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Wstęp 

Bogata tradycja polskiej myśli pedagogicznej implikuje pytanie o jej 
pielęgnację, kontynuację i spożytkowanie dla wychowania nowych pokoleń. 
Pytanie o to, jak bazując na najlepszych wzorcach przeszłości budować teraź-
niejszość i tworzyć przyszłość teorii oraz praktyki wychowania i kształcenia, 
niesie za sobą wiele szczegółowych i wielokontekstowych problemów. Pol-
ska myśl pedagogiczna – mimo że ciągle jeszcze czeka na wielkie otwarcie  
w postaci wyników nowych badań ukazujących jej bogactwo i nowatorstwo 
w różnych okresach swych dziejów – już przy dzisiejszym ich stanie odsłania 
swoje walory. Wśród nich znamienne jest to, że w znaczącej mierze fundo-
wana była w kontekście historycznym, dziejowym. Z reguły opierała się na 
podłożu �lozo�cznym i związkach z kontekstami społeczno-kulturowymi,  
w tym religią, religijno-narodową tożsamością i moralnością. Jej humani-
styczna głębia może zapładniać myślenie współczesnych pedagogów nie tylko  
w perspektywie praktyki edukacyjnej, ale i brać udział w tworzeniu samo-
świadomości polskich pedagogów w odniesieniu do wkładu w rozwój peda-
gogiki jako dyscypliny teoretycznej i akademickiej w skali szerszej niż krajowa  
(z koniecznością wejścia w czasy wcześniejsze niż wiek XIX). 

Polska myśl pedagogiczna, mimo że wrośnięta w kulturę polską, nie zawsze 
była w kontekstach tejże kultury uwzględniana i podejmowana. Na wątek kultu-
rowego uwarunkowania wszystkiego, co nazwiemy edukacją, zwracał uwagę już 
Bogdan Suchodolski, rozwijając paradygmat historycznego myślenia o pedago-
gice. Autor pisząc o potrzebie: a) przedstawiania dziejów historii wychowania,  
b) opisywania dziejów myślenia o edukacji (wiedzy tworzonej przez publicystów), 
c) powstawania historii wiedzy o pedagogice – podkreślał i doceniał kulturowy 
kontekst myślenia o edukacji. Kwestie te nie są rozwijane jedynie w obrębie hi-
storii wychowania, ponieważ pedagodzy i historycy wychowania stawiają inne 
pytania badawcze. Wśród klasyków pedagogiki wielu podejmowało tematy pe-
dagogiczne w połączeniu z mocno eksponowanymi historycznymi kontekstami 
(np. S. Hessen, B. Nawroczyński, K. Sośnicki, B. Suchodolski, Z. Mysłakowski  
i in.). Ostatnie 50 lat to również okres sprzyjający temu, aby tworzyć polską myśl 
pedagogiczną – pisali o tym B. Suchodolski, K. Sośnicki, S. Wołoszyn, a obecnie : 
B. Śliwerski, T. Hejnicka-Bezwińska, J. Kostkiewicz, S. Sztobryn.

Rys wychowania do niepodległości, szczególnie istotny dla tematu  
I Seminarium Myśli o wychowaniu dla Polski niepodległej (1863-1914/18), był 
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obecny w wielu polskich nurtach pedagogii i �lozo�i wychowania. To Włady-
sław Seredyński uważał, że wychowanie traci swą istotę, jeśli nie zachowuje na-
rodowego charakteru (o czym na Seminarium mówił dr hab. Andrzej Ryk, prof. 
UP). To wtedy w publicystyce społeczno-oświatowej Heleny Radlińskiej okre-
su 1908–1918 powstaje idea polskiej szkoły narodowej, z akcentem położonym 
na związek tego, co indywidualne z tym, co narodowe (co było przedmiotem 
referatu prof. zw. dr hab. Wiesława ©eissa). W pedagogiczno-patriotycznych 
ideach i działaniach Kazimierza Twardowskiego wychowanie (konieczne re-
lacje międzyosobowe w wychowaniu), oświata powszechna i kształcenie uni-
wersyteckie postrzegane były jako źródła polskiej niepodległości (w referatach 
profesorów: Marka Rembierza, Krzysztofa Ślezińskiego, Wiesława Wójcika). 

 Wychowanie do życia w państwie, walka o państwowość, ziemię, język 
realizowane były poprzez różne formy instytucjonalnej i pozainstytucjonal-
nej praktyki edukacyjnej w uniwersytetach, bibliotekach (poprzez literaturę, 
czasopisma), muzeach, grupach formacyjnych i stowarzyszeniach religijnych, 
skautingu (pomóc ojczyźnie można najłatwiej zostając skautem). Walka 
o polskość polegała na zbieraniu pamiątek kultury narodowej (zob.: inne re-
feraty w Programie Seminarium – Załącznik). 

Niepodległość w polskiej myśli pedagogicznej okresu 1863–1914/18 to 
także wyzwolenie potencjału ludzkiego, czas na zmiany w relacjach społecz-
nych, transformację wartości oraz podejścia do wielu krzywd i nierówności 
społecznych. To okres pochylenia się nad dzieckiem opuszczonym i margi-
nalizowanym, czas upatrywania przyczyn przestępczości w ubóstwie mate-
rialnym i moralnym, dostrzeżenia potrzeby stosowania innych sposobów po-
dejścia do dziecka przestępczego – od karania do wychowania. Stąd zmiany 
w traktowaniu dziecka zaniedbanego społecznie: edukacja, opieka, system 
kontroli zachowań, powolne zmiany w sądownictwie, zmiana rodzaju kar 
stosowanych wobec dzieci u progu XX wieku. Każda mody�kacja następuje 
dzięki nowej wiedzy, mimo że sama wiedza jest niewystarczająca do tego, aby 
zmiana mogła zajść. Jako kluczowe jawi się tutaj uznanie potrzeby zmiany 
przez ludzi, dla których okres Polski niepodległej był czasem troski o nową 
jakość życia już w wolnej ojczyźnie.

Organizacja szkolnictwa, opieki, resocjalizacji w Polsce niepodległej 
znajduje swoje odzwierciedlenie we współczesnych nurtach polskiej myśli pe-
dagogicznej, tym niemniej idea I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej 
jest bardzo istotna, ponieważ wciąż można mieć poczucie słabej obecności 
tego okresu w obecnej pedagogice polskiej. Ważna natomiast może być samo-
świadomość pedagogów, kiedy to szerokie ujęcie polskości przyjmujemy wraz  

Wstęp
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z różnymi sposobami jej rozumienia. Różnorodność owa nie wyklucza po-
trzeby porządkowania i określania płaszczyzn re�eksji w obrębie polskiej my-
śli o wychowaniu, a zatem przyjmowania kryterium podmiotowego (pedago-
dzy, którzy pisali o Polsce), przedmiotowego (analiza ważnych dla pedagogiki 
materiałów źródłowych) czy kryterium treściowego (podejmowana tematy-
ka). Istotną funkcją jest wydobywanie roli jednostek, szukanie indywidual-
nych pedagogii i koncepcji, ale też wskazywanie tego, co specy�cznie polskie, 
przygotowanie mapy problemów, przed jakimi stoi polska myśl pedagogiczna 
w przeróżnych układach, jak również dostrzeganie przy tym kontekstu kultu-
rowego istotnych wydarzeń (np. rok 1900). 

Książka zawiera materiały z I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicz-
nej, które odbyło się 24 października 2014 roku i którego organizatorem był 
Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytu-
tu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem inaugurującym cykl 
Seminariów była Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej (1863–1914/18). 
Książka niniejsza składa się z trzech części – w tym sensie odzwierciedla 
warstwy dyskusji seminaryjnej. W pierwszej podjęto rozważania dotyczą-
ce potrzeby badań nad polską myślą pedagogiczną i pewne aspekty myśli  
o wychowaniu dla niepodległości Polski – koncepcji i programów wychowaw-
czych. W drugiej części prezentujemy dwugłos dotyczący ram czasowych pod-
jetego tematu. W trzeciej zawarto wybrane programy wychowawcze: indywi-
dualne, stowarzyszeniowe, instytucjonalne (dla których podstawę teoretyczną 
stanowi tekst dr Beaty Goli) oraz koncepcje pedagogiczne. Łączy je fakt ich 
powstania i realizowania w okresie 1863–1914/18 (uznanym tutaj jako czas dą-
żenia Polaków do niepodległości). Warto zwrócić uwagę, że te programy i kon-
cepcje wychowawcze oraz dążenia niepodległościowe realizują w wielu sferach: 
nie tylko politycznej, ale przede wszystkim kulturalnej, społecznej i religijnej 
– wszędzie, gdzie możliwe jest budowanie tożsamości narodowej.

Prezentowane w tej książce teksty nie są jednak pełnym odzwierciedle-
niem przebiegu I Seminarium (zob. Załącznik) – trzynaście referatów wy-
głoszonych na Seminarium zostało opublikowanych w pierwszym numerze 
rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna”, wspierając inaugurację tego nowe-
go czasopisma. Książka niniejsza przybliża jedynie Czytelnikowi przebieg  
i ideę tego przedsięwzięcia, którym są Seminaria Polskiej Myśli Pedagogicz-
nej (na dzień 29 kwietnia 2016 roku ogłoszono II Seminarium). 

   Beata Gola, Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz
Kraków, maj 2015 r.

Wstęp





CZĘŚĆ PIERWSZA

PROBLEMY BADAŃ 
NAD POLSKĄ MYŚLĄ PEDAGOGICZNĄ





13

Janina Kostkiewicz
Uniwersytet Jagielloński

O potrzebie badań nad polską myślą pedagogiczną  
– obszary zaniechane, obszary wymagające reinterpretacji

Streszczenie: Tekst napisany został na otwarcie I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej. Punkt wyjścia 
stanowi kategoria polskiej myśli pedagogicznej i jej tożsamościowa ważność dla dalszego rozwoju. Dokona-
na w tekście próba sformułowania celów spotkań seminaryjnych obejmuje pięć podstawowych: 1) wielka re-
konstrukcja rozpoczynająca się od manuskryptów średniowiecznych, rozpraw �lozo�cznych i literackich, po 
współczesność; 2) promocja polskiej myśli pedagogicznej na świecie; 3) włączanie w naukowy dyskurs dokonań 
dawnych i współczesnych; 4) nowatorska twórczość pedagogiczna; 5) korekta istniejących diagnoz dorobku 
polskiej myśli pedagogicznej, która wynika z pomijania w nich wielu źródeł oraz zamierzonej tendencyjności 
wynikającej z uwarunkowań politycznych, ideologicznych i innych. Cele te wynikają z wyjściowej tezy (wypro-
wadzonej z badań) o istnieniu obszarów zaniechanych i wymagających reinterpretacji.
Słowa kluczowe: polska myśl pedagogiczna, realistyczne podstawy myśli pedagogicznej, idealistyczne podstawy 
myśli pedagogicznej, korekta diagnoz i syntez myśli pedagogicznej, seminarium polskiej myśli pedagogicznej

About the need for research on Polish pedagogical thought  
– abandoned §elds, areas for reinterpretation

Summary: ©e text was written for the opening of the �rst Seminar of Polish Pedagogical ©ought. ©e star-
ting point is the category of Polish educational thought and importance of identity of its further development. 
Performed attempt to formulate aims of the seminar meetings includes �ve basic: the �rst is a great reconstruc-
tion starting from reaching the manuscripts of philosophical treatises and literary from the Middle Ages to 
the present day; the second says about its promotion in the world; the third is the inclusion of its ancient and 
modern achievements in the scienti�c discourse; the fourth goal concerns the need for innovative pedagogical 
creativity; the �fth speaks of the need to revise the existing diagnoses of condition of the achievements of Po-
lish pedagogical thought, which results from ignoring many sources and intentional tendentiousness resulting 
from political, ideological and others conditions. ©ese aims are a consequence of the initial thesis (derived from 
research) about the existence of abandoned and required reinterpretation areas.
Keywords: Polish pedagogical thought, realistic basis for pedagogical thought, idealistic basis for pedagogical 
thought, correction of diagnoses and synthesis of educational thought, seminar of Polish pedagogical thought

Wprowadzenie

Na wstępie należy odnieść się do nazwy nadanej inicjowanemu dzisiaj 
Seminarium, które zgromadziło tutaj tak szacowne grono Uczestników. Swo-
ją nazwą Seminarium nawiązuje wprost do tytułu dzieła Bogdana Nawro-
czyńskiego Polska myśl pedagogiczna1, lecz fakt ten nie jest dla jego zaistnienia 
1 B. Nawroczyński, Polska myśl pedagogiczna – jej główne linie rozwojowe, stan współczesny i cechy charak-
terystyczne, Książnica – Atlas, Lwów – Warszawa 1938.
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pierwszoplanowy. Jest też niniejsze Seminarium wydarzeniem naukowym  
w jakimś stopniu analogicznym do Seminariów Filozo�i Polskiej zainicjowa-
nych przez �lozofów w 2006 roku2, o których dalej, ale to także nie chęć ich 
naśladowania jest powodem naszego spotkania.

Motyw i źródła inicjujące Seminaria Polskiej Myśli Pedagogicznej tkwią 
przede wszystkim w obszarze mojego indywidualnego doświadczenia nauko-
wego, zlokalizowanego w badaniach nad pedagogiką katolicką dwudziestole-
cia międzywojennego w Polsce. Jest to ta pedagogika, którą na blisko 70 lat 
prawie udało się wyeliminować ze świadomości pedagogów akademickich  
i naukowej literatury pedagogicznej, skazać na zapomnienie i uznać za nie-
byłą. Tymczasem okazuje się, że była myślą wielką, tworzoną dla kreowania 
szlachetnego, suwerennego narodu i społeczeństwa czynu; była pedagogiką 
przesyconą humanizmem, wolnością i pełnią szacunku dla dziecka i dorosłe-
go3. Badania, o których mówię, ze względu na przyjęte kryteria doboru źródeł 
nie pozwoliły włączyć do ich opisu wszystkiego, co było moim rzeczywistym 
(i osobistym) odkryciem w przebiegu rozwoju polskiej myśli o wychowaniu.  
I to one stały się faktyczną inspiracją do powołania Seminarium Polskiej Myśli 
Pedagogicznej. To „porywające” doświadczenie naukowe nie jest wyjątkowe 
w swej specy�ce, jest raczej dostępne dla chcących je powtórzyć: wystarczy 
zebrać i zestawić stan oraz jakość istniejących opracowań (syntez zawartych  
w podręcznikach i monogra�ach4) z wybranego okresu oraz zakresu dziejów 
pedagogiki i rozpocząć kwerendę w tym zakresie w dobrej bibliotece lub archi-
wum. Doświadczenie utraty, nieobecności, a także zaniechań będzie udziałem 
nie tylko nadmiernie wrażliwego badacza. Ma zatem dzisiejsze Seminarium nie 
tylko indywidualne, ale też obiektywne oraz zewnętrzne uzasadnienie.

Kategoria „polska myśl pedagogiczna”

Sama kategoria „myśl pedagogiczna” znajduje dla siebie miejsce zarówno 
w historycznych, jak i we współczesnych odniesieniach do wychowania mimo 

2 J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 19.
3 Mam na myśli wyniki badań zawarte w mojej książce Kierunki i koncepcję pedagogiki katolickiej w Polsce 
1918–1939 (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013), wyrażone także w zainicjowanej w Wy-
dawnictwie UJ serii „Polska Myśl Pedagogiczna” i jej pierwszym tomie (D. Jagielska, J. Kostkiewicz, 
Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015).
4 Ich przeglądu ukazującego eliminację (przemilczenie) pedagogiki o katolickim rodowodzie doko-
nuję w: J. Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje…, dz. cyt., s. 20–23.

Janina Kostkiewicz
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wyraźnej samodzielności i odrębności naukowej pedagogiki. Jej historyczny 
oraz współczesny wyraz i znaczenia znajdujemy:

-) w studiach porównawczych i historycznych (z badaniami ahistorycz-
nymi, kryteriami porównywalności kierunków jej rozwoju czy analizą dyskur-
sów włącznie); 

-) w dyskursach ukazujących jej rozpiętość powodowaną odmiennością 
założeń �lozo�cznych, ideologicznych (od fundamentalizmu do pluralizmu), 
w dyskursach będących zawsze w jakichś związkach z uwarunkowaniami spo-
łeczno-kulturowymi;

-) w dziełach (monogra�ach, rozprawach, studiach), które podejmują wy-
brany zakres analizy „myśli pedagogicznej”, np. jej rozwoju i treści (co zna-
lazło wyraz w dziele Bogdana Nawroczyńskiego Polska myśl pedagogiczna… 
z 1938 roku). Znajdujemy także teoretyczno-metodologiczne konstatacje 
faktu jej istnienia, na przykład w znakomitym dziele Bogusława Śliwerskiego 
Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasy�kacje, badania.

Istotność i odrębność polskiej myśli pedagogicznej w pierwszej połowie 
XX wieku dostrzeżona została między innymi przez Sergiusza Hessena – to 
od niego pochodziła pierwsza pobudka do napisania Polskiej myśli pedagogicz-
nej, jak twierdzi Nawroczyński5. Fakt ten ma specjalną wymowę, gdyż Hesse-
na należy postrzegać bardziej jako obywatela Europy aniżeli przedstawiciela 
jakiegokolwiek państwa czy narodu – a taka perspektywa niesie ze sobą więk-
szy obiektywizm w recepcji i dostrzeganiu specy�ki oraz tożsamości polskiej 
myśli pedagogicznej.

Tak jak czynił to Nawroczyński i wspomniani wyżej pedagodzy, przez pol-
ską myśl pedagogiczną proponuję w ramach naszego Seminarium rozumieć 
„wszystko, co stanowi godną uwagi treść naszej literatury pedagogicznej, a więc 
nie tylko teorie pedagogiczne o charakterze bardziej lub mniej naukowym, lecz 
również publicystykę pedagogiczną, w której formułują się zazwyczaj ideały”6. 
Myśl pedagogiczna bowiem – jak twierdzi Karol Poznański i co przyjmuje tak-
że Bogusław Śliwerski – znajduje wyraz nie tylko w indywidualnie ogłoszo-
nych traktatach, teoriach i doktrynach, ale również w praktyce będącej wyrazem 
określonej koncepcji rzeczywistości i zamierzeń edukacyjnych. Znajdujemy ją 
w „postaci ustaw, instrukcji, zarządzeń, albo też treści i programów kształcenia”7. 
5 B. Nawroczyński, Polska myśl pedagogiczna – jej główne linie rozwojowe…, dz. cyt., s. 4.
6 Tamże, s. 9; zob. też: B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 42. 
7 K. Poznański, Rozwój polskiej myśli pedagogicznej w zaborze rosyjskim, w: Nauki pedagogiczne w Polsce. 
Tradycje, współczesność, przyszłość, S. Michalski, R. Ossowski (red.), WSP, Bydgoszcz 1994, s. 189; zob. 
też: B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna…, dz. cyt., s. 42.
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Ponadto znajduje się ona w podręcznikach, głoszonych i realizowanych kierun-
kach polityki władz różnych szczebli, a współcześnie szczególnie w przekazie 
medialnym. Zawarta jest w sztuce, literaturze pięknej: od poezji poprzez dra-
mat aż po powieść. Myśl ludzka wydaje się czymś szerszym, a zarazem głęb-
szym aniżeli teoria i wiedza naukowa czy koncepcje w naukach humanistycz-
nych oraz społecznych. Jej cechy szczególne i charakter wyrażają się, najogólniej 
rzecz ujmując, w myślach przewodnich.

Kategorię myśli przewodnich przywołał i zastosował Nawroczyński 
w sytuacji odwoływania się do specy�ki polskiej myśli pedagogicznej przy 
opracowaniu wspomnianego dzieła Polska myśl pedagogiczna. Stwierdza on: 
„(…) pomimo rozmaitości wpływów obcych, którym w różnych epokach 
podlegała, pomimo katastrof politycznych, które przerywały na długie nie-
raz lata nie tylko już rozwój naszej reµeksji pedagogicznej, lecz również po-
stęp całej kultury narodowej – snuły się jednak w ciągu wieków pewne myśli 
przewodnie8.” Kategoria myśli pedagogicznej wraz z jej myślami przewod-
nimi zajmuje zatem swoje uprawnione miejsce i zyskała uzasadnione już 
znaczenie.

Wydaje się, że nie jest również problemem dodany przymiotnik wskazu-
jący nację: „polska myśl” (chociaż zdarzają się uwagi świadczące o wrażliwości  
/drażliwości w tej kwestii) – dzieje się tak, gdy przyjmujemy założenie, że „myśl 
pedagogiczna przynależy do świata humanistyki (…). Poznanie myśli wymaga 
dotarcia do świata psychiki pedagogów i do świata ducha obiektywnego, a więc 
świata korzeniami tkwiącego w duszach ludzkich”9. Fakt zakorzenienia myśli  
w „świecie psychiki” pedagogów konkretnej nacji – w naszym przypadku pol-
skiej – jest konsekwencją wynikającą z natury człowieka i świata. 

Badanie myśli pedagogicznej stanowi niewątpliwie czynność naukową. 
W jednym ze swych znaczeń nauka: „pojęta jako czynność jest zjawiskiem 
rozgrywającym się w czasie, a nawet w przestrzeni, i posiadającym swoją hi-
storię”10. Szczególnie przestrzeń rozumiana geogra�cznie uzasadnia koniecz-
ność konotacji narodowych, nawet jeśli zmieniają się one w czasie (przedsta-
wiciele narodu mogą się przemieszczać lub tracić i zyskiwać wolność). Także 
jeśli chodzi o czynności składające się na uprawianie (i badanie) myśli peda-
gogicznej (jako czynności naukowe), to z jednej strony budują one język da-
nej nauki (aparat pojęciowy), z drugiej prowadzą do uzyskania jakichś twier-

8 B. Nawroczyński, Polska myśl pedagogiczna…, dz. cyt., s. 5.
9 K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. I, Wybór pism z lat 1929–1939, PWN, Warszawa 1985, s. 308; zob. 
też B. Śliwerski, Współczesna myśl…, dz. cyt., s. 43.
10 K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. II, Wybór pism z lat 1945–1963, PWN, Warszawa 1985, s. 119.
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dzeń11. Ich nośnikiem w naukach humanistycznych i społecznych staje się 
przede wszystkim tekst i to właśnie on w swej warstwie semantycznej staje się 
obiektem dominującym w badaniach nad polską myślą pedagogiczną. Propo-
nuję, by tekst był tutaj rozumiany: „jako całość spójna, utrwalona, posiadają-
ca temat główny, zarysowaną perspektywę nadawczo-odbiorczą oraz funkcję 
komunikacyjną. Tekst jest rozumiany jako złożony znak, przeznaczony do 
jednostkowych, konkretnych aktualizacji”12. Pierwszą, wstępną aktualizację 
stanowi jego odczytanie, możliwe są też kolejne: transformacje, przekształce-
nia (adaptacje, tłumaczenia, streszczenia). Jako obiekt badań podlegać może 
różnym metodom opisu13 oraz interpretacji.

