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Wołyńskie Ateny
Historia Liceum Krzemienieckiego związana jest nierozerwalnie
z Tadeuszem Czackim. Losy tego niestrudzonego finansisty, uczonego, historyka i pedagoga splotły się z dziejami edukacji w Krzemieńcu na początku XIX wieku. W 1805 roku
„Dziennik Wileński” opublikował
wyciąg z jego sprawozdania, które
przygotował będąc wizytatorem guberni wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej. Według przytoczonych w raporcie danych, na Wołyniu, wśród
szlachty, jeden uczeń przypadał na 21
osób, wśród mieszczan i kupców – jeden na 67, a wśród włościan – jeden
na 4 817. Dawało to średnią jednego ucznia na 226 mieszkańców
Wołynia. Dla porównania: na Podolu, średnio, jeden uczeń przypadał
na 281 osób, a na Kijowszczyźnie – jeden na 965. Na obszarze ziem
wizytowanych przez Czackiego Wołyń był zatem najbardziej „wyedukowaną” gubernią, jednak nie na tyle dobrze, by polski uczony nie
zechciał podjąć uzasadnionych prób poprawienia tego stanu rzeczy.
Aby zmienić zastałą sytuację postanowił stworzyć nowy, znaczący
ośrodek edukacyjny. Na przeszkodzie stały jednak trzy główne czynniki: brak przychylności ze strony władz, brak funduszy i brak kadry
akademickiej, która byłaby w stanie świeżo utworzoną szkołę na odpowiednim poziomie poprowadzić. Po wstąpieniu na tron carski
Aleksandra I, dzięki jego pozytywnemu początkowo nastawieniu
wobec Polaków oraz wpływom księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, udało się zjednać przychylność decydentów rosyjskich do
idei założenia na Wołyniu gimnazjum. W jego powołaniu pomagał
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skiej osiadł we wsi położonej niedaleko od Krzemieńca. Początkowo
ich rozmowy krążyły wokół pomysłu utworzenia trzech gimnazjów
(po jednym w każdej z ww. guberni), a nawet wokół otwarcia nowego uniwersytetu. Metodą małych kroków postanowiono jednak zacząć od założenia szkoły mniejszej rangi.

Krzemieniec został uznany za najlepsze miejsce do tego przedsięwzięcia między innymi ze względu na centralne położenie w guberni, zdrowe dla młodzieży górskie powietrze, dominujące w regionie chrześcijaństwo oraz niezbyt wygórowane lokalnie ceny, które
pozwalałyby na utrzymanie nie tylko najbogatszym. Gotowy był też
budynek – na potrzeby szkoły postanowiono zaadaptować pojezuickie kolegium. W kwestii finansowania szkoły Czacki mógł liczyć
przede wszystkim na kwesty, większość funduszy na cele edukacji
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na ziemiach zabranych rząd Imperium przeznaczał bowiem na Carski
Uniwersytet Wileński. Hojność wołyńskich donatorów pozwoliła
jednak wprowadzić w czyn plany edukacyjne. Z pozyskanych pieniędzy można było nie tylko zakupić zbiory i wyposażenie szkoły,
ale również sprowadzić profesorów z Akademii Krakowskiej.
W efekcie, wśród kadry nauczycielskiej znalazły się takie nazwiska
jak: Julian Kozłowski, Antoni Andrzejowski, Joachim Lelewel czy
Zdzisław Celarski.

Otwarcie placówki nastąpiło 1 października 1805 roku.
W pierwszym okresie po założeniu gimnazjum uczęszczało do niego
280 uczniów, o czym Czacki pisał do Kołłątaja w tych słowach: [...]
uczniów w Krzemieńcu mamy mało; ale we wszystkich szkołach jest
niezmiernie mała liczba uczniów: twierdzą powszechnie, że drożyzna
jest przyczyną. Oprócz kosztów życia dochodziły bowiem opłaty za
samą naukę co naturalnie zawężało krąg osób, które z edukacji mogły wówczas korzystać.
