Chrząszcz, choć bardzo skrupulatnie 
i przekonywająco starał się udowodnić swoje tezy, tak rzadko określał skalę opi-
sywanych zjawisk. Wierzę jednak, że pomimo moich uwag, niekiedy na pewno 
dyskusyjnych, będzie on kontynuował swoje badania nad katechetami szkol-
nymi. W Wychowawcach elit zrobił to bowiem z dużym znawstwem problematyki 
oraz wyczuciem epoki.

 Tomasz Pudłocki
 (Kraków)
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