Myśl pedagogiczna, także polska, wydaje się podlegać tym samym me-
chanizmom co nauka, o której współczesnym stanie Czesław Majorek pisał: 
„nauka nie jest już kategorią uniwersalną, mimo różnych deklaracji i słusz-
nych skądinąd postulatów świata uczonych. Jest ona zjawiskiem typowo na-
rodowym, w którym najistotniejszą rolę odgrywa paradygmat swojskości tra-
dycji, kultury, obyczaju. Uznana za własność narodowego państwa, nauka nie 
tylko chciała, ale i musiała kierować swoje zainteresowania na problemy dla 
tego państwa ważne i przynoszące mu realne korzyści”14.

Kwestie problematyczne mogą się jednak pojawić i w konkretnych ba-
daniach rodzą pewne trudności. Dzieje się tak między innymi wtedy, gdy 
przymiotnik „polska” przysługuje myśli ze względu na narodowość twórcy, 
co stało się już przedmiotem dyskusji �lozofów (o czym dalej) i skąd płynąć 
mogą dla pedagogów istotne wzorce rozwiązywania tego problemu15. Dzięki 
11 Tamże, s. 121.
12 J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Wydawnictwo UJ, Kraków 
2008, s. 9.
13 Tamże.
14 Cz. Majorek, Myśl pedagogiczna na ziemiach polskich pod zaborem austriackim 1772–1918, w: Nauki 
pedagogiczne w Polsce. Tradycje, współczesność, przyszłość, dz. cyt., s. 161.
15 Skoczyński i Woleński piszą: <<My jednak przez nazwę «filozofia polska» rozumiemy „wszystkie 
prądy filozoficzne, jakie nurtowały w naszej ojczyźnie”, ale też dodają: „takie, które mogą być uzna-
ne za należące do kultury polskiej>>” (J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej, Kraków 
2010, Wyd. WAM, s. 14). Z problemem przynależności do polskiej kultury autorzy ci mają nadzieję 
poradzić sobie, odnosząc się na przykład do stanowiska danego filozofa. Tu warto zauważyć wyod-
rębnienie przez Skoczyńskiego i Woleńskiego określenia „wybitnie polskiego” charakteru filozofii – 
dla niej zachowano określenie „narodowa filozofia polska” (tamże). Nawiązują do polemiki Henry-
ka Struvego z Kazimierzem Twardowskim, w której Struve: „mówiąc o filozofii narodowej polskiej 
miał na myśli (odrzucając specyfikę tradycji romantycznej) po prostu filozofię tworzoną w Polsce 
przez myślicieli, którzy mogą uchodzić za twórców kultury polskiej. Twardowski nie był zwolen-
nikiem nadawania filozofii polskiej odrębności i nie był zbyt przychylny jej dowartościowywaniu. 
Twardowski mówił o zjawisku „pomijania poprzedników swej pracy we własnym narodzie. Bo tym 
czynnikiem jest właśnie urywanie tradycji rodzimej wskutek inwazji myśli obcej” (K. Twardowski, 
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badaniom nad �lozo�ą polską mamy też w tej kwestii do czego nawiązać, 
bowiem najistotniejsza z nauk towarzyszących myśli pedagogicznej posiada 
swoją syntezę rozwoju i dorobku w jej polskim obszarze: Historię �lozo�i pol-
skiej (Kraków 2010). Napisali ją Jan Skoczyński i Jan Woleński; dzieło to 
jest wyrazem i efektem samoświadomości �lozo�i polskiej. Warto tu jednak 
zauważyć, że starania idące w kierunku nadania �lozo�i polskiej i jej dziejom 
należnej rangi naukowej pojawiły się już w roku 1917. Wówczas to przy Pol-
skiej Akademii Umiejętności powstała specjalna komisja do badania dziejów 
�lozo�i polskiej, która od 1917 roku wydawała czasopismo „Archiwum Ko-
misji do Badania Historii Filozo�i w Polsce”16. Droga od prac przyczynkar-
skich do większej syntezy była więc długa. 

Filozofowie także dali wspomniany na początku przykład ogólnopol-
skich seminariów z historii �lozo�i polskiej, które odbyły się w 2006, 2007 
oraz 2009 roku i zaowocowały monogra�ami. Założyli też rocznik „Studia 
z Filozo�i Polskiej” (M. Rembierz i K. Śleziński zredagowali kolejne jego 
tomy) – do dzisiaj wydano osiem tomów z lat 2006–2013 (z mojej perspekty-
wy inicjatorki Seminarium spoglądam w kierunku profesorów Marka Rem-
bierza i Krzysztofa Ślezińskiego z nadzieją i wdzięcznością, że zechcieli dołą-
czyć do nas. Te dobre wzorce nauk pokrewnych warto z pewnością brać pod 
uwagę i czerpać z ich doświadczeń.

Obszary zaniechane i wymagające reinterpretacji

Tytuł wystąpienia mówiący O potrzebie badań nad polską myślą pedago-
giczną – obszary zaniechane, obszary wymagające reinterpretacji zawiera w sobie 
pytanie i problem nierównomiernej eksploracji polskiej myśli pedagogicznej 
w dziejach nauki polskiej. Wobec tej tezy wyjściowej rodzi się pytanie o kie-
runki badań, o wybór obszarów badawczych, po które będziemy chcieli się-
gać w ramach prac seminaryjnych (zakładając tu oczywiście cykliczność na-
szych spotkań). Jakie zatem są cele, których realizacja może być zainicjowana  
w ramach Seminarium? Otóż uważam (na podstawie stanu badań nad polską 
myślą pedagogiczną), że możliwe i potrzebne są następujące: 

1) wielka rekonstrukcja, rozpoczynająca się od sięgnięcia po manuskryp-
ty średniowiecznych rozpraw �lozo�cznych i literackich będących w posia-

Jeszcze słówko o polskiej filozofii narodowej, „Ruch Filozoficzny” 1 (1911), s. 114–115, za: J. Skoczyński, J. 
Woleński, Historia filozofii polskiej, dz. cyt., s. 16.
16 J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej, dz. cyt., s. 17.
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daniu choćby Biblioteki Jagiellońskiej, jak i wszelkich innych obiektów kul-
tury, w których żywo obecna była polska myśl pedagogiczna. Historia kultury 
polskiej, począwszy od �lozo�i scholastycznej, współtworzącej podwaliny 
kultury europejskiej, poprzez kolejne wieki, jakże bogaty XVI „złoty wiek”, 
poprzez rozbiory, do współczesności, bogata jest we wpisaną w nią myśl hu-
manistyczną (a więc zawierającą wizje człowieka i społeczności w których 
on żyje). Myśl ta zawsze stawała u podstaw wychowania (najczęściej nie-
sformalizowanego). Potrzebna jest jej rekonstrukcja wydobywająca mecha-
nizmy wychowawcze, rekonstrukcja nie historiogra�czna, lecz jakościowa 
i humanistyczna. Szereg prac z różnych epok mogłoby dokonać wielu otwarć 
– celu tego jednak nie da się osiągnąć bez zgody na fakt istnienia myślicieli 
reprezentujących katolicyzm (ich pomijanie jest częstą przyczyną zubożonej 
rekonstrukcji dorobku naszej myśli) oraz zgody na zmianę dotąd respektowa-
nych schematów, perspektyw, ujęć, tez wyjściowych;

2) promocja polskiej myśli pedagogicznej w świecie i nasza własna, Po-
laków, uznawalność jej wartości. Ze wszystkich minionych epok – jeśli się nie 
mylę – jedną z najbardziej powściągliwych w promocji i uznawalności wartości 
myśli rodzimej jest współczesność (niestety wiele mamy tego przyczyn i źródeł, 
dalszych oraz zupełnie bliskich dawania pierwszeństwa ideom obcym);

3) nietendencyjne włączanie w dyskurs historycznych oraz współcze-
snych dokonań polskiej myśli pedagogicznej; 

4) tworzenie nowych koncepcji pedagogicznych, nowych rozwiązań  
w sferze wychowania adekwatnych do obecnych i przyszłych potrzeb Polaków. 
Jest przynajmniej kilka poziomów/zakresów gospodarki i kultury, dla których de-
cydujące znaczenie miałoby wyłonienie polskich myśli/koncepcji pedagogicznych 
z ich udziałem w kreowaniu obecnej i przyszłej tożsamości Polaków (kim jeste-
śmy, a kim chcemy się stawać); związany byłby z tym wybór najbardziej niezbęd-
nych, naglących idei wychowawczych, adekwatnych do potrzeb kraju; istnieje też 
przynajmniej kilka rodzajów ról, które potencjalnie mogłaby odegrać rodzima 
myśl pedagogiczna w kształtowaniu polskiej praktyki wychowawczej;

5) konieczna jest korekta istniejących diagnoz dorobku polskiej my-
śli pedagogicznej. Konieczność ta wynika z niekompletności źródeł w wielu 
z tych diagnoz oraz wielokrotnie zamierzonej tendencyjności, wynikającej 
z uwarunkowań politycznych, ideologicznych i innych. Korekta ta winna 
zmierzać do odzyskania jej pełnego obrazu zachowującego proporcje po-
szczególnych tendencji i zjawisk w tym zakresie. 

Cele powyższe, a szczególnie ostatni z nich, pozwolą wydobyć obszary my-
śli zaniechanej i dokonać tak niezbędnej jej reinterpretacji jako całości: sta-
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nu dorobku, myśli przewodnich, tożsamości. Powyższy cel można zobrazować 
pewnymi niemal na stałe wpisanymi w pedagogiczne badania naukowe zjawi-
skami, tendencjami, świadomie lub nieświadomie przyjmowanymi schematami 
myślenia i postępowania. Do głównych i zarazem przykładowych należą:

A. We współczesnych diagnozach rozwoju myśli pedagogicznej 
i pedagogiki łatwiej uznaje się „naukowość” myślenia pedagogicznego (teorii  
i koncepcji wychowawczych) posiadającego orientację „proidealistyczną”  
(w znaczeniu opozycji: realizm – idealizm �lozo�czny). Autorzy istnieją-
cych diagnoz (w większości) włączają w nie tę myśl rodzimą, która pozostaje  
w związkach z orientacją idealistyczną. Mam na myśli diagnozy mówiące, że 
proces: „dyscyplinaryzacji pedagogiki w II Rzeczpospolitej wzorowany był na 
dorobku pedagogiki niemieckiej i doskonale wpisywał się w europejski model 
nauki (racjonalności i naukowości) obowiązujący w świecie nowoczesnym”17. 
Uznawalność tego nurtu (nawet, jeśli rzeczywiście z jakichś powodów to on 
miał lepsze szanse zaistnienia w świecie akademickim) nie może być oczywi-
ście kwestionowana. Lecz obok niego (a może przed nim) uznania domaga 
się także ogromna polska twórczość pedagogiczna niewzorująca się na mo-
delu niemieckim: teorie, koncepcje, postulaty wychowania, których twórcy 
świadomie kreowali odrębną w stosunku do niemieckiej tożsamość polskiej 
myśli pedagogicznej i pedagogiki18.

Teresa Hejnicka-Bezwińska, autorka powyższej diagnozy, twierdzi po-
nadto, że szczególne znaczenie dla rozwoju pedagogiki polskiej miało wpisa-
nie się pedagogów w tradycję szkoły lwowsko-warszawskiej, której twórcą był 
Kazimierz Twardowski. Chociaż bezpośredni związek z tradycjami tej szkoły 
akcentowany jest w biogra�ach Kazimierza Sośnickiego i Bogdana Nawro-
czyńskiego, to jej wpływ badaczka uznaje za znacznie szerszy i czekający na 
rzetelne opracowanie. Ceni też związek z tą tradycją zwolenników pedologii19.

Jeżeli jednak zapytamy o całościowy ogląd dorobku polskiej myśli peda-
gogicznej (i pedagogiki) oraz jej obrzeży o charakterze interdyscyplinarnym, 
17 T. Hejnicka-Bezwińska, Problemy marginalizowane i zapoznane w dyskursie o tożsamości pedagogiki, 
„Paedagogia Christiana”, nr 1/31 (2013), s. 14.
18 Koncepcje Gentilego, Petersena i Kriecka z lat 30. XX wieku już w momencie powstania były 
przedmiotem krytyki polskich pedagogów katolickich, co dzisiaj winno być przedmiotem ogólno-
światowego nagłośnienia.
19 T. Hejnicka-Bezwińska, Problemy marginalizowane i zapoznane…, dz. cyt., s. 14. Jeżeli proces instytu-
cjonalizacji weźmiemy w nawias, bowiem jego realizacja jest zaburzona w warunkach braku nieza-
wisłej państwowości, oraz gdy weźmiemy jako podstawę diagnozy te obszary naukowej spuścizny 
pedagogiki, które w dzisiejszej atmosferze filozoficznej (ideologicznej) poprawności nie budzą kon-
trowersji, to jest to diagnoza prawdziwa.
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to diagnoza powyższa jest tylko częściowo prawdziwa. Stwierdzić trzeba, że 
przyjęta wyżej perspektywa (punkt widzenia) i zestawienie tradycji pedagogi-
ki niemieckiej, szkoły lwowsko-warszawskiej i pedologii… są (raczej) spójne 
wewnętrznie (�lozo�cznie, ideologicznie, światopoglądowo). To właśnie treść 
i zakres tej diagnozy powoduje, że ogromna liczba koncepcji pedagogicznych 
zebranych w czterech monogra�ach20 „nie mieści się” w niej, bowiem posiada 
realistyczne [(neo)tomistyczne] i wyznaniowe (teologiczne) podstawy �lozo-
�czne. Rozwijała się ponadto najczęściej w opozycji do trendów niemieckich  
i krytycznie odnosiła się do antropologicznych podstaw wiodących pedolo-
gów.

Zatem, powtórzmy, w kontekście powyższej niepełnej diagnozy, uznania 
domaga się także ogromna polska twórczość pedagogiczna niewzorująca 
się na idealistycznym i (neo)kantowskim modelu niemieckim,21 nie wiążą-
ca się ze szkołą lwowsko-warszawską22 i pedologią oraz jej naturalistycznymi 
preferencjami23. Jest to myśl pedagogiczna (teorie i koncepcje wychowania), 
której twórcy świadomie kreowali odrębną w stosunku do niemieckiej toż-
samość myśli polskiej24. Szczególnie doświadczyłam tego, odkrywając nigdy 

20 Myślę o czterech książkach: trzech tomach Pedagogii katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia 
i współczesność (t. 1, pod red. J. Kostkiewicz, Kraków 2012; t. 2, pod red. J. Kostkiewicz, K. Misiaszek, 
Kraków 2013; t. 3, pod red. J. Kostkiewicz, Kraków 2015) oraz monografii J. Kostkiewicz, Kierunki 
i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939, dz. cyt.
21 Dotyczy to pedagogów katolickich, zwłaszcza pedagogów kultury takich jak Jan Ciemniewski, 
Barbara Żulińska i inni.
22 Przedstawiciele realistycznej filozofii szkoły lubelskiej „widzieli potrzebę przezwyciężenia mi-
nimalistycznego redukcjonizmu, który był obecny w szkole lwowsko-warszawskiej oraz w mark-
sizmie” (T. Mioduszewski, Spór o realizm w lubelskiej szkole filozoficznej, „Apostolicum”, Ząbki 2013, 
s. 14).
23 Naturalistyczno-liberalne preferencje twórców pedologii eksponowane są poprzez wiązanie jej z no-
wym wychowaniem. Czynią tak m.in.: S. Wołoszyn, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, 
wyd. II, tom III/ 1, „Strzelec”, Kielce 1998, s. 22–36; K. Sośnicki, Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie 
XIX i XX wieku, PZWS, Warszawa 1967, s. 46–47. Naturalistyczne i liberalne tendencje w wychowaniu 
są przedmiotem krytyki pedagogów związanych z katolicyzmem, co w warunkach kultury Polski 
w całym XX wieku (i wcześniej) jest istotnym faktem w poszukiwaniu źródeł i tożsamości polskiej 
myśli pedagogicznej. Krytyce nie podlegają badania psychologiczne (ten wymiar pedologii ma pełne 
prawo bytu w kierunkach wiążących się z realizmem) nad dzieckiem, mało, są doceniane, aprobowane 
i wcielane w tworzone koncepcje wychowawcze, np. przez Ludwikę Jeleńską czy Barbarę Żulińską 
(zob. np.: J. Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje…, s. 473–504, 261–312). 
24 A. Ciążela podkreśla niewspółmierność polskich i niemieckich ujęć oraz terminologii na gruncie 
pedagogiki kultury. Podstawą tej niewspółmierności jest odmienność zakorzenienia – typowo pol-
ska filozofia kultury (i pedagogika kultury) nie jest zakorzeniona ani zdominowana przez idealizm 
filozoficzny. W efekcie tego badacz dochodzi do przekonania, że specyfikę polskiej pedagogiki kul-
tury da się pokazać, gdy odejdzie się od przeświadczenia, że „kanonicznym ujęciem tego zagadnie-
nia w polskiej pedagogice jest pedagogika kultury zakorzeniona w idealistycznej filozofii kultury” 
(tegoż, Polska pedagogika kultury w pierwszej połowie XX wieku, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki 
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dotąd, w żadnych syntezach ani opracowaniach niewymieniany wcześniej, ka-
tolicki nurt pedagogiki kultury25. Jego przedstawiciele podejmowali polemikę  
z �lozo�ą idealizmu niemieckiego i Heglowskiego ducha obiektywnego oraz 
z neokantystami (koncepcje J. Ciemniewskiego, B. Żulińskiej). W gronie tych 
pedagogów eksponowano – jako niezbywalny element tożsamości kulturowej 
– obronę „przed skrajnym idealizmem �lozo�i niemieckiej czy platońskiej” 26 
i żądano silnego powiązania ducha (pędu do nieskończoności) z życiem do-
czesnym, z jego realnością. Na realistycznych podstawach �lozo�cznych (naj-
częściej wiązanych wprost z tomizmem czy neotomizmem) zbudowano ob-
szerny nurt polskiej myśli pedagogicznej. W przeszłości (i obecnie) tradycja ta 
stanowiła obszar marginalizowany w stosunku do tego, który między innymi 
Mieczysław Gogacz27 wskazuje jako zbudowany na idealizmie �lozo�cznym. 
Zaniechanie dotyczy zarówno uznawalności faktu jego istnienia (pozostawia-
nie go za „zasłoną milczenia”), jak i nieobecności w dyskursie, diagnozach 
dorobku, klasy�kacjach nurtów, kierunków, trendów rozwojowych.

Wskutek braku tak szerokiego obszaru polskiej myśli pedagogicznej 
(prac jako źródeł go stanowiących) w jej diagnozach i dyskursie nie podda-
no wery�kacji ram kierunków, nurtów rozwoju polskiej myśli pedagogicznej 
i pedagogiki (najlepiej widać to w podręcznikach, słownikach, encyklope-
diach). Wprawdzie pojawiły się już znamiona korekty tego stanu poprzez 

Specjalnej, Warszawa 2010, s. 370). Teza wyżej „odkryta” była oczywistą dla pedagogów katolickich 
dwudziestolecia międzywojennego (J. Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje…, s. 199).
25 Badania A. Ciążeli pokazały, że w Polsce pierwszej połowy XX wieku istniał nie tylko jej model 
klasyczny (wzorowany na pedagogice niemieckiej), ale także model wiążący się z orientacjami lewi-
cującymi polskiej filozofii kultury (Abramowski, Brzozowski, Znaniecki); moje zaś badania odkryły 
model katolicki, zakorzeniony w kulturze katolickiej i filozofii realistycznej (neotomistycznej). Do-
konałam ich klasyfikacji i wyłoniłam trzy modele w nurcie pedagogiki kultury: 
1) model tradycyjny, oparty na filozofii niemieckiego idealizmu i Heglowskiego ducha obiektywne-
go, nawiązujący do neokantystów badeńskich (na czele z B. Nawroczyńskim, S. Hessenem);
2) model pedagogiki zakorzeniony w filozofii kultury strzegącej polskiej tożsamości (Brzozowski, Abra-
mowski), o lewicującym charakterze (z przedstawicielami takimi jak: Z. Mysłakowski, W. Radwan,  
F. Znaniecki, B. Suchodolski, z J. Kretz-Mirskim włącznie) wyodrębniony przez Andrzeja Ciążelę;
3) model katolicki wyłoniony w wyniku moich badań nad polską pedagogiką katolicką (z nieza-
liczanymi nigdy dotąd do pedagogów kultury: J. Ciemniewskim, Z. Bielawskim, B. Żulińską,  
H. Weryńskim i wymienianymi już wcześniej w polskiej pedagogice kultury L. Zarzeckim, S. Szu-
manem i J. Stepą, lecz bez wskazywania na ich katolickie zakorzenienie); model także obywający się 
bez filozofii niemieckiego idealizmu i Heglowskiego ducha obiektywnego, zabiegający o oddanie 
polskiej tożsamości kulturowej i narodowej (J. Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej 
1918-1939, dz. cyt., rozdz. 3, s. 191–326).
26 B. Żulińska, Ku zmartwychwstaniu. Zagadnienia pedagogiczne, Wydawnictwo Sióstr Zmartwych-
wstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Trenton NY 1950, s. 26.
27 M. Gogacz, Podstawy wychowania, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1993.
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nowe monogra�e nawiązujące do myślenia wiążącego się z realizmem, (neo)
tomizmem, lecz brak uznawalności tej myśli w wielu środowiskach akademic-
kich zdaje się nadal dominować.