Począwszy od 1819 roku szkoła uzyskała rangę liceum, co pozwoliło na nadawanie wyższych stopni naukowych. Przewidziany
program nauczania był bardzo obszerny, zgodnie z zamysłem załoKRESOWE STANICE
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życiela placówki. Nauka trwała 10 lat. Edukację rozpoczynano od
czterech klas jednorocznych, a następnie kształcono się na trzech
kursach dwuletnich. O ile początkowe cztery klasy miały ściśle określony plan nauczania, o tyle późniejsze licealne kursy przypominały
system uniwersytecki, w którym uczeń dysponował pewną dowolnością w wyborze przedmiotów. W programie edukacyjnym przewidzianych było ich wiele, m.in. języki klasyczne i nowożytne, literatura, historia, geografia, prawo, matematyka, fizyka, mechanika praktyczna, historia naturalna, botanika, chemia. Zajęcia opierały się na
wykładach, a wiedza uczniów sprawdzana była w wyniku egzaminów raz w roku. Warunki do nauki były bardzo dobre – Liceum
Krzemienieckie posiadało niezwykle bogato wyposażone gabinety:
fizyczny, mineralogiczny (ze zbiorem minerałów ofiarowanych przez
księcia Józefa Poniatowskiego), numizmatyczny, a także laboratorium chemiczne oraz ogród botaniczny. Czacki chciał, aby przy
szkole w późniejszym czasie uruchomiono również warsztaty ogrodnictwa i rolnictwa, kursy dla felczerów, weterynarzy i nauczycieli
elementarnych. Pragnął także otworzyć w mieście szkołę dla guwernantek.
Liceum słynęło również ze swojej imponującej biblioteki,
w skład której wchodziły zbiory Czackiego, zbiory klasztorne, księgi
zakupione ze zbiorów króla Stanisława Augusta, książki z darów
księżnej Teofily Sapieżyńskiej oraz z darów hrabiego Jana Potockiego. Jak pisał w pamiętnikach Walenty Spektator, jeden z wołyńskich
uczniów, biblioteka krzemieniecka w przepysznej sali jednej całą obszerność gmachu zajmującej i kilku na piętrze miała w ostatnich czasach gdy ją do Kijowa przewieźć miano, przeszło 50 000 egzemplarzy – zaś w pierwszej chwili otwarcia gimnazyum 32 000. Powstała
z darów prywatnych i wielkich szacownych zbiorów w kraju, za
uzbierane fundusze zakupionych.
Wydane drukiem wspomnienia pt. Krzemieniec. Przygody
i wspomnienia studenta pierwszej klasy przez Walentego Spektatora
[spisane] dostarczają zresztą mnóstwa innych cennych wiadomości.
Z zapisków można uzyskać wiele ciekawych informacji zwłaszcza
o codziennym życiu szkoły, jak choćby o tym, że wszystkie lekcje
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dla jednego poziomu odbywały się w tej samej sali: Rozkład lekcyi
utrzymywał się jeden stale przez wszystkie lata; sala pewna raz na
pierwszą, drugą lub trzecią klasę przeznaczona przy otwarciu gimnazyum, do końca istnienia szkoły tą samą pozostała klasą. Stąd wywiązywały się pewne tradycye, z salami na zawsze połączone: stąd
uczeń trzeciej klasy z zazdrością i utęsknieniem na drzwi czwartej np.
klasy pooglądał przez cały rok, szczególnie w ostatnim kwartale […]
rok cały jedną tylko, własną salę widzieliśmy i do cudzej zaglądać
nie tyle wzbronionem, jak niepodobnem prawie było, wyradzało się
stąd pragnienie szczególne, ciekawość poznać co prędzej owo nieznane miejsce. Od początku ważną rolę w życiu Liceum Krzemienieckiego odgrywała religia. Bliskość budynków kościelnych dodatkowo sprzyjała częstym nabożeństwom. Msza odbywała się codziennie o wpół do ósmej, pacierz odmawiany był przed rozpoczęciem lekcji. W historii placówki zapisał się sławny i popularny ojciec
Prokop, cieszący się dużą estymą zarówno wśród uczniów, jak i pedagogów. W szkole stosowane były kary wobec niepokornych
uczniów, również cielesne: [...] w klasach zdarzała się rózga […]
czasem koza dwugodzinna, najczęściej klęczenie, stanie w ławce czas
jakiś, przeniesienie na parę godzin do klasy niższej. Na kursach reKRESOWE STANICE
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primanda jedna i druga w cztery oczy, koza najdłużej 24 godzin –
upomnienie publiczne: wydalenia nie było nigdy, chyba z rozkazu
władzy policyjno-politycznej za wykroczenie pozoru politycznej; jednak to w czasach ostatnich, kiedy rząd już zamierzał zamknąć szkołę.