B. Kolejnym przykładem myśli pedagogicznej ze znaczącymi obszarami 
zaniechań jest myśl personalistyczna, która po zmianie 1989 roku doszła do 
głosu już na I Zjeździe PTP, co było niewątpliwą zasługą jej zwolenników. Jed-
nak zainicjowany kierunek rozwoju myśli o wychowaniu inspirujący się per-
sonalizmem jako teorią osoby niestety nie stanowił nawiązania do polskich 
tradycji dwudziestolecia międzywojennego. Podjęto nowe jej aspekty i jakości 
personalizmu (w niczym nie naruszające jego sedna). Nie zadano sobie jednak 
pytania o użyteczność promowanych wartości dla społeczeństwa polskiego ani 
nie zachowano wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy bliskimi (a więc łatwymi 
do pomylenia) pojęciami tego, co w personalizmie nazywa się promocją osoby, 
a w ujęciach myśli liberalnej indywidualizmem w wychowaniu. Obrany trend 
rozwoju – jak widać to z perspektywy minionego 25-lecia „odrywającym” się od 
tradycji kultury polskiej. Dziedziny wychowania uprawiane w personalistycznej 
myśli pedagogicznej okazały się nie w pełni zorientowane na polską rację stanu 
i potrzeby polskiego społeczeństwa poprzez „odwracanie wzroku” od warto-
ści społeczno-ekonomicznych. Pojawiły się w tym personalizmie jako naczel-
ne wartości: wychowanie do otwartości, dialogu, spotkania, problem (twarz) 
„Innego” (choć mamy we własnej tradycji twarz „Bliźniego”). Nie było w tej 
myśli (i tej pedagogice) wychowania gospodarczego i ekonomicznego, wycho-
wania politycznego i obywatelskiego, niewiele było wychowania patriotycz-
nego. Pedagogiczna myśl personalistyczna po 1989 roku niemal zapomniała  
o drugiej w personalizmie pod względem ważności kategorii – o dobru wspól-
nym i nie podjęła jego idei przewodnich. Mówiąc słowami Nawroczyńskiego: 
nie podjęła myśli przewodnich, prowadzących ku wychowaniu dla wspólnoty 
państwowej czy narodowej i jej niezbywalnych praw (np. własności dóbr na-
rodowych). Podjęła problem rodziny, ale z reguły pomijała kontekst jej życia 
ekonomiczno-gospodarczego. Zaniechała przedwojennej tradycji wychowania 
do sprawiedliwości społecznej (ks. Aleksander Wóycicki, A. Niesiołowski, ks. S. 
Wyszyński). Chociaż w twórczości i osobie Andrzeja Niesiołowskiego mieliśmy 
„własnego” Emmanuela Mouniera, częściej cytowani byli obcy i współcześni 
twórcy tego nurtu. Zatraciliśmy całe dziedziny wychowania personalistycznego, 
które proponowali Karol Górski, Aleksander Wóycicki, Andrzej Niesiołowski: 
wychowanie ekonomiczno-gospodarcze, wychowanie do budowy struktur życia 
społecznegowychowanie polityczne.
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C. Ostatnie radykalne przerwanie ciągłości historycznej w polskiej my-
śli pedagogicznej nastąpiło w 1939 roku, w latach powojennych 1945–1989 
nie tylko nie podjęto kontynuacji, ale rozpoczęto wielką negację tradycji. 
Do tej pory brakuje istotnych inicjatyw badawczych – nawiązań i powiązań  
w celu uzyskania ciągłości polskiej myśli pedagogicznej w zakresie zawartości 
treściowej oraz pro�lu tożsamościowego. Ten brak nawiązań jest także bar-
dzo widoczny w pedagogice religii, a przede wszystkim w jej wyznaniowym, 
katolickim nurcie. Tutaj tracenie związków z polską tradycją wychowania re-
ligijnego, a nawet współczesne zjawisko „odcinania” się od tych związków, jest 
szczególnie widoczne i to tam, gdzie należałoby się ich spodziewać [mam na 
uwadze publikacje „Keryksu”, podręcznik Pedagogiki religii C. Rogowskiego 
(Toruń 2011), czy Leksykon pedagogiki religii pod red. C. Rogowskiego (War-
szawa 2007)]. Kwestia tego nurtu polskiej myśli pedagogicznej jest złożona, 
wewnętrznie skomplikowana, jednak nie beznadziejna ze względu na rozwi-
jany obszar pedagogiki chrześcijańskiej, tworzonej przez ogromną już dzisiaj 
liczbę monogra�i i rozpraw zakorzenionych w tej kulturze, �lozo�i i teologii. 

*
Wskazane tu cele i sensy istnienia Seminarium Polskiej Myśli Pedago-

gicznej, a także wszelkie jego funkcje odniesione być mogą tylko do rzeczy-
wiście wolnego kraju, jakim obecnie jest Polska. Myśli pedagogicznej w tym 
podtrzymywaniu wolności przypada nadspodziewanie doniosła rola. 

Wskazując przykłady kierunków rozwoju polskiej myśli pedagogicznej,  
w których ujawniają się ogromne zaniechania, warto zwrócić uwagę również na 
optymistyczne zjawisko dotyczące bardzo młodych naukowców, polegające na 
bezpośrednim nawiązywaniu do faktów i nazywaniu ich po imieniu. Zjawisko 
to jest możliwe i niejako warunkowane odrzuceniem rozmaitych „poprawności” 
o różnych starych konotacjach. Punktem wyjścia jest dostrzeganie tych pomi-
nięć i zaniechań: przykładem są niektórzy historycy i poloniści, których świet-
ne prace wydane są w dziele zbiorowym (Nie)obecność. Pominięcia i przemilcze-
nia w narracjach XX wieku zredagowanym przez H. Gosk i B. Karwowską28.  
W �lozo�i i pedagogice pojawiają się studia i projekty nad tematyką całe lata 
nieobecną w dyskursie uniwersyteckim, jak na przykład prace Konrada Szoci-
ka29, Małgorzaty M. Boużyk30 czy Jarosława Horowskiego31.
28 Zob. np. D. Skórczewski, Retoryka pominięcia i przemilczenia a prawda literatury: o postkolonialnych implika-
cjach pewnych praktyk dyskursywnych, w: H. Gosk, B. Karwowska, (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia 
w narracjach XX wieku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
29 K. Szocik, Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna, NOMOS, Kraków 2014. 
30 M. M. Boużyk, Wychowanie otwarte na religię. Polska Szkoła Filozofii Klasycznej o roli religii w wychowa-
niu, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013.
31 J. Horowski, Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej, Wydawnictwo Naukowe 
UMK, Toruń 2015.
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By nie popaść w destrukcyjną krytykę – zaokrąglając mocno wszelkie 
daty – powiedzieć trzeba, że w ostatnich 250 latach mieliśmy niespełna 50 lat 
wolności. Polacy przeszli „pod batem” swoich sąsiadów twardą i krwawą lekcję 
poprawności sprowadzającej się do hasła: „przepraszamy, że istniejemy, prze-
praszamy za to, co nas od was odróżnia”. O ile „pokolenie Kolumbów” (rocz-
niki z lat 1920–1930) potra�ło z honorem walczyć o swoją tożsamość, poko-
lenie moich rówieśników często rezygnuje z niej, zanim ktokolwiek rezygnacji 
z tej tożsamości zażąda… Moje i nieco młodsze pokolenie lekką ręką odrzuca 
tę tożsamość w nadziei „przypodobania się” komukolwiek, za cokolwiek lub 
na wszelki wypadek. Postawy takie albo podobne spowodowały, że okres po 
zmianie 1989 roku nie przyniósł możliwych do uzyskania efektów w zakre-
sie odrabiania wcześniejszych zaniechań (likwidacji białych plam i tworzenia 
projektów dla współczesności uwzględniających dobro obywateli widziane  
z ich własnej perspektywy) w badaniach nad polską myślą pedagogiczną.

Biorąc pod uwagę możliwości lat 1989–2014, cieniem na kierunkach roz-
woju badań nad polską myślą pedagogiczną kładzie się brak wystarczających 
badań w odniesieniu do dwóch odmiennych etapów jej rozwoju (mam tu na 
uwadze całościowe, zespołowe i zsynchronizowane projekty badawcze), przed 
i po „zmianie `89”. Ich brak po pierwsze spowodował, że nie dokonaliśmy po 
1989 roku całościowej historycznej rekapitulacji stanu dorobku polskiej myśli 
pedagogicznej (i pedagogiki) okresu dwudziestolecia międzywojennego, na 
który w PRL spuszczono szczelną zasłonę milczenia. Dotyczy to zarówno 
zakresu rozwijanych w przeszłości subdyscyplin pedagogicznych, jak i kie-
runków, nurtów rozwoju myśli pedagogicznej możliwych do wyodrębnienia 
w oparciu o kryterium �lozo�czne lub ideologiczne czy światopoglądowe. Po 
drugie, w odniesieniu do PRL, poza krytycznymi tekstami profesor Teresy 
Hejnickiej-Bezwińskiej, nie został wykonany bilans rozwoju polskiej socjali-
stycznej myśli pedagogicznej okresu PRL. Mam tu na myśli bilans bardziej 
wszechstronny od tego, który po części się pojawił, mianowicie: 

a) Nie wyjęliśmy „z lamusa” tych tekstów i tej twórczości, która nie miała 
racji bytu z powodów politycznych i wydawana była na emigracji, w drukar-
niach diecezjalnych lub pozostawała (do dziś być może pozostaje) w szuµa-
dach i rękopisach. 

b) Ku przestrodze oraz nauce własnej nie poddaliśmy ocenie haniebnych 
tekstów ideologicznych o pro�lu marksistowskim, tak zwanego „wojującego ko-
munizmu” czy „wojującego bezbożnictwa”. Mam tu na myśli teksty spoczywają-
ce spokojnie w bibliotekach autorstwa tak zwanych wybitnych intelektualistów, 
w pedagogice przykładowo o teksty M. Szulkina, Ż. Kormanowej, W. Scha- 
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yera i innych, wypełniające powojenne czasopisma w rodzaju „Nowa Szkoła” 
(organ Ministerstwa Oświaty) i wiele podobnych. Zaniechanie to pozbawiło 
młodsze pokolenia poznania smaku i specy�ki „nowomowy”, a także historii 
powojennej teorii i praktyki wychowawczej. W końcu „zmiana `89” umożli-
wiła wolną pracę twórzczą w zakresie koncepcji wychowania odpowiadają-
cych potrzebom polskiego społeczeństwa. Tymczasem zdominowała je domi-
nacja lub przenoszenie koncepcji funkcjonujących w odmiennych kulturowo 
społeczeństwach. 

c) „Odpuściliśmy sobie” niebagatelne doświadczenie ciągłości obserwacji, 
jak w polskich warunkach ewaluowała i twórczo była rozwijana (korygowana) 
myśl marksistowska (wszelka myśl lewicowa). Doskonałym przykładem są 
powojenne wydania tekstów przedwojennych marksistów (np. pism Stefani 
Sempołowskiej czy Władysława Spasowskiego) „oczyszczone” z wszelkich 
propozycji, które skompromitowała historia oraz dostosowane do standar-
dów przyjmowanych np. w latach 60. XX wieku po istotnych „odwilżach” 
socjalizmu. Braki analiz tego typu utrudniają nie tylko ocenę wychowaw-
czej myśli przeszłości, ale przede wszystkim uniemożliwiają (lub utrudnia-
ją) aktualną orientację adeptów pedagogiki we właściwościach programów 
wychowawczych (edukacyjnych) wiążących się z poszczególnymi ideologiami 
(myśl neomarksistowska przyjmuje dzisiaj nowe formy i wcielenia nie tracąc 
głównego rdzenia). Brak uświadamiania sobie faktu jej ewoluującej ciągłości, 
obecności uniemożliwia współczesny w pełni wolny wybór i projektowanie 
podmiotowego działania pedagogicznego.

Zakończenie

Czy i co usprawiedliwia oraz uzasadnia stawianie polskiej myśli pedago-
gicznej jako ważnego dzisiaj, istotnego problemu badawczego? Zjednoczona 
Europa wydaje się już tylko formalnie zjednoczona – nie jest już nawet tą 
niechcianą Europą „dwóch prędkości”, jest luźnym związkiem z rozpisany-
mi rolami wynikającymi ze starych, historycznie ukształtowanych schema-
tów, gdzie „mniejszym” przypisano wielkie obowiązki z mizernym pakietem 
uprawnień. Czy w Polsce – ogołoconej z własności, ekonomicznie sprowa-
dzonej do kolonii, z widmem bankructwa i długiem nie do spłacenia – jest 
jeszcze sens podejmowania i kreowania tożsamości własnej myśli pedago-
gicznej? Odpowiedź negatywna na to pytanie to zgoda na unicestwienie na-
szej tożsamości…

Janina Kostkiewicz



27

Na koniec, po przytoczonych pytaniach, propozycjach i rozterkach, po-
zwolę sobie przytoczyć sentencję z pracy Marka Rembierza: „współczesna 
kultura popada nie tylko w radykalnie redukującą ludzkie możliwości jedno-
stronność, ale też w ten rodzaj pozoru, który dla Greków był najgroźniejszy: 
w pozór uznawany za jedyną prawdę i w głębokie wewnętrzne (samo)zakła-
manie, które nie pozwala widzieć i nie pozwala wypowiedzieć tego, jak się 
rzeczy mają”32. Czy pozór ów dotyczy naszej rzeczywistości pedagogicznej? 
I tak, i nie. W jakimś zakresie tak, w trochę mniejszym nie, bo są możliwe 
spotkania pod hasłem dzisiejszego Seminarium, bo powstają prace krytyczne 
w stosunku do aktualnej praktyki pedagogicznej i dominującej teorii (choć to 
nie one wiodą prym w dzisiejszej pedagogice), a także systemie edukacji.

„Seminarium” (w jęz. łac.) to „szkółka roślin, drzew”. Termin pochodzi 
od słowa „semen” (w dop. seminis) i oznacza „nasienie, ziarno, narybek”. Jest 
więc seminarium formułą spotkań, których celem jest owo „rzucenie ziarna” 
w sensie wzajemnej inspiracji do badań, wskazywanie obszarów ważnych ze 
względu na stan rzeczy w naszej dyscyplinie, czego – ogłaszając otwarcie cy-
klu Seminariów Polskiej Myśli Pedagogicznej – Państwu i sobie życzę.

32 M. Rembierz, Zmierzch i mrok. O metaforyce i wartościowaniu doświadczeń egzystencjalnych w krę-
gu opozycji światłość – ciemność, „Świat i Słowo. Filologia | nauki społeczne | filozofia | teologia”,  
2 (21)/2013, s. 21.

O potrzebie badań nad polską myślą pedagogiczną – obszary zaniechane, obszary wymagające reinterpretacji
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Uwarunkowania rozwoju polskiej myśli pedagogicznej (uwagi ogólne)

Streszczenie: Polska myśl pedagogiczna na temat wychowania i na temat nauczania po części roz- 
wijała się i rozwija z inspiracji prądami i orientacjami zagranicznymi (europejskimi i amerykańskimi), 
po części historycznymi losami Polski (w tym Polski pod zaborami). Myśl pedagogiczna za granicą  
i w Polsce uprawiana była i jest na trzech poziomach: 1) reµeksji nad praktyką wychowania i nauczania, 
2) reµeksji nad procesami wychowania i nauczania, 3) reµeksji nad pedagogiką jako nauką o wychowaniu 
i nauczaniu. Rozwój polskiej myśli pedagogicznej związany jest z dominującymi prądami umysłowymi 
i kulturowymi, z doświadczeniami historycznymi, z oddziaływaniem innych nauk humanistycznych i spo-
łecznych, z aktywnością naukową polskich teoretyków.
Słowa kluczowe: myśl pedagogiczna, polska myśl pedagogiczna, rozwój polskiej myśli pedagogicznej, uwarun-
kowania rozwoju polskiej myśli pedagogicznej

Development determinants of Polish pedagogical thought 
(general remarks)

Summary: Polish pedagogical thought on education and teaching has been evolving both from inspiration 
of foreign currents (European, and American) and from Polish historical fate (including Polish annexation). 
Pedagogical thought abroad and in Poland has been cultivated on 3 levels: reµection on the practice of educa-
tion and teaching, reµection on the process of education und teaching, reµection on the education as a science 
practice of education and teaching. Development of Polish pedagogical thought is associated with dominant 
intellectual and cultural currents, as well as with historical experience together with e¿ect of others humanistic 
and social science and with Polish theorists’ scienti�c activity.
Keywords: pedagogical thought, Polish pedagogical thought, development of Polish pedagogical thought, de-
velopment determinants of Polish pedagogical thought

Podejmując temat uwarunkowań rozwoju polskiej myśli pedagogicznej, 
czynię to ze stanowiska pedagoga ogólnego i dydaktyka ogólnego, nie zaś 
z pozycji historyka wychowania i myśli pedagogicznej, chociaż wykorzystuję 
pośrednio wiedzę historyczną i analizy doświadczeń z przeszłości powiązane 
z danymi z badań porównawczych zawarte między innymi w pracach Ludwi-
ka Chmaja, Wiktora Czerniewskiego, Jana Drausa i Ryszarda Terleckiego, 
Teresy Hejnickiej-Bezwińskiej, Mirosława Krajewskiego, Janiny Kostkiewicz, 
Stanisława Kota, Stefana Kunowskiego, Józefa Miąso, Kazimierza Sośnic-
kiego, Bogusława Śliwerskiego, Lecha Witkowskiego, Stefana Wołoszyna1. 
1 Tu szczególnie użyteczną pozycją jest jego książka Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku. Próba 
syntetycznego zarysu na tle powszechnym, drugie, poszerzone wydanie ukazało się w 1998 roku w Kiel-
cach w Domu Wydawniczym STRZELEC.
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Podejmując wspomniany temat, ujmuję tekst w formie uwag ogólnych, a nie 
wykładu systematycznego, taki wykład wymaga opracowania książkowego, 
które zresztą warto w przyszłości przygotować.

Na wstępie dokonuję wyjaśnień terminologicznych związanych z klu-
czowymi dla tego tematu pojęciami: myśl pedagogiczna, polska myśl peda-
gogiczna. Przyjmuję, że myśl pedagogiczna to reµeksje podstawowe na temat 
wychowania (głównie moralnego, społecznego) oraz na temat nauczania  
(w szerszym wymiarze – kształcenia). 

Przyjmuję, że polska myśl pedagogiczna to:
a) myśl pedagogiczna na temat wychowania i nauczania uczonych polskich 

zbieżna z tendencjami zachodnimi (europejskimi i amerykańskimi), które po 
części inspirują polskich pedagogów, a po części wzbogacają te tendencje;

b) myśl pedagogiczna specy�cznie polska w sytuacji długiego okresu 
braku państwa polskiego przede wszystkim w sytuacji zaborów, generująca 
pedagogikę narodową, patriotyczną, państwową (w późniejszym okresie w in-
nych krajach zrodziła się pedagogika związana z nacjonalizmem, faszyzmem, 
komunizmem, co zachodziło we Włoszech, Niemczech, Rosji).

Według mojego oglądu rozwoju myśli pedagogicznej w Europie (w cza-
sach nowożytnych w Polsce) można przyjąć, że „od zarania do dziś” występują 
trzy poziomy pedagogicznej myśli (reµeksji) tworzące kontinuum:

Poziom I. Re¥eksja nad praktykq wychowania, praktyką nauczania od sta-
rożytności do dziś, zwłaszcza nad celami, metodyką wychowania i nauczania 
– w odleglejszych epokach reµeksje na kanwie �lozo�i, religii snute w staro-
żytnej Grecji (Sokrates, Platon, Arystoteles), w czasach rzymskich (Cyceron, 
Seneka, Kwintylian), w średniowieczu (św. Benedykt z Nursji, św. Tomasz  
z Akwinu);

Poziom II. Re¥eksja nad procesami wychowania i nauczania, co związane 
było i jest z orientacjami �lozo�cznymi (np. John Locke), religijnymi, psy-
chologicznymi, społecznymi (socjologicznymi), kulturowymi;

Poziom III. Re¥eksja nad pedagogiką jako nauką, pedagogiką naukową 
(teoretyczną), zaczątki takiej reµeksji w dziedzinie nauczania można umow-
nie związać z dziełami Jana Amosa Komeńskiego (Didactica magna..., 1657),  
w dziedzinie wychowania z Janem Fryderykiem Herbartem (Pedagogika ogól-
na wywiedziona z celu wychowania, 1806). Warto dodać, że pierwsza katedra 
Pedagogiki powstała w Uniwersytecie w Halle pod kierunkiem Ernsta Chri-
stiana Trappa („pierwszego profesora pedagogiki”) w 1779 roku; godzi się 
także zwrócić uwagę na to, że nie były to początki dydaktyki ogólnej i peda-
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gogiki ogólnej jako „nauk czystych”, wszak J.A. Komeński odwoływał się do 
nauk przyrodniczych, psychologii, �lozo�i, zaś J.F. Herbart – do etyki (cele)  
i do psychologii (postępowanie).

Uwzględniwszy takie trójczłonowe kontinuum poziomów pedagogicznej 
myśli (reµeksji) pedagogicznej, przechodzę niżej do krótkiej analizy jej uwa-
runkowań w Polsce, co jest zgodne z tytułem niniejszej pracy. Można w tym 
zestawie uwarunkowań zamieścić poniższe cztery kręgi.

A. Uwarunkowania związane z prądami umysłowymi i kulturowymi za 
granicą i pośrednio w Polsce.

Do znaczących prądów umysłowych, w których obecne były dzieła o wy-
chowaniu, o nauczaniu Polaków należą:

 Odrodzenie (Renesans) z pracami m.in. Szymona Marycjusza, Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego (zwłaszcza koronnym dziełem z 1551 roku O popra-
wie Rzeczypospolitej);

Oświecenie związane z aktywnością pedagogiczną m.in. Jędrzeja Śnia-
deckiego, Stanisława Staszica, Hugona Kołłątaja, Stanisława Konarskiego;

Romantyzm z wybijającymi się pracami przede wszystkim Bronisława Ferdy-
nanda Trentowskiego, Karola Libelta (orędownika „wychowania patriotycznego”);

 Pozytywizm owocujący dziełami m.in. Aleksandra Świętochowskiego, 
Adolfa Dygasińskiego, Bolesława Prusa, po części Henryka Wernica (zbliżo-
nego do liberalizmu);

Prądy przełomu XIX i XX wieku oraz XX wieku, m.in. liberalizmu, natu-
ralizmu, pragmatyzmu, personalizmu, „nowego wychowania”; sztandarowymi 
postaciami „przełomu” byli m.in. Jan Władysław Dawid, Stanisław Karpo-
wicz.

B. Uwarunkowania związane z historią Polski niepodległej i Polski pozba-
wionej niepodległości.

W okresie trzech ostatnich wieków, zatem w dobie rozwoju wiedzy o wy-
chowaniu, wiedzy o nauczaniu, polska myśl pedagogiczna została w znacz-
nym stopniu ograniczona, przede wszystkim odnosi się to do wielu dziesiąt-
ków lat zaborów. Brak było normalnych warunków rozwoju w sytuacji, gdy 
terytorium Polski było podzielone i zarządzane przez trzech różnych zabor-
ców, zróżnicowane były ustalenia polityczne, ekonomiczne, prawne, oświato-
we. Dążenia niepodległościowe Polaków głównie w czasach napoleońskich, 
powstania listopadowego, powstania styczniowego nie przyniosły spodzie-

Uwarunkowania rozwoju polskiej myśli pedagogicznej (uwagi ogólne)
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wanych rezultatów, zaś spowodowały restrykcje również w oświacie polskiej. 
Niepodległa myśl pedagogiczna polska przesycona była reµeksją związaną z wy-
chowaniem patriotycznym, wychowaniem narodowym, a także z wychowaniem  
społecznym.  Dwudziestolecie  międzywojenne przyniosło ożywienie polskiej 
myśli pedagogicznej, m.in. myślą związaną z wychowaniem państwowym. Po-
wojenny okres tak zwanego realnego socjalizmu w krajach bloku wschodniego, 
kierowanego przez Związek Radziecki, ograniczył przepływ myśli zachodniej do 
Polski, aczkolwiek nie pozbawił rozwoju polskiej myśli dydaktycznej, natomiast 
polską myśl o wychowaniu przesuwał w stronę idei wychowania socjalistyczne-
go. Sytuacja Polski całkowicie niepodległej, datowana od 1989 roku, stworzyła 
możliwości przepływu myśli pedagogicznej zachodnioeuropejskiej (anglojęzycz-
nej i niemieckojęzycznej) oraz amerykańskiej, z której Polacy korzystali i korzy-
stają z nadmierną pilnością, ze szkodą dla dorobku polskiej myśli o wychowaniu, 
o nauczaniu, o pedagogice. Trzeba stwierdzić, że mimo zawirowań historycznych, 
ekonomicznych, społecznych, politycznych ostatnich wieków nie został zahamo-
wany rozwój polskiej myśli religijnej nacechowanej pierwiastkami wychowaw-
czymi, dydaktycznymi, społecznymi, opiekuńczymi, warto nawiązać do tego do-
robku w sytuacji dość znacznej dezintegracji aktualnej myśli pedagogicznej.

C. Uwarunkowania związane z oddziaływaniem innych nauk i rozwojem 
pedagogiki jako nauki autonomicznej.

Bardzo duże znaczenie dla rozwoju polskiej myśli pedagogicznej, szcze-
gólnie na poziomie reµeksji nad pedagogiką, głównie na przełomie XIX i XX 
wieku oraz w wieku XX, miały następujące tendencje i zjawiska:

a) wpływ nurtów �lozo�cznych (na przykład na pedagogikę �lozo�czno-
-praktyczną), psychologii eksperymentalnej, socjologii, nauk o kulturze, religii;

b) odejście od pedagogiki spekulatywnej, pedagogiki subiektywnej, zwrot 
w stronę pedagogiki obiektywnej, docenienie wartości kulturowych i społecznych;

c) przyjmowanie – za naukami przyrodniczymi – pozytywistycznego, 
scjentystycznego modelu nauki, kwanty�kacji w badaniach pedagogicznych;

d) rozwój pedagogiki empirycznej, pedagogiki eksperymentalnej;
e) nurt „nowego wychowania” jako siła reformująca polską pedagogikę 

praktyczną i inspirująca do dziś reµeksję nad praktyką pedagogiczną;
f ) powstawanie pod wpływem innych nauk i autonomicznego rozwoju 

polskiej pedagogiki szeregu prądów, kierunków i orientacji pedagogicznych 
wyrażających się w pedagogikach i pedagogiach między innymi: naturali-
styczno-liberalnych, psychobiologicznych, socjologicznych (społecznych), 
kultury, religijnych (katolickich), personalistycznych.

Stanisław Palka
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D. Uwarunkowania związane z wybitnymi, indywidualnymi, twórczymi osią-
gnięciami polskich pedagogów oraz powstaniem katedr pedagogiki uniwersyteckiej.

W historii polskiej myśli pedagogicznej ukierunkowanej naukowo zwra-
cają uwagę zarówno wybitni twórcy indywidualni, jak i powstałe instytucje 
naukowe związane z międzywojennymi uniwersytetami. Co się tyczy twórców 
indywidualnych, to można arbitralnie wskazać przede wszystkim na dzieła:

a) Bronisława Ferdynanda Trentowskiego (1808–1869), twórcy okresu 
romantyzmu, pozostającego pod wpływem �lozo�i niemieckiej, autora dzieła   
Chowanna (1842), składającego się z trzech istotnych w poznaniu pedago-
gicznym części: nepiotyki (nauki o dziecku), dydaktyki, epiki (historii wycho-
wania, organizacji szkół);

b) Jana Władysława Dawida (1859–1914), wykorzystującego dorobek 
psychologii i socjologii, budującego zręby polskiej pedagogiki empirycznej, 
pedagogiki eksperymentalnej, autora m.in. dzieł Zasób umysłowy dziecka 
(1895 ), Nauka o rzeczach (1892), wykładającego w Krakowie w latach 1911–
1913 Doświadczalne podstawy pedagogiki.

W gronie osób wybitnych tworzących pedagogikę, dydaktykę ogólną, pe-
dagogikę społeczną, pedagogikę specjalną znajdują się między innymi: Hen-
ryk Rowid, Helena Radlińska, Bogdan Nawroczyński, Kazimierz Sośnicki, 
Maria Grzegorzewska, Zygmunt Karol Mysłakowski, Bogdan Suchodolski, 
Wincenty Okoń. Co się tyczy pedagogiki uniwersyteckiej, warto zwrócić 
uwagę na pierwsze Katedry Pedagogiki stworzone w Polsce niepodległej:

a) w 1919 roku w Uniwersytecie w Poznaniu pod kierunkiem Antoniego 
Danysza,

b) w 1926 roku w Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem Bogdana 
Nawroczyńskiego,

c) również w 1926 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem 
Zygmunta Mysłakowskiego.

Analiza uwarunkowań rozwoju polskiej myśli pedagogicznej doprowa-
dza nas do stanu aktualnego. Stan aktualny można, analogicznie jak w po-
czątkowej części artykułu, odnieść do trzech poziomów myśli pedagogicznej:

I. Reµeksji (krytycznej) nad praktyką wychowania i nauczania, tu analizy 
związane są ze sposobami i kierunkami rozwoju polityki oświatowej, w tym 
zakresie istotną rolę spełniają po części pedagodzy, po części – w dużym stop-
niu – media (prasa, telewizja, internet);

Uwarunkowania rozwoju polskiej myśli pedagogicznej (uwagi ogólne)
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II. Reµeksji nad procesami wychowania (moralnego, estetycznego, zdro-
wotnego) i nauczania (kształcenia = nauczania i wychowania intelektualnego) 
oraz pochodnymi procesów: opieki, animacji kulturowej, animacji społecznej, 
resocjalizacji, pro�laktyki, rewalidacji, dydaktyk przedmiotowych, dydaktyki 
szkoły wyższej (w tym: dydaktyki akademickiej), na tym polu obecna jest 
bogata literatura przedmiotu;

III. Reµeksji nad pedagogiką w wymiarach:
a) pedagogiki ogólnej (pedagogiki naukowej) i dydaktyki ogólnej, 
b) pedagogiki o nachyleniu „ideologicznym”, praktycznym, np. pedagogi-

ki krytycznej, pedagogiki emancypacyjnej, pedagogiki międzykulturowej, pe-
dagogiki Gestalt, dydaktykach zorientowanych prakseologicznie (behawiory-
stycznie), humanistycznie, konstruktywistycznie.

Rozwój polskiej myśli pedagogicznej związany jest ( być może) z budo-
waniem pedagogiki jako nauki autonomicznej, ale z uwzględnieniem badań 
interdyscyplinarnych z pogranicza pedagogiki i nauk pokrewnych (między 
innymi nauk �lozo�cznych, psychologicznych, socjologicznych), komple-
mentarne stosowanie idei pedagogicznych i innych nauk.

Cechą rozwoju polskiej myśli pedagogicznej jest coraz większe uszcze-
gółowienie i zróżnicowanie subdyscyplin pedagogicznych, co prowadzi do ich 
dezintegracji. Taki stan rzeczy wywołuje potrzebę zwrotu do ogólnej reµeksji 
nad wychowaniem i nauczaniem, z nawiązywaniem do polskiego dorobku 
pedagogicznego z przeszłości oraz dorobku pedagogicznego innych krajów,  
a także innych nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych.

Stanisław Palka
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Program nauczania a kontekst jego funkcji społecznych 

Streszczenie: Artykuł podejmuje ogólną tematykę programów wychowawczych instytucji jaką jest szkoła. 
Program nauczania omawiany jest w kontekście dwóch jego funkcji społecznych, a mianowicie reprodukcji 
kulturowej oraz zmiany społecznej. Zostały również przedstawione modele programu nauczania, w których 
społeczna funkcja programu przenika się z procesem zdobywania wiedzy. Wśród podstawowych typologii i ujęć 
programu nauczania wskazano rozpatrywanie ich pod kątem: zalecanych treści, zaplanowanych działań, za-
mierzonych rezultatów, zaplanowanych aktywności do wykonania przez uczniów i doświadczeń edukacyjnych.
Słowa kluczowe: program, program nauczania, funkcje społeczne programu, model programu nauczania

±e curriculum and its social functions context

Summary: ©e paper takes on a general theme of educational programs the institution the school is. ©e curric-
ulum is considered in a context of two social functions: cultural reproduction and a social change. Also models 
of the curriculum has been presented in which the social functions of the program percolates with a process of 
possessing knowledge. Among basic typologies and curriculum approaches it has been pointed: suggested con-
tents, scheduled activities, intended results, planned activities to execute by pupils and educational experiences.
Keywords: program, curriculum, social functions of the program, a model of a curriculum.

Wprowadzenie

Programy prowadzące do zmiany społecznej ujmowanej w szerszym kon-
tekście mogą służyć zmianie świadomości społecznej obywateli, przeformu-
łowaniu/zmianie istniejących zwyczajów, systemów, wzorców kulturowych. 
Niejednokrotnie wraz ze zmianami systemowymi następują zmiany instytu-
cjonalne, zmiany w podejściach, stanowiskach, poczynaniach praktycznych. 

Wszelkie transformacje wartości, zmiany lub zwrócenie uwagi na inne 
wartości naznaczone aktualnym czasem historycznym znajdowały od-
zwierciedlenie w programach wychowawczych instytucjonalnych, stowa-
rzyszeniowych i indywidualnych, obecnych w polskiej myśli pedagogicznej 
przełomu XIX i XX wieku. Transformacje te wiązały się ze zmianami in-
stytucjonalnymi, jak na przykład te w II połowie XIX wieku w podejściu 
do dziecka przestępczego i marginalizowanego (utworzenie Towarzystwa 
Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych oraz powstanie pierwsze-
go na ziemiach zaboru rosyjskiego zakładu poprawczego dla nieletnich  
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w Studzieńcu) czy z programami stowarzyszeniowymi (np. program Soda-
licji Mariańskiej, łączący życie chrześcijańskie ze studiami); programami 
ruchów wychowawczych dla młodzieży (na przykład skauting), jak rów-
nież z szeroką grupą obecnych w polskiej myśli pedagogicznej na przełomie 
XIX i XX wieku programów wychowawczych indywidualnych (na przykład 
programy Jana Władysława Dawida, Eleonory Ziemięckiej, Izabeli Czarto-
ryskiej i inne). Programy wychowawcze miały swoje cele, uzasadnienia (po-
wody, genezy powstania programu, tło społeczno-historyczno-polityczne, 
z czegoś wynikały, powstawały w odpowiedzi na jakichś kontekst, chwilę 
dziejową), treści – miały swoją teorię (podbudowę teoretyczną, swoją �lo-
zo�ę, antropologię, aksjologię, znajdującą odzwierciedlenie również w za-
kładanych celach) i praktykę (wychodziły z propozycją rozwiązań praktycz-
nych, realizowanych w działalności instytucji, stowarzyszeń, towarzystw, 
ruchów itp. bądź ośrodków w których indywidualne osoby działały na polu 
wychowawczym i edukacyjnym).   

Do instytucji, w których program posiada szczególne znaczenie, nie-
wątpliwie należy szkoła. Jednakże jej programy wychowawcze często ustę-
pują miejsca jako przedmiot rozważań programom nauczania. Podzielając 
pogląd Stanisława Dylaka, że nauczanie uruchamia jednocześnie działa-
nia wychowawcze, należy podkreślić, że „szkoły winny najpierw budować 
swój program wychowawczy, będący swego rodzaju określeniem tożsamo-
ści. Wszelkie inne programy, w tym programy nauczania poszczególnych 
przedmiotów czy bloków przedmiotowych, powinny mieć wyraźne odnie-
sienie do naczelnych założeń wychowawczych szkoły”1.  

Społeczne funkcje programu i ich konteksty

Pełniąc określone role społeczne, programy nauczania mogą utrwalać 
wartości cenione przez społeczeństwo bądź odwrotnie – mogą prowadzić do 
zmiany społecznej poprzez zmianę wartości obecnych w społeczeństwie do-
rosłych. O ile w pierwszym przypadku jest to funkcja utrzymująca, polegająca 
na reprodukcji kulturowej, to w drugim może chodzić również o wprowadza-
nie nowych wartości. 

Tam, gdzie programy służą zachowaniu wartości starszego pokolenia 
w młodszym panuje przekonanie, że pozwolą one osiągnąć danemu spo-
1 S. Dylak, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania, Wydawnictwo Szkolne 
PWN, Warszawa 2000, s. 9.
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łeczeństwu ład, porządek, są sprawdzone i warto, by były utrwalane. Do 
takich wartości mogą należeć: patriotyzm, szacunek wobec starszych osób, 
zdyscyplinowanie, obowiązkowość, solidarność, współdziałanie, posłu-
szeństwo dzieci względem rodziców, dbanie o porządek itp. Jak wskazuje 
Hanna Komorowska, częstokroć tak funkcjonują programy wychowawcze, 
a reprodukcja wartości starszego pokolenia w młodszym dotyczy zwykle 
sfery afektywnej (przekonań, wartości, postaw, motywacji), rzadziej sfery 
kognitywnej2.

Społeczna funkcja reproduktywna programu utrzymującego istniejący 
porządek rzeczy może obejmować działania całych instytucji, również cały 
system szkolny, dla przykładu powielanie  wzorów tzw. kultury wysokiej, czy-
li wybitnych osiągnięć literatury i sztuki danego kraju. W ujęciu pedagogi-
ki krytycznej reprodukcja kulturowa pozwalająca przenosić poprzez system 
szkolny kulturę elit społecznych lub jednej społeczności i jednego języka wią-
że się z mniejszym lub większym stopniem przemocy w procesie narzucania 
wartości jak też sposobu komunikacji3. Twórca socjologii reµeksyjnej Pierre 
Bourdieu, współautor (z Jeanem-Claude’em Passeronem) książki Reproduk-
cja, uważa, że każdy zinstytucjonalizowany system nauczania powinien wy-
twarzać i odtwarzać instytucjonalne warunki, których istnienie i trwanie jest 
konieczne do spełnienia jego funkcji wdrażania i odtwarzania arbitralności 
kulturowej, której jest wytwórcą (reprodukcja kulturowa). W efekcie system 
nauczania dzięki własnej reprodukcji przyczynia się do reprodukcji społecznej 
poprzez odtwarzanie stosunków między grupami i klasami4.  

Bywa, że reprodukcja wartości odnosi się tylko do określonych metod pra-
cy, co wynika często na przykład z uwarunkowań kulturowych wyznaczających 
tradycyjne normy społeczne, a dotyczy niechęci stosowania metod interakcyj-
nych, aktywnych, osłabiających dominację nauczyciela w klasie, niechęci do 
wykorzystywania dyskusji, negocjacji, stawiania pytań, inicjowania rozmowy5. 

W pierwszej połowie XX wieku wyraźnie dały o sobie znać spory mię-
dzy tradycjonalistami a progresywistami, w których ci ostatni występowali 
przeciw metodom nauczania opartym na mechanicznych powtórzeniach, 
uczeniu się encyklopedycznej wiedzy na pamięć, przedmiotów akademickich, 

2 H. Komorowska, O programach w kształceniu ogólnym i zawodowym, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 
2012, s. 23.
3 T. Szkudlarek, Pedagogika krytyczna, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika: podręcznik aka-
demicki. t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 367–368.
4 P. Bourdieu, J-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2011, s. 135.
5 H. Komorowska, O programach w kształceniu ogólnym..., s. 23.
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sztywnemu planowaniu materiału, przyswajaniu wiedzy nieodpowiadającej 
na potrzeby dzieci. Progresywiści przejęli od Johna Deweya ideał uczenia się 
przez doświadczenie,  przez działanie; opowiadali się za metodami nauczania 
opartymi na prawach rozwojowych dzieci i ich naturalnej ciekawości, w tym 
swobodzie i samodzielności odkrywania (co sprzyjało wzrostowi wiary we 
własne siły), eksperymentowania przez uczniów, a także za dużą indywiduali-
zacją w pracy z dzieckiem. 

Progresywizm wywarł znaczący wpływ na podejście humanistyczne do 
programu szkolnego, w którym zwracano uwagę na współdziałanie, prace 
zespołowe, uczenie się we współpracy, w małych grupach, działanie w spo-
łeczności lokalnej, a zatem także nawiązywanie silnych relacji pomiędzy szko-
łą, rodzinami uczniów oraz środowiskiem lokalnym, jak również częściowe 
ponoszenie wspólnej odpowiedzialności za program szkolny rodziców dzieci 
wraz z nauczycielami. Stanowisko to przeciwstawiano nauczaniu zbiorowe-
mu opartemu na pamięciowym opanowywaniu faktów, rywalizacji, presji osią-
gnięć i porównywania się z innymi. Integralne traktowanie dziecka znajdo-
wało wyraz w docenianiu przedmiotów rozwijających wrażliwość artystyczną 
ucznia, zdolności muzyczne, plastyczne, manualne łącznie z podejmowaniem 
przedsięwzięć teatralnych, pracą nad inscenizacjami, wykorzystywaniem 
dramy. Zwolennicy tego podejścia uznawali, że przedmioty humanistyczne, 
wychowanie �zyczne, zdrowotne są tak samo ważne jak przedmioty ścisłe6.  
W opozycji pozostawały idee powrotu do podstaw, tradycji. Niestety obec-
nie, mimo deklarowanego całościowego, holistycznego spojrzenia na ucznia,  
bardziej doceniane są przedmioty (i takież uzdolnienia) ścisłe niż plastyczne; 
do tego dochodzi jeszcze kult wydajności, związany z ostrzejszymi kryteriami 
osiągnięć, wynikami procesu oceny i walidacji.  

Opisywany sprzeciw progresywistów wobec programów reproduk-
cji kulturowej, obecny również w podejściu humanistycznym do programu 
szkolnego, prowadził w efekcie do zmiany społecznej. Zmiany programowe  
w obszarze nauczania mogą odnosić się do zmian systemu organizacji naucza-
nia7, powstawania nowego typu szkół lub zmian ich założeń programowych  
w odpowiedzi na krytykę istniejących systemów oświatowych czy polityki 

6 A.C. Ornstein, F. P. Hunkins, Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, tłum. K. Kruszewski, 
WSiP, Warszawa 1999, s. 27–29.
7 Przykładowo: podział jednolitych studiów pięcioletnich na studia pierwszego stopnia i studia dru-
giego stopnia; wyodrębnienie I etapu nauczania – edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III), II etapu na-
uczania – szkoły podstawowej (kl. IV–VI) oraz III etapu nauczania – gimnazjów (kl. VII–IX) w miej-
sce ośmioletniej wcześniej w Polsce szkoły podstawowej, wprowadzenie egzaminów zewnętrznych 
pod koniec szkoły podstawowej i gimnazjum oraz tzw. nowej matury.
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edukacyjnej. Natomiast w praktyce najczęściej następują zmiany w obrębie 
treści nauczania oraz stosowanych metod i technik nauczania; następuje to 
poprzez wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego 
oraz nowych podręczników szkolnych dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez MEN. Podręcznik staje się de facto narzędziem służącym temu celowi, 
jest wykorzystywanym środkiem dydaktycznym. Zmiany podręczników to 
proces ciągły, nieuchronny, wynikający ze wzrostu/zmiany wiedzy przedmio-
towej w wybranej dziedzinie, zmiany wiedzy o świecie, w tym też zmiany pre-
ferowanych wartości8. Wprowadzanie nowych modeli, wzorców kulturowych 
następuje zatem także poprzez zmiany podręczników szkolnych. 

Przedsięwzięciem na dużą skalę dotyczącym zmian w obrębie instytucji 
i programów oświatowych było powstanie w Polsce po transformacji ustro-
jowej szkół społecznych, które występowały przeciw autorytarnemu modelo-
wi ówczesnej szkoły, zabiegając równocześnie o społeczeństwo samorządne  
i demokratyczne stosunki w oświacie do tego stopnia, by rodzice włączali się 
w podejmowanie decyzji dotyczących szkoły. Programy obliczone na wpro-
wadzenie zmiany społecznej miały zamiast autorytaryzmu w szkole przynieść 
rozwijanie wzorców interakcyjnych, nastawionych na osobę i potrzeby ucznia, 
jego rozwój, indywidualizację, kształtowanie poczucia tożsamości i własnej 
wartości. Takie zadania stawiały przed sobą również szkoły niepubliczne9, 
alternatywne10, wolne, innowacyjne.

Przemiany ustrojowe po 1989 r. nałożyły się – jak pisze Mirosław J. 
Szymański – na procesy gwałtownych zmian społecznych, dlatego edukacja  
w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach musiała być reformowana ze wzglę-
du na bardzo szybko zmieniającą się rzeczywistość społeczną pod wpływem 
przyśpieszenia zmian naukowo-technicznych w świecie, przejścia od gospo-
darki planowej do gospodarki rynkowej opartej na wolnej konkurencji, trans-
8 Obecnie praktyką uznanych polskich wydawnictw szkolnych jest wprowadzanie nowego podręcz-
nika do danego przedmiotu na rynek wydawniczy średnio co 2–3 lata.
9 W 1989 r. zaczęły powstawać w Polsce szkoły niepubliczne, z których pierwszą było założone 
przez prof. dr hab. Aleksandra Nalaskowskiego (wówczas doktora) eksperymentalne liceum spo-
łeczne „Szkoła Laboratorium” w Toruniu. Na przestrzeni trzech miesięcy zarejestrowano wówczas 
11 szkół niepublicznych. 
10 Również po transformacji ustrojowej 1 września 1989 r. rozpoczęło się wdrażanie koncepcji 
„Wrocławskiej Szkoły Przyszłości” (w jej ramach powstało Przedszkole Alternatywne nr 120), 
założonej przez prof. dr hab. Ryszarda Łukaszewicza (wówczas docenta), będącej placówką nie-
publiczną o uprawnieniach szkoły publicznej ze statusem szkoły eksperymentalnej. Jednakże pro-
jekt WSP zaczął być rozwijany już od stycznia 1972 r. w murach Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Zob. R.M. Łukaszewicz, Wrocławska Szkoła Przyszłości: dla duchowości, dla wyobraźni, dla praktyki: 
...z nieoczekiwaną przypowieścią autobiograficzną, Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Świera-
dów-Zdrój – Wrocław 2010.
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formacji ustrojowej, procesów integracji europejskiej czy szeregu innowacji 
oświatowych11 . 