21 sierpnia 1831 roku, w związku z represjami po powstaniu
listopadowym, wyszedł carski rozkaz likwidacji Liceum Krzemienieckiego, ale ze względu na pokaźne fundusze i zbiory, stanowiło to
trudną do rozwiązania kwestię. Generał Fiłatjew przedstawił Mikołajowi I plan, według którego szkołę miano przenieść do Kijowa.
W związku z równoczesnym zamiarem otwarcia tam placówki prawniczej car postanowił powiązać te dwa projekty, tworząc Imperatorski Uniwersytet Kijowski św. Włodzimierza. Lato 1833 r. wypełnione było pakowaniem krzemienieckiej biblioteki. Na jesieni tego roku
jej zbiory znalazły się już w Kijowie. Liceum przestało istnieć.
Działalność szkoły została wznowiona w 1922 roku na mocy
dekretu Józefa Piłsudskiego, wydanego dwa lata wcześniej. Jego
treść brzmiała: Odrodzona Rzeczpospolita Polska szuka dróg własnych, by wychować nowe pokolenia dzielnych obywateli, którzyby
Jej wielkość i chwałę szerzyć i utrwalić zdołali. Chcąc drogi te odnaleźć, musi sięgnąć do tradycji wielkich przodków i oprzeć się na powołanych przez nich do życia instytucjach wychowawczych, które
ongiś, po politycznym naszej Ojczyzny upadku, zdrowego ducha polskiego zachować umiały. W tej wielkiej pracy, która do odrodzenia
Ojczyzny doprowadziła, niemałą odegrało Liceum Krzemienieckie,
stworzone wysiłkiem wiekopomnej pamięci Tadeusza Czackiego
i kresowej ludności polskiej. Słynną tę uczelnię powołuję niniejszym
do nowego życia, by snuła dalej wielką myśl swych założycieli i pełniła w nowych warunkach, z tą samą jednak gorliwością, co przed
laty, tę samą służbę na pożytek Ojczyzny, nauki i cnoty.
Do momentu wybuchu II wojny światowej Liceum Krzemienieckie funkcjonowało jako zespół szkół, stając się ponownie ważnym ośrodkiem edukacyjno-wychowawczym w regionie. Wskrzeszone na niespełna 20 lat „Wołyńskie Ateny” zostały ostatecznie
zniszczone po ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki latem 1941 r.,
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kiedy Niemcy wkroczyli do Krzemieńca i jeszcze w lipcu tegoż roku
dokonali aresztowań i mordów inteligencji polskiej, pozbawiając tym
samym szkołę kadry pedagogicznej.
Z murów Liceum Krzemienieckiego wyszło wiele wybitnych
osobistości, dość byłoby wspomnieć samego Juliusza Słowackiego.
Wśród wychowanków szkoły byli jednak również i inni znani Polacy, m.in. pedagog i nauczyciel Zygmunta Krasińskiego – Piotr Chlebowski, utalentowany poeta Antoni Malczewski, wybitny matematyk
Kazimierz Urbanik czy szczególnie ważny dla środowiska osadników wojskowych Zygmunt Rumel. Jak pisał przytaczany już Walenty Spektator, rzecz naturalna, że ci wszyscy godni uczniowie Krzemieńca nie od razu z ławek szkolnych na wyższe w społeczności przechodzili stanowiska, ale każdy niewątpliwie wyszedł z pojęciem czystem obowiązków: cnoty, pracy i poświęcenia, i na nich oparty miał
iść naprzód.
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