Janina Kostkiewicz, dostrzegając zmienność, jaka dotyczy samego proce-
su studiowania, wynikająca ze „zmiany w kulturze, zmiany społecznej, zmia-
ny w programach, w stanie wiedzy (rozwoju) poszczególnych subdyscyplin, 
zmiany następujących po sobie treści, sytuacji i w końcu osób”, podkreśla 
nieustające znaczenie porządkującej roli wartości w przestrzeni studiów pe-
dagogicznych12. Podobnie może nie kończyć się porządkująca rola wartości  
w zależności od obranych celów w programach nauczania.    

Zmiany w oświacie, zdaniem Romana Schulza, wynikają z faktu, że 
„systemy oświatowe zmieniają się dziś w coraz większym stopniu i szerszym 
zakresie, a ponadto – poddawane są coraz liczniejszym i bardziej zróżnico-
wanym zabiegom modernizacyjnym. Wysiłki teoretyków i praktyków wycho-
wania zmierzają także w kierunku poszukiwania znaczących alternatyw dla 
istniejących praktyk i instytucji pedagogicznych. Słowem, zmiany edukacyjne 
osiągnęły już taki zasięg i stan natężenia, że trzeba uczynić je obiektem syste-
matycznych badań i studiów”13.  

Po analizie powyższego powstaje pytanie o to, czy i w jakim stopniu pro-
gramy nauczania są zależne od polityki? Czyje racje mogą być uwzględniane  
w o�cjalnych programach szkolnych? Czy programy mają być narzędziem w ręku 
osób dzierżących władzę? Czy edukacja pełni służebną rolę wobec polityki? Czy 
to interesy grup rządzących znajdują swoje odbicie w programach nauczania? 

Decker F. Walker i Jonas F. Soltis, traktując program jako twór społeczny, 
uznają, że „ludzie, którym na mocy prawa przysługuje władza w kwestiach pro-
gramowych, nie mogą po prostu narzucać swoich koncepcji. Ich moralna i za-
wodowa odpowiedzialność wymaga rozważenia poglądów i interesów wszyst-
kich stron i zareagowania na nie”14. Konieczne, ale czy rzeczywiście możliwe?  

Dominika Jagielska, stawiając pytanie o edukację bez ideologii, podkreśla 
fakt istnienia w dzisiejszym społeczeństwie wielu grup społecznych, które mają 
różnorakie cele, wartości, postawy czy wyobrażenia dotyczące społeczeństwa, 
wobec czego „nadal istnieje ideologiczne protegowanie określonych sposobów 
myślenia o wychowaniu, jedynie zmieniły się czy może skomplikowały formy  
11 M. J. Szymański, Zmiana społeczna i zmiana edukacyjna, w: J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M. 
J. Szymański (red.), Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje, Impuls, Kraków 2011, s. 26–27.
12 J. Kostkiewicz, Wartości jako rzeczywistość porządkująca i integrująca przebieg studiów pedagogicznych, 
w: tejże (red.), Aksjologia w kształceniu pedagogów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008,  
s. 77–78. 
13 R. Schulz, Procesy zmian i odnowy w oświacie, PWN, Warszawa 1980, s 8.
14 D.F. Walker, J.F. Soltis, Program i cele kształcenia, tłum. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 2000, s. 14.
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i metody ich rozpowszechniania15. Jak zauważa autorka: „Współcześnie kwestia 
relacji ideologia–wychowanie–pedagogika nie uległa unicestwieniu, narastają-
cym natomiast problemem poznawczym jest uczenie się rozpoznawania wie-
lu ideologii występujących w życiu społecznym”16. Zdaniem Mariana Nowaka 
niemożliwa jest edukacja aideologiczna z tej przyczyny, że „wychowanie jest 
zawsze oddziaływaniem społeczności, grupy, instytucji na rzecz przekazu wła-
snego dziedzictwa kulturowego, a więc mimowolnie wychowanie samo też staje 
się narzędziem przekazu i powstawania ideologii”17. I dalej pisze Autor: „Taki 
stan rzeczy w klimacie wolności i pluralizmu kulturowego sprawia, że ideologie 
z roli narzędzia nacisku (w systemie totalitarnym) stają się hipotezami myślenia 
krytycznego, inspirującymi edukację”18.

 
Modele programu w powiązaniu ze społecznymi funkcjami programu

Kwestia modeli programu w dużej mierze łączy się ze społecznymi funk-
cjami programu, a także z procesem zdobywania wiedzy. Za Hanną Komo-
rowską wymienimy trzy modele programu: analityczny (uczyć się by przy-
swoić), hermeneutyczny (uczyć się by znaleźć odpowiedź) oraz krytyczny 
(uczyć się by zmienić)19.

Pierwszy z nich, model analityczny, zogniskowany jest wokół kwestii jak 
najskuteczniejszego przekazywania wiedzy. Celem uczenia się w tym ujęciu jest 
opanowanie, przyswojenie, zdobycie, wejście w posiadanie jak największej ilości 
wiedzy zgodnie z zasadą „wiedza o świcie pozwala zrozumieć świat” lub „trze-
ba się nauczyć, wiedzieć, aby rozumieć”. Jednak zwykle owo uczenie się po to, 
aby przyswoić ogromną ilość wiedzy encyklopedycznej, surowych faktów, nie 
znajduje odzwierciedlenia w umiejętnościach, kompetencjach, ba, nawet w zro-
zumieniu „dlaczego”. Z pewnością nie służy temu forma przekazu wiedzy, do 
której uczniowie nie mogą samodzielnie dochodzić, której nie współtworzą ani 
nie mody�kują. Przed uczniami stawiane są zwykle zadania reproduktywne, 
wymagające odtworzenia wcześniej wyuczonych informacji i zadania recep-

15 D. Jagielska, Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014,  
s. 90.
16 Tamże.
17 M. Nowak, Teoria czy praktyka, ideologia czy nauka? Dylematy metodologiczne współczesnych koncepcji 
wychowania, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Socjologia Wychowania XII – Nauki Humani-
styczno-Społeczne, z. 285. Toruń 1994, s. 22. 
18 Tamże. 
19 H. Komorowska, O programach w kształceniu..., s. 26–28. 
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tywne, sprawdzające rozumienie, ale w obu tych przypadkach niewymagające 
głębokiego przetwarzania, wobec czego niezostawiające też głębokich śladów 
w strukturach pamięci20. Uczenie się po to, aby przyswoić, sprzyja dominacji 
nauczyciela (i rozwijaniu pedagogiki autorytarnej), który razem z podręcznika-
mi jest źródłem wiedzy i utrwalanych wartości, tym bardziej, że o takiej wiedzy 
w danym okresie historycznym sądzi się, że jest obiektywna. 

W odróżnieniu od modelu analitycznego model hermeneutyczny, słu-
żący uczeniu się po to, aby zaleźć odpowiedź, preferując „szukanie”, sprzyja 
uczeniu się przez doświadczenie, przez działanie. Uczniowie współdziałają 
ze sobą, pracując grupowo w diadach, triadach, zespołowo oraz z nauczycie-
lem. Dzieje się to często poprzez wykorzystywanie metod aktywnych, naj-
częściej dyskusji, negocjacji, debaty, panelu, odgrywania ról, symulacji, dramy, 
studium przypadku, zadań problemowych, gier interakcyjnych, pracy metodą 
projektu czy samodzielnego wykonywania doświadczeń, eksperymentowania. 
Taki rodzaj uczenia się ma przynieść oczekiwany efekt końcowy (uczyć się by 
znaleźć odpowiedź), aczkolwiek po drodze uczniowie mogą kluczyć, szukać 
metodą prób i błędów. Ma to swoją wartość, wszak uczą się przez doświad-
czenie, uczą się tego, jak się uczyć. Dodatkowo ceniona jest samodzielność  
i współpraca; nie ma w tym modelu programu miejsca na nadmiar czy prze-
ładowanie treściami nauczania, szybkie rozwiązania i pamięciowo opanowane 
encyklopedyczne odpowiedzi. W modelu hermeneutycznym, który jest nieja-
ko uczeniem się myślenia, niezmiernie istotne są interakcje między uczniami, 
jak też interakcje nauczyciel–uczeń. Implikują one konieczność efektywnej 
komunikacji przy współdziałaniu podczas dochodzenia do wiedzy, a w dal-
szej kolejności podzielania informacji, postaw czy nawet wartości. Znaczenie 
autokreacji, twórczości, doświadczenia i zaangażowania ucznia, a przez to 
sam ów model, znajdowały aprobatę u prekursorów i przedstawicieli Nowego 
Wychowania ( J. Dewey, M. Montessori, P. Petersen, C. Freinet, R. Steiner)21. 
Takie ujęcie modelowe bywa również przyjmowane przez pedagogów repre-
zentujących podejścia postmodernistyczne, opowiadających się za wielością 
równoprawnych interpretacji22. 

20 Czyli nie powodujące powstawania trwałych śladów pamięciowych w mózgu, inaczej mówiąc: łą-
czenia się ze sobą wciąż innych komórek nerwowych, dzięki którym w strukturach mózgu powstają 
nowe jakości (engramy), wobec czego następuje proces uczenia się i zachowywania tych informacji 
w pamięci drugo- i trzeciorzędowej na długo. 
21 S. Sztobryn, Pedagogika Nowego Wychowania, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika: podręcz-
nik akademicki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 282-288.
22 Z. Melosik, Pedagogika postmodernizmu, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika: podręcznik 
akademicki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 s. 461–463.
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W modelu krytycznym natomiast chodzi o wprowadzenie innowacji,  
a nie o reprodukcję zastanych wartości. Uczenie się, wiedza mają służyć zmia-
nie świata, otaczającej rzeczywistości, stąd model nazywany jest krytycznym bądź 
romantycznym. Podobnie jak w modelu hermeneutycznym docenione zostało 
uczenie się metodami aktywnymi, współpraca, samodzielność, autonomia ucznia. 
„Zamiast podręcznikowych pewności trzeba szukać nowych okazji edukacji dla 
innowacji i innowacji dla edukacji”23, wszak „prawdziwe podróże edukacji pole-
gają tu nie na odkrywaniu nowych lądów, lecz na odkrywaniu nowych spojrzeń”24.

Model krytyczny programu stanowił konstrukcję wzorcową dla tych 
rozwiązań praktycznych, które leżały u podstaw programów nastawionych 
na wprowadzenie zmiany, często promowanych przez nurty pedagogiki kry-
tycznej. Do rozwiązań tych należały powstające w Polsce u progu lat dzie-
więćdziesiątych – po to, aby zmienić szkolną atmosferę oraz relacje między 
nauczycielami i uczniami – szkoły społeczne, a wcześniej oświatowe działania 
konspiracyjne w czasie zaborów czy powojenna aktywność nauczycieli opo-
zycjonistów wobec panującej władzy, ustroju. Model krytyczny odnajdujemy 
w podejściach zmierzających do zmiany społecznej, a wychodzących od kry-
tyki panujących wartości, ideologii, dlatego występuje on często w związku 
z radykalnymi reformami oświatowymi w wielu krajach świata: począwszy 
od zmiany koncepcji kształcenia, odejścia od tzw. edukacji bankowej – jak ją 
nazwał Paulo Freire – transmitującej wiedzę i wartości25, aż po radykalne po-
staci tego modelu występujące przeciw koncepcji szkoły, nawet z propozycją 
deskolaryzacji (Ivan Illich)26. 

Program nauczania – podejścia, typologie

Słownikowe ujęcie programu nauczania wychodzące od jego źródłosłowu 
(łac. curriculum) oznacza „tor wyścigu rydwanów”, w którym, jak to przy wy-
ścigu, są ważne: cel, trasa, czyli droga do celu oraz środki służące do realizacji 
23 R. M. Łukaszewicz, Drożdże dla edukacji – prowokowanie zmian. Projekt „Wrocławska Szkoła Przyszłości 
PLUS” Podróż 1, Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, 
Wrocław 2014, s. 22.
24 Tamże, s. 48.
25 Freire krytykował edukację bankową, którą widział jako przelewanie przez mądrego z założenia 
nauczyciela do pustej z założenia głowy ucznia, biernej wiedzy do przyjęcia, zapamiętania i odtwo-
rzenia. Zob. H. Zielińska-Kostyło, Pedagogika emancypacyjna, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), 
Pedagogika: podręcznik akademicki. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 402–403.
26 Tamże, s. 406–408.
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tego celu. Zasadniczo przyjmuje się, że „program to pewien plan działania, 
czyli dokument wskazujący strategie osiągania założonych celów”27. 

Wśród dokumentów programowych rozróżnia się inwentarze i programy 
nauczania. Te pierwsze stanowią jedynie nieuszeregowany zestaw haseł pro-
gramowych, treści nauczania, kwestii do poruszenia w procesie nauczania, bez 
nadawania im kolejności realizacji. Inwentarze są wykorzystywane wówczas, gdy 
zamierza się wprowadzić jednolitość programową dla różnych instytucji oświa-
towych, zakładając jednak wolny wybór metod i materiałów nauczania28. Progra-
my nauczania z kolei łączą selekcję haseł programowych z ich rozplanowaniem 
w kursie, czyli obejmują również ustalenia co do progresji materiału nauczania.   

Rozróżnia się również program szkoły (curriculum) i program nauczania 
konkretnego przedmiotu (syllabus). O�cjalny program szkoły zawiera listę 
przedmiotów nauczanych w szkole i oferowanych uczniom, przyjmowane cele, 
zadania, zawiera informację o podstawach �lozo�cznych programu (kierun-
ki/ideologie/szkoły pedagogiczne – aczkolwiek różnie to może być ujmowane 
w dokumencie programowym), jak również listę czynności dydaktycznych i or-
ganizację programu/pracy szkoły – zazwyczaj jest to ogólna koncepcja kształ-
cenia, spisywana na 1–3 stronach (obecnie często prezentowana na stronach 
internetowych szkoły). Znacznie szersze i bardziej szczegółowe, z prezentacją 
materiału nauczania, są programy nauczania poszczególnych przedmiotów. 

Zarówno curriculum, jak i syllabus, a również przyjmowana w systemie 
oświatowym koncepcja kształcenia, mogą być ukierunkowane na nauczyciela 
(teacher-centred) i proces nauczania, na ucznia (learner-centred lub child-cen-
tred) i proces uczenia się oraz na środowisko w którym program jest reali-
zowany (community-centred curricula). W programach ukierunkowanych na 
nauczyciela zostają szczegółowo określone i zaplanowane czynności nauczy-
ciela (jego działania dydaktyczne w kategoriach celów, treści, metod, czasu 
przeznaczonego na poszczególne zadania, sposobów kontroli uzyskanych 
wyników). Programy te, najczęściej stosowane w masowym kształceniu, prze-
jawiają brak indywidualizacji w podejściu do uczniów, „motywują” również 
uczniów poprzez wzajemną rywalizację, a zarazem są przejrzyste i ze względu 
na szczegółowy plan łatwe do realizacji. Programy ukierunkowane na nauczy-
ciela zwykle reprodukują uznane wartości, rzadziej łączą się ze zmianą. 
27 H. Komorowska, O programach w kształceniu ogólnym..., s. 19. Por. A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Pro-
gram szkolny. Założenia..., s. 30 – jest to liniowa koncepcja programu, za którą opowiada się większość 
zwolenników podejścia behawiorystycznego i część zwolenników podejścia systemowego.
28 Inwentarze stosuje się w programach dotyczących kształcenia językowego, w sylabusach egza-
minacyjnych czy w programach dopuszczających wielość podręczników dla tego samego poziomu 
kształcenia.

Beata Gola



45

W przeciwieństwie do tych określanych jako behawiorystyczne progra-
my skierowane na ucznia zakorzenione są w podejściach humanistycznych. 
Pierwotnie występowały one jako kształcenie ogólne dzieci w ramach indy-
widualnej nauki (guwernanckie) w domu, później zostały upowszechnione 
poprzez ruch Nowego Wychowania. W programach ukierunkowanych na 
ucznia podkreślona jest rola indywidualizacji, aby umożliwić każdemu dziec-
ku rozwój jego potencjalnych możliwości. Stąd zakłada się aktywne metody 
i techniki pracy, oparte często, w związku z tradycją progresywistyczną, na 
roli doświadczenia oraz wzajemnej współpracy uczniów ze sobą. Programy, 
w których centrum jest uczeń występują nierzadko w edukacji wczesnoszkol-
nej i szkołach artystycznych29. 

Z kolei programy zwrócone ku środowisku to zwykle programy szkoły 
bądź też programy działania całych systemów oświatowych, które mają do-
prowadzić do zmiany społecznej. Korespondują one z modelem krytycznym 
(uczyć się by zmienić). Programy zogniskowane na środowisku mogą również 
występować jako ścieżka międzyprzedmiotowa w szkole (np. edukacja ekolo-
giczna) lub program kształcenia dorosłych w ramach uniwersytetu trzeciego 
wieku itp.30 

Różnorodność podejść do programu szkolnego powoduje, że oczekiwane 
cele łączy się z metodami ich osiągania bądź odwrotnie – przy pomocy wielu 
metod realizuje się określony cel. Podobnie rzecz się ma z zależnością sto-
sowanych środków dydaktycznych od obieranych celów. Aby te różnorodne 
stanowiska objąć reµeksją i dokonać pewnego uporządkowania, należy zapy-
tać o to, czego chce się nauczać („jaka to ma być wiedza?”), dlaczego właśnie 
tego, jak się to robi („jak się tę wiedzę zdobywa lub współtworzy?”), jakie 
efekty chce się uzyskać („na jakie procesy uczenia się liczyć, nauczając”?)31. 
Odpowiedzi na stawiane pytania przynoszą wiedzę o �lozo�i będącej pod-
stawą danego programu nauczania. Hanna Komorowska, przedstawiając – na 
podstawie analizy literatury anglojęzycznej – podstawowe typologie i ujęcia 
programu, wskazuje na rozpatrywanie ich pod kątem: zalecanych treści, za-
planowanych działań, zamierzonych rezultatów, zaplanowanych aktywności 
do wykonania przez uczniów i doświadczeń edukacyjnych32. 

Pierwsze pytanie, na które należy najpierw znaleźć odpowiedź przy two-
rzeniu programu nauczania, dotyczy jego zawartości, czyli tego, co należy  
29 S. Dylak, Wprowadzenie do konstruowania..., s. 16.
30 H. Komorowska, O programach w kształceniu ogólnym..., s. 31.
31 Tamże, s. 20.
32 Tamże, s. 33.
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w nim umieścić. Klasyczny program nauczania zawiera listę treści naucza-
nia, przy czym pojęcie „treści programu” może się odnosić według tradycjo-
nalistów do odkrywania wiedzy, do doświadczania jej w wyniku interakcji  
z innymi ludźmi i środowiskiem u progresywistów lub tworzenia wiedzy wraz  
z tworzeniem rzeczywistości w podejściach krytycznych czy postmoderni-
stycznych33. Jak wskazuje Bolesław Niemierko: „Program kształcenia w szero-
kim sensie, zwany też dokumentacją programową, to ogół dokumentów wy-
znaczających treść kształcenia. A więc to nie tylko broszura programowa, lecz 
także podręczniki dla uczniów i nauczycieli, środki dydaktyczne i materiały 
pomocnicze, zbiory zadań i testy osiągnięć szkolnych, odpowiednie opraco-
wania metodyczne”34.

Program może być również traktowany jako zestaw planowanych czyn-
ności pedagogicznych, tych które należy przewidzieć, a zatem: układu i za-
kresu nauczania, proporcji poszczególnych działów treści, interpretacji tych 
treści, metod i technik nauczania (wraz ze sposobami motywowania uczących 
się do pracy), technik kontroli. Stąd programem nazywa się wszystkie czyn-
ności i procedury, które planowo włączono w tok pracy danej instytucji oświa-
towej35. Programy proceduralne charakterystyczne są dla instytucji oświato-
wych, w których procedura w postaci przyjmowanej metody pracy odnosi się 
do wybranych systemów wychowawczych np. systemu waldorfskiego.

Program nauczania bywa również ujmowany jako zestaw zamierzo-
nych efektów pedagogicznych, czyli lista osiągnięć, rezultatów do uzyskania 
w określonym procesie edukacyjnym. Wśród wymiernych rezultatów nauki 
wymieniamy: wiedzę, umiejętności i postawy, jakie uczący się nabył, do któ-
rych można dochodzić przy pomocy jednej lub wielu metod i technik pra-
cy. Planowane i świadome efekty pedagogiczne wiążą się z normowaniem 
wymagań, ważnym szczególnie w kształceniu zawodowym przy zdobywaniu 
różnego typu uprawnień. 

Istotnym elementem struktury programów kształcenia są cele kształce-
nia pojmowane jako zamierzone osiągnięcia uczniów, to znaczy oczekiwane 
wyniki uczenia się36. Na ich znaczenie przy konstrukcji programu zwrócił 
uwagę Ralph Tyler, wprowadzając oparty na czterech pytaniach system zasad. 
Tyler był zdania, że kreator programu powinien wyjść od przemyślenia celów 
i zadań, a następnie ustalić, jakiego rodzaju treść lub doświadczenia mogą do-
33 A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Program szkolny. Założenia..., s. 266–269.
34 B. Niemierko, Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa 1999, s. 46.
35 H. Komorowska, O programach w kształceniu ogólnym..., s. 35.
36 B. Niemierko, Pomiar wyników..., s. 33.

Beata Gola



47

prowadzić uczniów do tych celów37. Cele kształcenia zwykle przyjmują postać 
celów ogólnych (nieoperacyjnych) albo celów operacyjnych. Cele kształce-
nia wyrażone w postaci ogólnej wskazują kierunki dążeń pedagogicznych, są 
wieloznaczne, orientacyjne, nie precyzują czynności opanowywanych przez 
uczących się, często wyrażane są przy pomocy czasowników: kształtować, 
rozwijać, uwrażliwiać, rozumieć, wiedzieć. Cele operacyjne natomiast, formu-
łowane w kategoriach obserwowalnych zachowań, wskazują czynność, jaka 
powinna być opanowana przez uczącego się, są jednoznaczne, szczegółowe, 
konkretnie nazywają oczekiwaną umiejętność. Pozycją schematu tylerowskie-
go, który stał się dominującym w XX wieku paradygmatem kreowania pro-
gramów, nie zachwiał dotąd – jak pisze Bogusława Gołębniak – żaden system 
alternatywny, mimo że od dawna jest on krytykowany za behawiorystyczność, 
menadżerskość, nieprzystawalność do praktyk38. Krytycy modelu celowościo-
wego dostrzegają problem trywializacji zakładanych wyników edukacji, kiedy 
to nie zauważa się mniej wymiernych, ale istotnych jej skutków dlatego, że 
poza obserwowalnymi zachowaniami uczniów, ujmowanymi przy pomocy 
szczegółowych celów operacyjnych, występuje całe spektrum nie wyartyku-
łowanych efektów edukacyjnych. 

Program może również stanowić zestaw pojęć i zadań do wykonania 
przez uczniów, wobec czego służy on jako lista sytuacji ćwiczeniowych przy 
opanowywaniu określonych umiejętności np. w nauce języków obcych czy 
w krótkich kursach w ramach szkoleń zawodowych. Programy tego rodzaju 
nie muszą mieć charakteru jedynie behawioralnego i odtwórczego, mogą być 
problemowe lub wykorzystywać konstruowanie modeli różnego typu39. 

Cztery przedstawione do tej pory ujęcia programu skupione na czyn-
nościach nauczania pozostają w obrębie podejścia behawiorystycznego: ko-
rzystają z modeli uczenia się i nauczania wypracowanych przez psychologię 
behawiorystyczną, zakładają formułowanie ogólnych i szczegółowych celów 
kształcenia, dokonują kontroli postępów i procesu uczenia się jednostki. 

Natomiast w podejściu humanistycznym mieści się ostatnie z wyróżnio-
nych przez H. Komorowską ujęć programu, które dotyczy nie czynności na-
uczania a rozwoju uczącego się, bowiem traktuje program jako rejestr , całości 
doświadczeń edukacyjnych ucznia40. Ważne jest to wszystko, z czym uczeń się 

37 D.F. Walker, J. F. Soltis, Program i cele..., s. 56–59.
38 B.D. Gołębniak, Program szkolny, w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika: podręcznik akade-
micki. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 133.
39 H. Komorowska, O programach w kształceniu ogólnym..., s. 36–37.
40 Tamże, s. 37–38.
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spotka w procesie kształcenia, co wpłynie na jego motywacje, a nie to, jakie dane 
zapamięta. Allan C. Ornstein i Francis P. Hunkins, pisząc o szerokim de�nio-
waniu programu, ujmują go jako zajmowanie się doświadczeniami ucznia pod 
wpływem tego wszystkiego, co jest w szkole, a nawet poza szkołą, jeśli tylko zo-
stało to zaplanowane. Autorzy przywołują również znany od lat 30. XX wieku 
pogląd H.L. Caswella i D.S. Campbella: program jest to „wszystko, czego dzie-
ci doświadczają pod kierunkiem nauczycieli”41. Warto wziąć pod uwagę uzu-
pełnienie angielskiego terminu educational experiences, jakie poczynił Krzysztof 
Kruszewski, tłumacz książki A.C. Ornsteina i F.P. Hunkinsa. Doświadczenie 
oznacza bowiem „przeżycie przez ucznia pewnej dynamicznej sytuacji, na którą 
składa się kilka lub wszystkie elementy: materiał nauczania, zadanie, które wy-
konuje, jego praca, prowadząca do nauczenia się czegoś, związane z tym działa-
nie nauczyciela, środowisko materialne (np. środki dydaktyczne lub ustawienie 
ławek) oraz interakcje z kolegami i nauczycielem”42. Doświadczenia – tak rozu-
miane – mogą być planowane bądź spontaniczne, mogą tworzyć program lub 
charakteryzować metodę kształcenia. I wreszcie, oczekując jako efektu nauki 
– zmiany w uczniu, wskazuje się, że prowadzi do niej wszystko, co uczący się 
odbiera, wykonuje, przetwarza, to czego doświadcza z zewnętrznego otoczenia 
i to, co płynie z niego samego, od wewnątrz. 

Janusz Gnitecki ujmuje program kształcenia jako ogólny projekt dokonywa-
nia zmiany w jednostce i grupie społecznej43. Będąca jego podstawą „treść kształ-
cenia (jako treść edukacyjna) jest dynamicznym układem przekształceń struktur 
poznawczych. Przy czym struktury poznawcze tworzą dynamiczny układ prze-
kształceń w zakresie typów operacji, materiału nauczania, na którym wykonywa-
ne są operacje oraz sposobów wykonywania operacji na materiale nauczania”44. 

Stanisław Dylak również przyjmuje szeroką formułę przy de�niowaniu 
programu nauczania, przez który rozumie „ogół doświadczeń edukacyjnych 
zaplanowanych dla ucznia i nauczyciela, które mają doprowadzić ucznia do 
osiągnięcia określonych stanów bądź umożliwić mu doświadczenie określo-
nych przeżyć poznawczych i emocjonalnych”45. 

41 H.L. Caswell, D.S. Campbell, Curriculum development, American Books, New York 1935, s. 69. Cyt. 
za A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Program szkolny. Założenia..., s. 30.
42 Tamże.
43 J. Gnitecki, Konstruowanie programów kształcenia stymulujących i wspierających rozwój, Wyd. Nauko-
we PTP, Poznań 2000, s. 82.
44 J. Gnitecki, Wartości, cele, treści i efekty kształcenia w dydaktyce epistemologicznej stymulującej i wspiera-
jącej rozwój uczniów, w: tegoż (red.), Konstruowanie programów autorskich stymulujących i wspierających 
rozwój uczniów, Wyd. Naukowe PTP, Poznań 2003, s. 31.
45 S. Dylak, Wprowadzenie do konstruowania..., s. 15.
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Programy traktowane jako zestaw doświadczeń edukacyjnych służą indy-
widualizacji nauczania poprzez to, że uczeń jest postrzegany jako jednostka 
niepowtarzalna, wobec czego te same treści i metody u dwu różnych osób  
o innych doświadczeniach prowadzą do różnych efektów, co jest bliskie kon-
cepcji indeterminizmu pedagogicznego. Dlatego, tworząc programy jako do-
świadczenia edukacyjne, zwraca się uwagę na ich ważność dla postaw otwar-
tości i tolerancji, wiedzy i umiejętności, rozwijania motywacji, kształtowania 
autoreµeksji i krytycznego myślenia46. To skupienie na rozwoju jednostki  
i indywidualizacja nauczania, trudne do osiągnięcia w masowej oświacie, po-
woduje wybieranie bądź tworzenie takich programów często przez szkoły 
społeczne, alternatywne, waldorfskie, pracujące metodą M. Montessori itp. 

 Programy rozumiane jako rejestr doświadczeń edukacyjnych uwzględ-
niają nie to, czego uczeń miał się nauczyć, a to, czego się rzeczywiście na-
uczył czyli uwzględniają tzw. program ukryty (hidden curriculum), realizowany 
symultanicznie, obok o�cjalnego programu i jawnych celów nauczania, pod 
postacią niejawnych i ubocznych efektów kształcenia. Dorota Pauluk pisze, 
że: „ukryty program można odkrywać, analizując treści planów, programów, 
sylabusów, podręczników szkolnych, także pod kątem luk w ich treściach” 47.  

Konstruując program kształcenia, nauczyciel staje przed pytaniem, co ma 
być istotą tego programu? Co jest w nim najważniejsze? Odpowiadając na nie 
w praktyce , może być nieświadomy tego, że przy tworzeniu programu stosuje 
pewne strategie konstruowania programów nauczania48. 

Zakończenie

W zależności od polityki edukacyjnej w danym państwie programy 
szkolne mogą rozciągać się na kontinuum od bardziej lub mniej scentralizo-
wanych do zdecentralizowanych. Zwykle wpływy centralne obejmują: podej-
mowanie większości decyzji dotyczących szkolnictwa centralnie, wyznacza-
nie i zatwierdzanie podstaw programowych oraz system zewnętrznej kontroli 
osiągnięć uczniów49. 

46 H. Komorowska, s. 38.
47 D. Pauluk, Pozaideologiczne uwikłania. Ukryty program we współczesnej debacie edukacyjnej, „Kultura 
i Edukacja”, 2013, nr 2, s. 21.
48 O konstruowaniu programów nauczania i stosowanych strategiach piszę w artykule Programy 
edukacji ekologicznej w akademickim kształceniu pedagogów, w: A. Sajdak, D. Skulicz (red.), Paradygmaty 
akademickiego kształcenia pedagogów, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. 68–69. 
49 O cechach scentralizowanego systemu szkolnego pisze K. Kruszewski, Program szkolny, w: K. Kona-
rzewski (red.), Sztuka nauczania. t. 2, Szkoła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 180–181.
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W polskim systemie edukacji scentralizowane wcześniej programy na-
uczania zastąpiły podstawy programowe do poszczególnych typów szkół50. 
Na ich podstawie nauczyciele opracowują programy autorskie, w czym może 
im pomóc wielość podręczników do konkretnych przedmiotów obecnych na 
rynku wydawniczym, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego, krót-
ko mówiąc – zaaprobowane przez ministerstwo. Jednakże, nawet aby wybrać  
z tego szerokiego spektrum odpowiednią literaturę, niezbędna jest wiedza  
o programach nauczania oraz – w przypadku programów autorskich – umie-
jętność ich tworzenia. Opracowywanie programu autorskiego z kolei wymaga 
obecnie uwzględniania ustaleń przyjętych dla edukacji w krajach europej-
skich, czyli raportów UNESCO odnoszących się do celów nauczania oraz 
prac OECD dotyczących kompetencji kluczowych. Wśród nich na czoło 
wysuwają się: idea uczenia się przez całe życie (LLL – Life Long Learning) 
i Europejskie Ramy Kwali�kacyjne (ERK), uwzględniające efekty uczenia się 
zgodne z określonymi standardami w postaci wiedzy, umiejętności i kompe-
tencji51. W konsekwencji europejska polityka edukacyjna, przyczyniając się do 
ujednolicania procesu oceny, dzięki tym samym kategoriom, obliguje autorów 
programów nauczania do uwzględniania kompetencji kluczowych oraz zabie-
gania o jasno formułowane efekty kształcenia i ich mierzalność.  

Precyzyjne określanie efektów kształcenia podczas konstruowania pro-
gramu szkolnego może być narażone na nadmiar podejścia techniczno-scjen-
tystycznego. Jakkolwiek wyznaczanie efektów kształcenia odwołuje się do 
celów nauczania, to nie sposób pominąć dokonanej przez Lawrenca Sten-
housa krytyki jednostronnie ujmowanych programów szkolnych opartych na 
celach. Zamiast koncentrowania się na uszczegóławianiu celów Stenhouse’a 
proponuje skupienie się na samym procesie uczenia się, który może być bo-
gaty w doświadczenia intelektualne i społeczne. Mamy tutaj do czynienia  
z założeniem, że „daleko ważniejszy niż efekt jest sam proces uczenia się”52. 
Jednakże cele, zdaniem S. Dylaka, są niezbędne dla planowania programu 
szkolnego, problemem pozostaje natomiast stopień ich szczegółowości. Jak 
zaznacza Autor, powinna istnieć przestrzeń dla ich negocjowania w toku 
wdrażania programu szkolnego: czy to dla celów, które mogą być rozumiane 

50 Programy nauczania mogą być tworzone przez instytucje państwowe, specjalnie powołane w tym 
celu komisje lub mogą powstawać programy autorskie, napisane przez jednego nauczyciela bądź 
ich zespół.
51 Zob. H. Komorowska, O programach w kształceniu..., s. 12–15.
52 O dwóch podstawowych koncepcjach szkolnych programów nauczania według Stenhouse’a pisze 
S. Dylak, Wprowadzenie do konstruowania..., s. 24–26.
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jako rozwój, czy jako kierunki oddziaływań wychowawczych, czy też jako nie- 
obserwowalne zachowania uczniów53. W praktyce trudno jednak o programy 
przygotowane tylko ściśle według jednej koncepcji, jakieś czyste typy. 

Na myśleniu o edukacji i programach szkolnych odciskają swe piętno 
zakorzenione w �lozo�i wychowania kierunki, począwszy od konserwatyw-
nych, tradycyjnych: perenializmu, esencjalizmu, po bardziej liberalne i współ-
czesne jak progresywizm i rekonstrukcjonizm54. Konstruowanie programów 
nauczania w którymkolwiek z tych podejść niesie szanse i zagrożenia, ma 
mocne i słabe strony. Wydaje się, że ważna jest szeroka i elastyczna formuła 
programu, w której akcenty są różnie rozłożone. Jak piszą A.C. Ornstein i F.P. 
Hunkins: „Programistom pozostaje szukanie drogi pośredniej (choć bardzo 
to abstrakcyjne i nieuchwytne pojęcie), na której nie będzie się przesadnie 
akcentować materiału nauczania ani ucznia, rozwoju poznawczego ani spo-
łeczno-psychicznego, doskonałości ani równości”55.  

53 Tamże, s. 25.
54 A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Program szkolny. Założenia..., s. 86–88 oraz B.D. Gołębniak, Program 
szkolny..., s. 156–157.
55 Tamże, s. 85.
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Niektóre problemy związane z koncepcją badań nad Myślą 
o wychowaniu dla Polski Niepodległej (1863–1914/18)

Streszczenie: Dookreślając koncepcje badań nad Myślą o wychowaniu dla Polski Niepodległej, starałam się uza-
sadnić, że ramy czasowe tych badań powinny być wyznaczone następującymi datami: 1864–1918/23. Przyjmu-
jąc de�nicję myślenia jako działania, które może być zrealizowane na trzech poziomach (obrazowo-ruchowym, 
konkretno-wyobrażeniowym, słowno-logicznym), możemy uzasadnić, że obiektem badań nad myślą o wycho-
waniu będą pedagogie, które najczęściej w tamtym czasie występowały w formie doktryn edukacyjnych (kształ-
cenia, wychowania, nauczania). Badania nad pedagogiami lat 1864–1918/23 służyć mogą nie tylko rekonstru-
owaniu pedagogii (struktury i treści) w tamtych czasie powstałych lub stosowanych, ale także konstruowaniu 
wiedzy o świecie historycznym, czyli świecie tego okresu historycznego, w którym tak zwerbalizowana praktyka 
edukacyjna była oferowana i propagowana.
Słowa kluczowe: myśl o wychowaniu (edukacji), pedagogie, doktryny edukacyjne, rekonstruowanie pedagogii, 
konstruowanie wiedzy. 

Some problems connected with the concept of studies on  
�oughts on education for independent Poland (1863–1914/18)

Summary: By clarifying the concept of studies on ‘thoughts on education for independent Poland’ I tried to 
demonstrate that the timeframe of these studies should be between 1864 and 1918/23. If we adopt a de�ni-
tion according to which thinking is explained as activities which can be carried out on three levels (image-
motor, concrete-imaginative, lexical-logical) we can argue that the object of studies on thoughts on education 
comprises pedagogies which usually took the form of educational doctrines (education, upbringing, teaching) 
during those times. Studies on pedagogies of 1864-1918/23 can be used not only to reconstruct pedagogies 
(structure and contents) that were formed and used in those times, but also to construct knowledge of the 
historical world, i.e. the world of that speci�c historical period, in which educational practice verbalised in such 
a way was o¿ered and propagated.
Keywords: thoughts on upbringing (education), pedagogies, educational doctrines, reconstructing pedagogies, 
constructing knowledge.

Wprowadzenie
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz w październiku 2014 roku zorganizo-

wała seminarium Myśl o wychowaniu dla Polski Niepodległej (1863–1914/18), 
wprowadzające do namysłu nad badaniami na ten temat. W zaproszeniu do 
publikowania tekstów w czasopiśmie, którego wydawcą ma być Instytut Pe-
dagogiki Wydziału Filozo�cznego UJ, stwierdziła, że:
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„-) nie posiadamy wyczerpujących opracowań jej historii;
-) nie posiadamy (lub w zbyt wąskim zakresie) prac porządkujących jej 

dokonania, jej klasy�kacji, studiów nad jej istotą, rangą, aktualnością, etc.;
-) współcześnie posiadamy słabą samoświadomość dokonywanych wy-

borów intelektualnych [ich źródeł, inspiracji], wyborów myśli, z którą wcho-
dzimy w dyskurs i wybieranych kierunków jej rozwijania” (z Informacji o pro-
jekcie czasopisma „Polska Myśl Pedagogiczna”).

Zgadzając się z tą diagnozą, chciałabym bliżej rozważyć kwestię tego, 
jak może być rozumiane wypełnianie wynikami badań stwierdzonego niedo-
statku i braku, pomijając jednak różnice, które wystąpią zależnie od tego, czy 
przyjmiemy w formułowaniu pytań o czas miniony perspektywę poznawczą 
preferowaną przez historyków wychowania czy też perspektywę poznawczą 
preferowaną przez pedagogów. Zacznijmy jednak od tego, co może łączyć 
badaczy, niezależnie od tych perspektyw, jeśli chodzi o zaproponowany temat.

1. Ramy czasowe

Ramy czasowe wyznaczone zostały z jednej strony datą wybuchu po-
wstania styczniowego (1863), a z drugiej strony trwaniem I wojny światowej 
(1914/18). Postaram się uzasadnić, że lepiej byłoby wskazać nieco inne cezury 
czasowe, ponieważ one od razu wskazują na określony kontekst interpretacyjny.  

Proponuję przyjęcie roku 1864 jako cezury wyznaczającej początek ramy 
czasowej, ponieważ właśnie w tym roku zakończyło się powstanie styczniowe. 
Powstanie styczniowe zorganizowane zostało przeciwko Rosji, chociaż walki 
toczono nie tylko na ziemiach polskich będących pod zaborem rosyjskim, ale 
także w Królestwie Polskim, na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Trwało ono od 
22 stycznia 1863 do połowy 1864 roku. Pomijając dane historyczne, ważne 
dla podjętego tematu wydaje się zakończenie powstania, które było najdłużej 
trwającym zrywem zorganizowanym przez Polaków czasów porozbiorowych, 
uzyskało pomoc rodaków ze wszystkich zaborów, a także wsparcie emigracji 
i poparcie demokratycznie zorientowanej opinii publicznej Europy Zachod-
niej, a nawet Rosjan. Mimo tego zakończyło się klęską militarną. Według 
danych encyklopedycznych1: zginęło prawie 30 000 uczestników powstania, 
ponad 7 000 dostało się do niewoli, stracono blisko 670 osób, ponad 38 000 
zesłano na Syberię, kilka tysięcy wcielono do wojska rosyjskiego lub rot aresz-

1 Por. Wielka Encyklopedia PWN, t. 22, s. 180.
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tanckich, skon�skowano ponad 1 600 majątków ziemskich, nałożono wielo-
milionowe kontrybucje, w Królestwie Polskim nasilił się proces rusy�kacji, 
miedzy innymi prawie całkowicie zrusy�kowano szkolnictwo.

Potraktowanie zatem jako daty wyznaczającej ramy czasowe roku 1984 su-
gerować może, że chodzi o wydobycie z zapomnienia tej myśli o wychowaniu, 
której twórcy poszukiwali innych dróg i strategii „wychowywania dla Niepodle-
głej” niż te  dotąd praktykowane. Upadek powstania styczniowego jest bowiem 
cezurą akcentującą przejście w świadomości Polaków od romantycznego mesja-
nizmu i wiary w możliwość militarnego pokonania zaborców do poszukiwania 
programów zmian społecznych, dzięki którym Polacy będą w stanie wykorzy-
stać historyczny moment, aby upomnieć się o niepodległe i suwerenne państwo,  
a później zbudować jego struktury zapewniające trwanie i rozwój. Tym histo-
rycznym momentem okazała się dla Polaków I wojna światowa, w wyniku której 
nastąpił rozpad imperiów,  także tych odpowiedzialnych za rozbiory Polski.

Zmiana w zakresie pedagogii, która związana była z poszukiwaniem 
innych skutecznych projektów „wychowania dla Polski niepodległej” niż te 
wykreowane i praktykowane przed rokiem 1863, zaowocowała zwycięskim 
wykorzystaniem przez Polaków szczególnie korzystnego momentu histo-
rycznego dla powstania niepodległego i suwerennego państwa polskiego na-
zwanego Drugą Rzeczpospolitą (II RP). Proces wyznaczania jej granic tery-
torialnych trwał długo. Zatwierdzenie przebiegu wschodniej granicy II RP  
w dniu 15 marca 1923 roku przez Radę Ambasadorów poprzedzały:

a) deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona  
z 22 stycznia 1917 roku, który opowiedział się za powstaniem zjednoczonego 
i niepodległego państwa polskiego;

b) deklaracja premierów Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch złożona  
w dniu 3 czerwca 1918 roku, mówiąca o tym, że stworzenie państwa polskie-
go jest warunkiem trwałego pokoju w Europie;

c) dekret Rady Komisarzy Ludowych w Rosji wydany w dniu 29 sierpnia 
1918 roku, na mocy którego anulowano akty rozbioru polski;

d) ogłoszenie traktatu wersalskiego i konwencji Ligi Narodów, która 
miała gwarantować rozwiązywanie sporów na drodze arbitrażu i ugody oraz 
użycia zbiorowej siły w walce z agresorem;

e) traktat pokojowy w Rydze zawarty między Polską i Rosją w dniu  
18 marca 1921 roku (kończący wojnę), w wyniku którego część ziem Białoru-
si i Ukrainy została włączona do Polski, a część do Rosji.

Jeżeli przyjmiemy, że najważniejszą kwestią dla powrotu państwa pol-
skiego na mapę świata było wyznaczenie jego granic, to musimy wtedy zgo-
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dzić się, że cezurą kończącą czas historyczny namysłu nad „myślą o wycho-
waniu dla Polski niepodległej” będą lata 1918/1923. Można by też przyjąć 
jako datę symboliczną dzień 11 listopada 1918 roku, w którym Rada Re-
gencyjna przekazała komendantowi Józefowi Piłsudskiemu władzę nad woj-
skiem, a Tymczasowy Rząd Ludowej Republiki Polskiej (rząd lubelski) pod 
przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego oddał się do jego dyspozycji. Ta 
data w III RP jest obchodzona jako Święto Niepodległości. Osobiście jednak 
skłonna byłabym pozostać przy ramach czasowych 1864–1918/23.

Przyjęcie proponowanych ram czasowych powoduje, że musimy też przy-
jąć założenie o braku jednolitego kontekstu kulturowego dla praktyk eduka-
cyjnych i myślenia o wychowaniu na ziemiach, z których utworzono później  
II RP. Jego zróżnicowanie wyznaczało nie tylko włączenie określonych ziem 
do trzech imperiów europejskich, ale dodatkowo także stworzenie tak zwanego 
Królestwa Polskiego2. To zróżnicowanie uwarunkowań nie może być pominięte 
w konstruowaniu wiedzy poszukującej prawdy o roli myśli o wychowaniu dla 
Polski niepodległej, której udział w przygotowaniu ludzi do odzyskania nie-
podległego i suwerennego państwa wydaje się nie budzić wątpliwości. Przesu-
nięcie granic czasowych otwiera też możliwość pytania o odpowiedzialność za 
II RP tych, którzy ową myśl o wychowaniu wykorzystali w praktyce.

Przyjęcie zaproponowanych ram czasowych tworzy kontekst, w któ-
rym będzie można w sposób uzasadniony sformułować pytanie o rolę „myśli  
o wychowaniu dla Polski niepodległej”. Wcześniej jednak musimy dookreślić, 
co jesteśmy skłonni nazywać „myślą o wychowaniu”. 

2. Co możemy nazywać „myślą o wychowaniu” 

W praktyce językowej często zamiennie stosuje się frazemy „myśl o wy-
chowaniu” – „myśl pedagogiczna”. W pedagogice jako dyscyplinie naukowej 
jesteśmy jednak zobowiązani do redukowania wieloznaczności kategorii po-
jęciowych, ponieważ język nauki powinien charakteryzować się niezakłóconą 
komunikatywnością, którą osiągamy przez de�niowanie kategorii pojęć oraz 
tworzenie map pojęciowych korespondujących z określonymi „polami ba-

2 Królestwo Polskie, zwane też Królestwem Kongresowym, zostało utworzone w 1815 roku decyzją 
kongresu wiedeńskiego, połączone unią personalną z Rosja, a kolejne powstania narodowe spowo-
dowały ograniczenie autonomii. Po powstaniu styczniowym zmieniono nawet nazwę tych ziem, 
nazywając je Krajem Nadwiślańskim, składającym się z 10 guberni. Administrację oraz szkolnictwo 
wykorzystano do intensyfikacji procesu rusyfikacji. Skutkiem ubocznym okazało się lepsze zorgani-
zowanie tajnej oświaty polskiej. Przeprowadzona w 1864 reforma uwłaszczeniowa wraz z reformą 
gminną przyczyniła się do zmian w wielu dziedzinach życia społecznego. 
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dawczymi” – posługując się językiem Kurta Lewina lub mapami stosowanymi 
dla badania określonych obiektów czy też mapami pojęciowymi stosowanymi 
w określonych dyscyplinach i subdyscyplinach, które swym przedmiotem ba-
dań czynią edukację (różne jej uwarunkowania, procesy i efekty) jako ważną 
dziedzinę praktyki obecnej w przestrzeni kulturowej.

W obydwu frazemach występuje pojęcie „myśli”. We współczesnych 
zasobach leksykalnych3 „myśl” jest de�niowana jako „efekt czynności my-
ślenia”. W obydwu wymienionych w przypisie zasobach leksykalnych wy-
eksponowana została psychologiczna perspektywa poznawcza, w kontekście 
której uprawniona jest de�nicja tej czynności i jej efektu wyrażona takimi oto 
słowy: „Świadomy proces psychiczny człowieka, prowadzący do pośrednie-
go i uogólnionego poznania oraz zrozumienia otaczającej go rzeczywistości;  
w węższym znaczeniu myślenie jest aktywną czynnością umysłową, dzięki 
której są odzwierciedlane ogólne cechy różnych rzeczy, zdarzeń i zjawisk oraz 
stosunki między nimi”; „Dzięki myśleniu człowiek nie tylko lepiej poznaje 
świat i odzwierciedla istniejące w nim stosunki funkcjonalne i logiczne, ale 
także organizuje zgodnie z tym procesem swoje działanie”; „Ze względu na 
sposób gromadzenia informacji przetwarzanych w procesie myślenia, jak i na 
kolejność czynności umysłowych wykonywanych na danym materiale w roz-
woju ontogenetycznym człowieka wyróżnia się myślenie: obrazowo-ruchowe 
(sensoryczno-motoryczne), konkretno-wyobrażeniowe oraz słowno-logiczne 
(abstrakcyjne)”4.

Wykorzystując wiedzę psychologiczną na temat myślenia i działania łatwo 
udowodnić, że myślenie o edukacji zawsze towarzyszyło praktyce edukacyjnej 
(praktyce wychowania, kształcenia, nauczania, uczenia się, socjalizacji, kultu-
racji, uspołecznienia i innym procesom wymienianym w de�nicjach edukacji). 
Odwołując się do tego, co wiemy o różnych rodzajach wiedzy o edukacji (po-
tocznej – �lozo�cznej – naukowej), możemy stwierdzić, że myślenie o edukacji 
było i jest obecne we wszystkich wymienionych rodzajach wiedzy. 

Lata 1864–1918/23 w warunkach polskich były tym szczególnym okre-
sem, w którym obok pedagogii uczeni dwóch uniwersytetów w Galicji (na 
ziemiach polskich włączonych do monarchii austro-węgierskiej) zaczęli two-
rzyć warunki dla wytwarzania nowego typu wiedzy o edukacji, która spełnia-
łaby reguły i zasady tworzenia wiedzy naukowej. Nie możemy jednak powie-

3 Biorę pod uwagę dwa źródła: 1) WE PWN, t. 18, s. 253–254 – hasło autorskie Bogusława Śliwer-
skiego; 2) Leksykon PWN. Pedagogika, B. Milerski, B. Śliwerski (red.), WN PWN, Warszawa 2000,  
s. 127–128.
4 WE PWN, t. 18, s. 253.
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dzieć, że w tych dwóch uniwersytetach stworzono warunki instytucjonalne 
do powstania i rozwoju pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Warunki te 
zostały stworzone dopiero w II RP. Nieuzasadnione zatem byłoby rekonstru-
owanie (opisywanie, wyjaśnianie i interpretowanie) „myśli pedagogicznej”  
w odniesieniu do omawianego okresu, ponieważ jedynie w Krakowie i Lwo-
wie istniały uniwersytety, które miały poziom autonomii pozwalający na włą-
czenie się w proces doskonalenia podstaw instytucjonalnych dla uprawiania 
�lozo�i i nauk przyrodniczych oraz tworzenia warunków dla wyodrębnie-
nia się nauk humanistycznych, które ze względu na „osobliwość” swojego 
przedmiotu badań (kultura i jej wytwory, a nie natura) musiały być uprawiane  
w innym paradygmacie naukowym5. Problem polegał przede wszystkim na 
poszukiwaniu metodologii badań uwzględniającej argumenty formułowane  
w sporze o sposób wytwarzania wiedzy naukowej w naukach humanistycz-
nych toczonym przez antynaturalistów z naturalistami. 

Zamienne stosowanie frazemów „myśl o wychowaniu” – „myśl peda-
gogiczna” da się wyjaśnić tym, że pojęcie „pedagogika” wykorzystuje się nie 
tylko dla nazwania określonej dyscypliny naukowej i jej wytworów (hipotez, 
twierdzeń, teorii naukowych, systemów pedagogicznych), ale także dla na-
zwania całego obszaru wiedzy o edukacji stosowanej do opisu, wyjaśniania  
i interpretowania rzeczywistości edukacyjnej według innych reguł niż te, któ-
re obowiązują w tworzeniu wiedzy naukowej i posługiwaniu się nią.

Wykorzystując dorobek dzisiejszej pedagogiki, możemy powiedzieć, że 
obiektem badań nad „myślą o wychowaniu” w latach 1864–1918/23 będą „pe-
dagogie” (nie „pedagogika”), co oznacza , że w badaniu pedagogii nie może-
my posługiwać się narzędziami poznawczymi i procedurami akceptowanymi 
przez współczesną pedagogikę. 

3. „Pedagogie” jako obiekt badań pedagogicznych

Podsumowując wywód przeprowadzony w poprzedniej części artykułu:  
intencją moją było przekonanie Czytelnika, że jeżeli chcemy uczestniczyć 
w procesie tworzenia bardziej wyczerpujących opracowań mających na celu  
rekonstrukcję myślenia o wychowaniu, którego ideą wiążącą różne koncepcje  
5 Paradygmat: według T.S. Kuhna dostarcza modelowych rozwiązań uprawiającym daną dyscy-
plinę naukową lub typ nauk (model nauki i naukowości) i obejmuje: 1) zbiór przyjętych założeń, 2) 
zbiór podstawowych teorii i twierdzeń opisujących i wyjaśniających rzeczywistość lub jej fragment 
np. edukację, 3) instrumentarium badawcze, 4) zastosowania osiągniętych wyników badań. Współ-
czesna pedagogika dopuszcza współistnienie wielu paradygmatów naukowych.
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jest „wychowanie dla Polski niepodległej”, to interesować nas powinny różne 
koncepcje wychowania w tym czasie wytworzone. Współczesna pedagogika 
nazywa je pedagogiami i de�niuje następująco: 

„Pedagogia: 1) w znaczeniu tradycyjnym – sztuka skutecznego wy-
wierania wpływu na dzieci i młodzież dla zrealizowania określonych celów 
edukacyjnych, metaforycznie rzecz ujmując „uprawa ludzkiego ducha”; 2) 
we współczesnych zasobach leksykalnych de�niowana jest jako paradygmat 
edukacyjny, który może występować w postaci: a) doktryny pedagogicznej, b) 
ideologii edukacyjnej, c) ukrytego programu wychowania; 3) w obszarze an-
gielskoojęzycznym pojęciem tym określa się (posługuję się Bernsteinowską de-
�nicją przetłumaczoną na język polski przez Z. Kwiecińskiego) też względnie 
spójny i trwały zbiór praktyk edukacyjnych, poprzez które jednostka przyswaja 
sobie nowe (lub rozwija dotychczas istniejące) formy postępowania, wiedzy, 
umiejętności i kryteria ich oceny, przejmując je od kogoś (lub czegoś), kogo 
uznaje za stosownego ich dostarczyciela (przekaziciela) i ewaluatora” 6. 

Koncepcje edukacyjne (wychowania, kształcenia), które współczesna pe-
dagogika proponuje nazywać pedagogiami, najczęściej jednak były wytwarza-
ne przez praktyków edukacji, którzy dokonując werbalizacji swego doświad-
czenia edukacyjnego formułowali określone projekty edukacyjne. Odwołując 
się do wcześniejszego cytatu  opisującego czynność i efekt myślenia, możemy 
stwierdzić, że status pedagogii w znaczeniu pierwszym i drugim daje się usta-
lić najczęściej na przejściu od myślenia konkretno-obrazowego do myślenia 
abstrakcyjnego (formalnego). Posługując się przywołanymi kategoriami po-
jęciowymi możemy powiedzieć, że ten typ pedagogii oparty jest na myśle-
niu konkretno-wyobrażeniowym, czyli na aktualnych spostrzeżeniach, ale 
także na wyobrażeniach odtwórczych lub twórczych autora danej pedagogii. 
Rzadko poziom posługiwania się kategoriami pojęciowymi oraz formalnymi 
procedurami logicznymi (wyjaśniania – dowodzenia – wnioskowania – ana-
lizowania – porównywania – uogólniania) pozwala na to, aby pedagogiom 
przypisać status myślenia naukowego opartego na operacjach formalnych, 
właściwych myśleniu abstrakcyjnemu. 

W odniesieniu do lat 1864–1918/23 interesować nas mogą jako obiekt 
badań głównie te pedagogie, które mają charakter doktryn. Sławomir Szto-
bryn7 odróżnia „myśl o wychowaniu” od „doktryn”. Skłonna jestem zgodzić 
się z nim, że z korzyścią dla poznania czasu minionego może być ich precy-
zyjne odróżnianie poprzez zde�niowanie następujących frazemów: „historia 
6 T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, WAiP, Warszawa 2008, s. 493.
7 S. Sztobryn, Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900–1939. Parerga, GWP, Gdańsk 2006.
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oświaty” – „historia myśli o wychowaniu” – „historia myśli pedagogicznej” – 
„historia doktryn”. Dla koncepcji wspólnych badań nad „myślą o wychowaniu 
dla Polski Niepodległej w latach 1864–1918/23 zde�niowania wymagają dwa 
z nich: „historia myśli o wychowaniu” i „historia doktryn”.

Zacznijmy od frazemu „historia doktryn”. Potocznie „doktryną” nazywa 
się zespół poglądów oderwanych od życia (doświadczenia i rzeczywistości), 
narzucanych innym z intencją ich indoktrynowania (narzucenia określo-
nych opinii, poglądów i przekonań). Z tak rozumianymi doktrynami mamy 
do czynienia w praktyce edukacyjnej, ale trudno byłoby w nauce posługiwać 
się kategorią pojęciową, której przynależy negatywne wartościowanie tego, 
co ona nazywa.

Odwołując się do starożytności, możemy przypomnieć, że pojęciem 
doktryny posługiwano się w celu nazwania treści nauczania w określo-
nej szkole �lozo�cznej. Wykorzystywano więc tę kategorię pojęciową  
w sposób opisowy. Doktryną nazywano bowiem system �lozo�czny, któ-
rego twórca stworzył rozbudowany i uporządkowany logicznie system 
twierdzeń opisujących i wyjaśniających – w miarę wielostronnie i wy-
czerpująco – rzeczywistość w sposób całościowy (holistyczny) lub co naj-
mniej zasadnicze aspekty występujące w myśleniu �lozo�cznym o świecie 
(ontologiczny, epistemologiczny, aksjologiczny). W starożytnej Grecji 
najważniejszymi doktrynami były zatem: jońska, pitagorejska, platońska, 
arystotelesowa, stoicka i inne. 

Nawiązując do tej tradycji, doktryną edukacyjną (wychowania, kształce-
nia, nauczania, uczenia się etc.) nazywać byłabym skłonna autorską koncepcję 
celowościowego procesu edukacyjnego zawierającą:

a) opis celów działalności wraz z podaniem źródeł uzasadniających ich 
oferowanie – układ ideologiczny;

b) opis sytemu oddziaływań: od powstania pedagogiki jako dyscypliny 
naukowej oczekujemy, aby opis ten znajdował uzasadnienie w twierdzeniach 
i/lub teoriach uznanych za naukowe – układ teoretyczny;

c) dyrektywy praktycznego działania dotyczące organizacji procesu, sto-
sowanych metod, technik i środków, respektowania określonych zasad i inne 
– układ praktyczny.

Wyszczególniona struktura doktryn edukacyjnych koresponduje z de-
�nicją „doktryn pedagogicznych”, którą sformułował Sławomir Sztobryn8, 
8 „Doktryna pedagogiczna” to wszelkie usystematyzowane, teoretycznie uzasadnione i wyposażone 
w bogatą aparaturę pojęciową hipotezy i twierdzenia dotyczące wychowania człowieka, odniesione 
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jednak w odniesieniu do omawianej koncepcji badań nad „myślą o wychowa-
niu dla Polski niepodległej” wolałabym nazywać je doktrynami wychowania 
(edukacji, kształcenia, nauczania i in.) oraz usytuować tak rozumiane doktry-
ny w historii myśli o wychowaniu.

Koncentrując się na badaniu pedagogii jako wytworu myślenia ludzi 
zgodnego z jakimiś regułami wytwarzania określonego typu wiedzy (głównie 
wiedzy potocznej, �lozo�cznej oraz doktryn o wychowaniu/doktryn edukacyj-
nych), możemy powiedzieć, że brak wyczerpującego opracowania historii myśli 
o wychowaniu dla Polski niepodległej, która powstała i miała znaczenie w la-
tach 1864–1918/23, może być odczytywane jako zmierzające do przywrócenia 
kulturze polskiej pedagogii, które powstały w latach 1863–1914/18). Były 
one zainspirowane ideą wykorzystania edukacji jako jednej z wielu form walki 
oraz przygotowywania narodu i społeczeństwa nie tylko do odzyskania niepod-
ległego państwa polskiego, ale także do zagospodarowania tego oczekiwanego 
daru w przyszłości. Przyszłość jednak trudna była do precyzyjnego określenia, 
ponieważ nie przewidywano, że wybuchnie I wojna światowa i  że zakończy się 
ona klęską imperiów odpowiedzialnych za rozbiory Polski. 

W procesie przywracania kulturze polskiej pedagogii określonego czasu 
historycznego chodzi jednak nie tylko o ponowne wydanie tekstów zawiera-
jących opisy tych pedagogii, ale także o ich uwspółcześnioną rekonstrukcję 
oraz zbadanie ich recepcji, a także zmian spowodowanych przez ich praktycz-
ne wdrożenia. Tylko bowiem niektóre pedagogie faktycznie były realizowane 
w instytucjach edukacyjnych (przede wszystkich w szkołach), wychowaniu 
domowym czy w możliwej do zagospodarowania przestrzeni publicznej. 

Warto też zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie pedagogie tego okre-
su historycznego podporządkowane były realizacji „wychowania dla Polski 
niepodległej”. Niektóre z nich jako najważniejsze cele formułowały przy-
gotowanie do życia w warunkach braku własnego państwa, w warunkach 
politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych, których ramy 
określała polityka konkretnego imperium wobec ziem skolonizowanych 
(włączonych na mocy traktatów zawartych między trzema imperiami). Do-
dajmy, że polityka każdego z trzech zaborców ziem polskich była inna, po-
nieważ każdy z nich miał odmienne interesy związane z wykorzystaniem 
włączonych terytoriów. 

Uznając, że powstałe w tamtym czasie pedagogie były swoistą odpowie-
dzią oscylującą między tym, co pożądane a tym, co możliwe, trzeba stwier-

do składników rozumienia tego pojęcia (S. Sztobryn, Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 
1900–1939 w czasopiśmiennictwie. Ujęcie metahistoryczne, UŁ, Łódź 2000, s. 16).
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dzić, że ocena znaczenia tych pedagogii dla realizacji idei tworzenia Polski 
niepodległej będzie niezmiernie trudna. Jak zmierzyć i wyważyć związki „wy-
chowania dla Polski niepodległej” z takimi pedagogiami, które podporządko-
wane były realizacji innych celów, np. podtrzymaniu tożsamości narodowej, 
wychowaniu „Polaka–katolika”, realizacji modelu „człowieka wykształconego” 
(według np. tradycji humanizmu niemieckiego) lub „człowieka skutecznego 
w określonym typie działań”?

Prawdą jest zatem, że ciągle zbyt mało wiemy o pedagogiach, które po-
wstały i znalazły zastosowanie (lub też nie) w tym ważnym okresie historycz-
nym poprzedzającym powstanie niepodległego państwa polskiego. Na pewno 
warto przywrócić społecznej pamięci więcej pedagogii oraz opisów ich recep-
cji. Problem ten wydaje się nie budzić większych wątpliwości, dysponujemy 
też pewnymi dobrymi wzorami rekonstruowania pedagogii, a nawet grupą 
osób, które ujawniły swój warsztat badawczy w rekonstruowaniu pedagogii 
katolickich zgromadzeń zakonnych9. 

Przywracając kulturze pamięć o pedagogiach lat 1864–1918/23, czynić 
można to także z intencją przygotowywania materiału do tworzenia genera-
lizacji na wyższym poziomie ogólności. Tę możliwość stworzyć można przez 
sformułowanie propozycji zestawu pytań, za pomocą których pedagogie będą 
rekonstruowane, co stanowi ostatnią część niniejszego artykułu.

Zakończenie
Projekt pytań, na które będą poszukiwali odpowiedzi rekonstruujący peda-

gogie powstałe lub wykorzystywane w latach 1864–1918/23 wynika z już prze-
prowadzonych badań nad pedagogiami (w tym także nad doktrynami wychowa-
nia) i składa się z następujących zagadnień, które wymagają odpowiedzi:     

a) Kim był twórca (autor) pedagogii?
b) Jakie motywy sprawiły, że pedagogia została zwerbalizowana (opisana)?
c) Z jakich źródeł zostały wyprowadzone cele wychowania i jak są one 

uzasadniane?
d) W jakim związku z ideą „wychowania dla Polski niepodległej” pozo-

stają sformułowane cele wychowania?
e) Do jakich twierdzeń i teorii naukowych odwołują się autorzy pedagogii?

9 Teksty opisujące wymienione pedagogie znajdują się w dwóch tomach pracy zbiorowej zatytuło-
wanej Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1. J. Kostkiewicz (red.). 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012; t. 2. J. Kostkiewicz, K. Misiaszek SDB(red.), Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013. 
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f ) Czy, a jeżeli tak to z jakimi efektami, wdrożone zostały dyrektywy 
praktycznego działania wychowawczego?

g) Jakie zmiany wprowadzone zostały w pedagogii (doktrynie wychowa-
nia) na skutek praktycznego jej wdrożenia?

Poszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania pozwala na dokonanie re-
konstrukcji pedagogii, które powstały lub znalazły akceptację i zastosowanie 
na ziemiach polskich włączonych do trzech imperiów europejskich, pozwala 
też na identy�kację zakresu ich wykorzystania (obowiązywania) na ziemiach 
włączonych po 1918 roku do terytorium II RP. Rekonstrukcja pedagogii 
prowadzić może do wyodrębnienia wśród nich tych, które spełniają kryte-
ria wyznaczone przez strukturę doktryn o wychowaniu i tych, które ich nie 
spełniają i są tylko zwerbalizowanym zarejestrowaniem potocznego doświad-
czenia jednostki „uwikłanej” w procesy edukacyjne, tak jak je rozumie Basil 
Bernstein (de�nicja doktryny).

Klasy�kacja/typologia pedagogii nie musi kończyć badań im poświęco-
nych. Odwołując się do wiedzy historycznej z zakresu naukoznawstwa doty-
czącej rozwoju nauk humanistycznych chciałabym przypomnieć, że jest moż-
liwe i potrzebne konstruowanie świata historycznego. Dla uzasadnienia tego 
postulatu odwołam się do słów Daniella Bella: 

„Tragedią klasycznego liberalizmu, a także utopijnego socjalizmu była 
wiara, iż ludzie w każdym pokoleniu i każdej umowie społecznej mogą starto-
wać od zera, odrzucić przeszłość i przebudować od nowa swe instytucje. Lu-
dzie w pewnych granicach mogą zmieniać i siebie samych, i społeczeństwo, 
ale wiedzy o własnej potędze towarzyszyć musi świadomość jej ograniczeń. 
Jest to najstarsza i najtrwalsza prawda o kondycji ludzkiej, jeśli ta ma nadal 
ludzką postać”10. 

10 D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Wydawnistwo Naukowe PWN, Warszawa 1994. 
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Kwestia ram czasowych tematu I Seminarium Polskiej Myśli  
Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski Niepodległej 1863–1914/18.

 Uzasadnienie

Streszczenie: W tekście tym podejmuję dyskusję z propozycją Profesor T. Hejnickiej-Bezwińskiej dotyczącą 
nowych ram czasowych (1864–1918/23) tematu pierwszego Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl 
o wychowaniu dla Polski Niepodległej 1863-1914/18. Zawarłam tu ogólne historyczne argumenty uzasadniające 
stanowisko organizatorów Seminarium w kwestii ram czasowych podjętego tematu.
Słowa kluczowe: seminarium polskiej myśli pedagogicznej, wychowanie do niepodległości, walka Polaków 
o niepodległość 

In terms of the timeframe the topic of the First Seminar of Polish  
Pedagogical ±ought �ought about education for the Polish independent 

1863–1914 – a justi§cation

Summary: ©e text is a polemic with the proposal of Professor T. Hejnicka-Bezwińska regarding the new time-
frame (1864–1918/23) for topic of the First Seminar of Polish Pedagogical ©ought «ought about education for 
the Polish independent from 1863 to 1914/18. It contains general, historical arguments justifying the position of 
Seminar organizers in terms of the timeframe of undertaken subject.
Keywords: Seminar of Polish Pedagogical ©ought, education for independence, the struggle for independence 
Poles

We wprowadzeniu do swojego referatu prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-
-Bezwińska1, godząc się z moim uzasadnieniem dotyczącym stanu badań nad 
polską myślą pedagogiczną, zaproponowała jednocześnie korektę ram czaso-
wych tematu obranego na pierwsze z cyklicznych seminariów: Myśl o wychowa-
niu dla Polski Niepodległej 1863-1914/18, na lata 1864–1918/1923, dając własne 
dla tej propozycji uzasadnienie. Korekta ta jest propozycją autorską, a Profesor 
Hejnicka-Bezwińska jako wytrawny badacz teorii i praktyki pedagogicznej ma 
oczywiście do niej pełne prawo oraz z pewnością szersze niż wypowiedziane  
w powyższym referacie uzasadnienia. Sprawa korekty ram czasowych wymaga 

1 T. Hejnicka-Bezwińska, Niektóre problemy związane z koncepcją badań nad „Myślą o wychowaniu dla 
Polski Niepodległej”, w niniejszej książce. 
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odpowiedzi i uzasadnienia mojej propozycji, jak również oddania adekwatnej 
miary tematu I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej. 

Rozumienie propozycji, jaką jest temat Myśl o wychowaniu dla Polski 
Niepodległej 1863-1914/18, w swoim podstawowym zakresie zawarte jest 
w liście rozesłanym do Uczestników Seminarium (na który powołuje się 
Profesor Hejnicka-Bezwińska). Po wskazaniu daty i powyższego tematu 
napisałam w nim: 

„Rok 2014 przywołuje pamięć wydarzeń kiedy to – ujmując rzecz słowa-
mi Profesora Andrzeja Chwalby – Europa (w 1914 r.) postanowiła «popeł-
nić samobójstwo» rozpętując wielką wojnę, zwaną później I wojną światową. 
Polacy pozbawieni przez Niemcy, Rosję i Austrię swojej państwowości od lat 
trwali w niegasnącej nadziei na odzyskanie niepodległości. Kiedy powsta-
nia listopadowe i styczniowe udaremniły nadzieję na zbrojne jej odzyskanie, 
Wielka Emigracja i wiele ośrodków na ziemiach polskich wzbudziły ideę 
«zmartwychwstania» poprzez odrodzenie/odnowę moralną narodu, poprzez 
zachowanie jego dziedzictwa kulturowego, nieutracenie wszelkich związków 
z szeroko rozumianą tożsamością.

W służbie tej pozostawali głównie nieformalni wychowawcy: humaniści, 
twórcy kultury, pisarze, publicyści, polskie rodziny od ziemiańskich poczyna-
jąc a na chłopskich kończąc. We wszystkich tych obszarach wyłaniały się róż-
ne wizje i koncepcje oddziaływania wychowawczego «ku pokrzepieniu serc», 
ku doskonaleniu moralnemu, intelektualnemu, społecznemu, gospodarczemu. 
Wychowanie stało się nadzieją i ostoją przedłużenia bytu narodowego. Myśl 
o wychowaniu dla Niepodległej Ojczyzny wykwitała w różnych miejscach 
Europy i świata, w różnych dziedzinach kultury, w różnych formach. I wojna 
światowa prowokująca zmiany w układach sił politycznych – paradoksalnie 
– uruchomiła aktywność Polaków w sferze projektów wychowania dla ocze-
kiwanej niepodległości2.” 

W kontekście powyższej propozycji programowej, dopowiedzeń wyma-
gają: 1) temat Seminarium, 2) ramy czasowe zaproponowanego tematu.

Temat został sprowokowany obchodami setnej rocznicy wybuchu I woj-
ny światowej w roku inauguracji Seminarium (2014) – stąd słowa Andrzeja 
Chwalby z jego „rocznicowej” monogra�i. Wojna ta – z perspektywy polskie-
go pedagoga – budzi nie tylko historyczne wspomnienie o tragicznych decy-

2 Zaproponowałam dość rozległe obszary badawcze (zob. Komunikat założycielski i programowy…, 
w tej książce), zakładając znikome zainteresowanie tą problematyką wśród pedagogów. Jednak za-
kres i liczba zgłoszonych referatów pozytywnie zaskoczyła organizatorów (zob. Program I Semina-
rium Polskiej Myśli Pedagogicznej…, w tej książce).
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zjach władców ówczesnej Europy skazujących własne (i sąsiedzkie) narody 
na „popełnienie samobójstwa” (A. Chwalba). Budzi też wspomnienia o prag-
matyzmie i trzeźwości myślenia polskich polityków, intelektualistów, morali-
stów, twórców, społeczników – w tamtej chwili i przy tamtej tragicznej okazji. 

Temat rocznicowy wydał mi się, jako inicjatorce Seminarium, dobrą oka-
zją do jego uwzględnienia wobec planów orientacji przyszłych spotkań ku 
rodzimej problematyce. Widząc Seminarium jako cykliczne, nie planowałam 
uczynienia problemu wiążącego kategorie „wychowanie” i „niepodległość” 
przedmiotem jakiegoś większego cyklu spotkań (chociaż, jak można wnio-
skować ze zgłoszonych referatów, jest on ogromny i pojemny) – był to jedynie 
temat na otwarcie cyklu Seminariów.

 Kwe s t i a  r a m  c z a s o w yc h . W moim rozumieniu wskazane ramy 
czasowe „1863–1914/18” mają znaczenie symboliczne: od ostatniego wielkie-
go wydarzenia zakończonego klęską Polaków (powstanie styczniowe) – po 
moment zamykający zniewolenie (odzyskanie niepodległości w roku 1918). 
Setna rocznica I wojny światowej wkomponowana w te ramy ma przypomi-
nać zdarzenie paradoksalnie „biorące udział”, poszerzające pole praktycznych 
działań prowadzących do niepodległości. 

Powyższe ogólne, schematyczne spojrzenie nie ma ambicji myślenia wła-
ściwego historykowi. Ma natomiast inne zadanie – wyraziłam je w punktach 
programowych Seminarium3 – uruchomienia pytania w swej naturze pedago-
gicznego: jak Polakom udało się podtrzymać, a nawet wzmocnić dążenia niepod-
ległościowe? – zakładając, że wykonanie takiego zadania nie byłoby możliwe 
bez adekwatnego wychowania, które stało u jego podstaw4.

Gruntownych badań pedagogicznych w tej kwestii nie posiadamy. Odpo-
wiedzi przynosi nam w najszerszym zakresie literatura piękna, poezja i malar-
stwo oraz historia wojen i polityki, a nie historia myśli pedagogicznej, dlatego 
zgłoszona przez Profesor Hejnicką-Bezwińską korekta przede wszystkim ram 
czasowych (ale i ujęć kategorialnych: np. wskazywany wymóg uniwersyteckich 
ram instytucjonalnych) tematu seminaryjnego nie przekonuje mnie. Zgadzam 
się natomiast zupełnie, że ramy czasowe „wskazują na określony kontekst inter-
pretacyjny” zarówno Jej, jak i moja propozycja tego kontekstu wymagają. Jeśli 

3 Zob. Komunikat założycielski i programowy…. 
4 Dążenia te wprawdzie można by rozpatrywać jako fenomeny: polityczny, socjologiczny, psycho-
logiczny, ale w swej treści de facto są one wtórne wobec faktu wychowania i jego fenomenu – żaden 
bowiem z nich nie jest możliwy do zaistnienia bez wcześniejszego wychowania człowieka, którego 
(samo)świadomość nie istnieje bez uwzględnienia aspektu narodowościowego, tożsamościowego; 
bez pytania: jak przez półtora wieku budowano w człowieku samoświadomość, poczucie godności, 
wolności, narodowej tożsamości i jaka była ich treść, że mogły przetrwać pokolenia? 

Kwestia ram czasowych tematu I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski ...
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chodzi o dalszą część wypowiedzi, odnoszę wrażenie, że w jej kontekście za-
warta jest określona ocena tego okresu historii – spojrzenie na „wychowanie 
dla Niepodległej” w znacznym zakresie warunkowane przyjmowaną oceną po-
wstania styczniowego (spory historyków o nie stają się w sposób nieunikniony 
kontekstem myślenia badacza myśli pedagogicznej). 

Profesor Teresa Hejnicka-Bezwińska twierdzi, iż „daty wyznaczającej 
ramy czasowe roku 1864 sugerować może, że chodzi o wydobycie z zapo-
mnienia tej myśli o wychowaniu, której twórcy poszukiwali innych dróg 
i strategii «wychowywania dla Niepodległej» niż te, które były dotąd prakty-
kowane przez Polaków. Upadek powstania styczniowego jest bowiem cezurą 
akcentującą przejście w świadomości Polaków od romantycznego mesjani-
zmu i wiary w możliwość militarnego pokonania zaborców do poszukiwa-
nia programów zmian społecznych [podkr.  J.K.], w wyniku których Polacy 
będą w stanie wykorzystać historyczny moment, aby upomnieć się o niepod-
ległe i suwerenne państwo, a później zbudować jego struktury zapewniają-
ce trwanie i rozwój. Tym historycznym momentem okazała się dla Polaków 
I wojna światowa, w wyniku której nastąpił rozpad imperiów, w tym także 
imperiów odpowiedzialnych za rozbiory Polski.”5 

Teza ta wprawdzie zgodna jest z uogólnionymi i dominującymi opinia-
mi (diagnozami) w tej kwestii, jednak jednoznacznej odpowiedzi na temat, 
czy tak właśnie kształtowało się wychowanie w środowiskach polskich przed 
i po powstaniu styczniowym, udzielić nie można. Mamy bowiem, zarówno 
przed powstaniem listopadowym (1831/32), jak i w łonie Wielkiej Emigracji, 
a potem przed powstaniem styczniowym i po nim, do czynienia zarówno 
z myśleniem o niezbędności „militarnych aspektów” pokonania zaborców, 
jak i umocnienia narodowego w innych sferach (aspektu zbrojnego nigdy 
nie wyeliminowano). Tendencja zmian w myśleniu o wychowaniu dla Nie-
podległej, którą wymienia Profesor Hejnicka-Bezwińska, oczywiście istniała, 
ale nie była jego jedyną i główną cechą – była raczej warstwą, odnośnie do 
której nie było konieczności chwilowego zawieszenia. Była działalnością na 
przeczekanie czasu trudnego, jako okresu regeneracji sił i wytchnienia. Lecz 
gdy przyszła nowa „okazja” i okoliczności, Polacy ponownie uruchamiali 
wszystkie możliwe (także przekraczające ich możliwości) siły i środki, a ko-
lejne młode pokolenie ponownie (jakby niewyuczalne w kwestii, że „zbrojnie 
nic nie może”) wyruszało do walki z krakowskich Oleandrów pod wodzą 
J. Piłsudskiego, ale także skupiło się wokół gen. Hallera (który zawalczył  
o pociągi z amunicją zatrzymaną przez Czechów), gen. Żeligowskiego (który, 
przejmując najwierniejsze oddziały Piłsudskiego, poprzez rzekomą niesub-
5 T. Hejnicka-Bezwińska, Niektóre problemy związane z koncepcją badań…, s. 55 tej książki.
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ordynację „odbił” Wilno, pokazując Zachodowi wolę narodu w jego kwestii, 
bowiem słusznie brakowało Polakom ufności w pozytywne decyzje zachod-
nich polityków w tej sprawie). Dalej, zwycięskie powstanie wielkopolskie  
i powstania śląskie będą dowodem, że Polacy po raz kolejny wezmą broń do 
ręki. Będą do tego w jakimś stopniu przygotowani – czy możliwe byłoby to 
przygotowanie (choćby duchowe) bez adekwatnego wychowania narodowe-
go: świadomościowego, �zycznego, organizacyjnego. 

Wskazanego „poszukiwania programów zmian społecznych” nie byli-
śmy także pozbawieni przed upadkiem powstania styczniowego: Konstytucja  
3 Maja, KEN, a po powstaniu listopadowym podejmowanie walki w warstwie 
społeczno-kulturowej [na przykład idee przewodnie Bogdana Jańskiego  
i zmartwychwstańców, walka polityczna o uruchomienie Papieskiego Semina-
rium Polskiego w Rzymie, działalność wydawnicza Wielkiej Emigracji w Pa-
ryżu (Aleksander Jełowicki i inni)]. W zasadzie nie należy uznawać za osta-
teczne istniejących diagnoz w kwestii oceny różnych zdarzeń z historii życia 
narodu polskiego – można mówić o zbyt daleko posuniętych uogólnieniach, 
także w obranym kierunku dążeń Polaków po 1864 roku. Pamiętać należy, że 
wiele z istniejących opisów niepodległościowych dążeń Polaków powstawało 
w PRL, a akcentowany kierunek zmian i rozwoju społeczeństwa – od szabli 
w kierunku pracy społecznej – był bardziej poprawny ideologicznie. 

Pozytywistyczne tendencje do poszerzania obszarów „pracy u podstaw” 
mają inspiracje szersze niż klęska powstania styczniowego, a „najdłuższa woj-
na nowożytnej Europy (1815–1918)” jako ekonomiczna walka poznaniaków 
z gospodarczym żywiołem niemieckim to przecież skutek zrywu zbrojnego 
i nadziei stawiających Polaków przy Napoleonie, a zakończonych klęską. 
Walka ekonomiczna Wielkopolan trwająca także po klęsce 1864 roku zrodzi 
nie tylko zwycięskie powstanie zbrojne roku 1918/19, ale też wsparcie woj-
skowe dla „orląt lwowskich”, a później ich wyjątkowy udział w wojnie 1920 
roku przeciw bolszewikom6. 

Polscy pedagodzy nie zdążyli w latach 1918–1939 zdiagnozować stanu 
rozwoju i ewolucji swojej myśli wychowawczej okresu zaborów. I chociaż pe-
dagogika – podobnie jak wiele dziedzin nauki i praktyki – „wybuchła” wówczas 
znakomitym rozkwitem, to zdominowały ją nowe zadania i kierunki rozwoju 
(a walka ideowa o nie była ogromna i do dzisiaj także nie jest proporcjonal-
nie zdiagnozowana): na obszerniejsze badanie przeszłości zaborowej przed 
1939 rokiem brakło czasu, a po 1945 naznaczył je system polityczny.

6 Akcentowanie tu przeze mnie faktów czynów zbrojnych naszych przodków nie jest równoznacz-
ne z pozytywną ich oceną ani przekonania o sensie „płacenia krwią” za każdorazowe opowiedzenie 
się za wolnością „waszą i naszą”. Najnowsza historia winna uczyć nas powściągliwych zachowań 
w kwestii zbrojnej walki o niepodległość.
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Drugi element ram czasowych: propozycja roku 1923 jako zwieńczenia 
ramy czasowej „wychowaniu dla Niepodległej”, nie wydaje się wystarczająco 
zasadna. Jest wątpliwa z powodów następujących: ukonstytuowania się pol-
skiego rządu w Warszawie od roku 1918, potem sejmu i przede wszystkim 
polskiego wojska – fakty te dają prawo do zauważenia istnienia państwa pol-
skiego (mniejsza o to, przez kogo uznanego i w jakich granicach). To polska 
armia wygrywa wojnę roku 1920 z Sowietami, a jej ochotnicy są wyrazem po-
czucia wolności i stawania w jej obronie. „Zatwierdzenie przebiegu wschod-
niej granicy II RP w dniu 15 marca 1923 roku przez Radę Ambasadorów” – 
jako argument Teresy Hejnickiej-Bezwińskiej – jest rezultatem walki zbrojnej 
i dyplomacji (wojny roku 1920, powstań śląskich i plebiscytu oraz wydarzeń 
im towarzyszących) młodego państwa i narodu; nie jest daniną, przejawem 
łaski, ani rezultatem poczucia sprawiedliwości ówczesnych polityków euro-
pejskich – mamy wręcz dowody, że było odwrotnie7. 

To, co je poprzedziło i co wymienia Profesor Hejnicka-Bezwińska: „de-
klaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona z 22 stycz-
nia 1917 roku, który opowiedział się za powstaniem zjednoczonego i niepod-
ległego państwa polskiego; deklaracja premierów Francji, Wielkiej Brytanii 
i Włoch złożona w dniu 3 czerwca 1918 roku, że stworzenie państwa pol-
skiego jest warunkiem trwałego pokoju w Europie; dekret Rady Komisarzy 
Ludowych w Rosji wydany w dniu 29 sierpnia 1918 roku, na mocy którego 
anulowano akty rozbioru polski; ogłoszenie traktatu wersalskiego i konwencji 
Ligi Narodów, która miała gwarantować rozwiązywanie sporów na drodze ar-
bitrażu i ugody oraz użycia zbiorowej siły w walce z agresorem”8 – jest skut-
kiem walki Polaków na wielu frontach połączonej z dążeniami ówczesnych 
mocarstw, ich interesami oraz przyjętymi zasadami polityki. Te fakty dyplo-
matyczne nie wydają się istotne z punktu widzenia wpływu na rozwój myśle-
nia o wychowaniu w Polsce. 

Wydaj się, że fakty powyższe – jako wyraz działań dyplomacji międzyna-
rodowej – tylko pośrednio i w ogólnym zakresie są w stanie inspirować istotne 
dla polskiej myśli wychowawczej kierunki rozwoju. Ważniejszymi wówczas 
były podziały ideowe powiązane z wielonarodowościową strukturą II Rze-
czypospolitej i z kwestiami ekonomicznymi – i to one odgrywały istotniejszą 
rolę, począwszy od Sejmu Nauczycielskiego. Fakty wymieniane przez Profe-
sor Hejnicką-Bezwińską są formalnymi domknięciami spraw. Postawa Pola-
7 Zob. A. Nowak, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literac-
kie, Kraków 2015.
8 T. Hejnicka-Bezwińska, Niektóre problemy związane z koncepcją badań…, s. 55 tej książki.
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ków w świecie Zachodu w pewnym zakresie zobowiązywała: począwszy od 
walk K. Pułaskiego i T. Kościuszki (z czego wynikły moralne zobowiązanie 
USA), poprzez postawę Polonii (I. Paderewski), udział Romana Dmowskiego 
(oraz innych dyplomatów) w paryskiej konferencji pokojowej i jego fenome-
nalne przygotowanie do odegrania tu roli ważącej w sprawie suwerenności 
Polski dzięki zasadzie, którą kierowały się państwa stanowiące Traktat Wer-
salski (zasadzie prawa mniejszych narodów do samostanowienia) po powsta-
nia śląskie i wielkopolskie, zwycięstwo roku 1920 i szereg innych zdarzeń. 

Odmienne spojrzenia (bazujące na inaczej rozłożonych akcentach odno-
śnie do oceny faktów) na historię polityczną Europy mogą implikować prefe-
rencje dla badań „przy ramach czasowych 1864–1918/23” lub ramach „1863-
1914/1918”. Ważne, by w żadnym z tych podejść nie pomijać założenia „o braku 
jednolitego kontekstu kulturowego dla praktyk edukacyjnych i myślenia o wy-
chowaniu na ziemiach, z których utworzono później II RP” – jak pisze Profe-
sor Hejnicka-Bezwińska. Ważne też, by uwzględniać wszelkie doświadczenia 
z historii, które uczyć powinny… Czy ich śladów nie doświadczamy jeszcze 
dzisiaj i to nie tyle w myśleniu Polaków, co przede wszystkim w świadomości, 
działaniach i postawach naszych byłych zaborców wobec świata? Czyż wyszli 
oni z ram nadanego sobie prawa do dominacji?

 
Pozytywny wniosek z mojej dyskusji z propozycją Profesor Teresy Hej-

nickiej-Bezwińskiej sprowadza się do tego, iż nasza odmienność spojrzeń jest 
najlepszym uzasadnieniem dla sensowności i istotności powołania Semina-
rium Polskiej Myśli Pedagogicznej i niesionego przez nie postulatu badań 
opartych na źródłach. 
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Lucyna Dziaczkowska 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Nauczyciel a program kształcenia w świetle re¶eksji pedeutologicznej 
Jana Władysłwa Dawida 

Streszczenie: Przedstawione tu rozważania są próbą ukazania aktualności myśli wybitnego pedagoga i psy-
chologa – Jana Władysława Dawida. Dorobek pedeutologiczny (czyli dorobek w zakresie subdyscypliny pe-
dagogiki zajmującej się badaniem zawodu nauczyciela) tego znaczącego dla polskiej myśli twórcy, zdaje się 
nie przystawać swoimi treściami do współczesności. Tymczasem w swojej niegdyś popularnej rozprawie O du-
szy nauczycielstwa (po raz pierwszy wydanej w 1912 roku) Dawid porusza między innymi tak ważną kwestię, 
jak relacja nauczyciela do programów szkolnych odgórnie mu narzucanych, która jest szczególnie aktualna 
dzisiaj, w czasach standaryzacji programów szkolnych. Dawid, przechodząc pewną ewolucję swojej postawy 
badawczej wobec nauczyciela (od pozytywizmu do głębokiej reµeksyjności �lozo�cznej), dochodzi na końcu 
do wniosku o szczególnej wadze twórczości i odpowiedzialności nauczyciela za drugiego człowieka (ucznia) 
oraz za środowisko jego życia – przede wszystkim za ojczyznę, która może łączyć ludzi podzielonych racjami 
politycznymi.
Słowa kluczowe: nauczyciel, pedeutologia, program kształcenia, odpowiedzialność

Teacher and Education Program in the Light of Pedeutological  
Re¶ection of Jan Władysław Dawid

Summary: Considerations here presented are an attempt to show the validity of the thought of an outstanding 
pedagogue and psychologist, Jan Władysław Dawid. Achievements in the �eld of pedeutology (that is a subdis-
cipline of pedagogy exploring the teacher profession) of this signi�cant Polish author seem not to be congru-
ous to contemporaneity in terms of content. Yet, in one of his dissertations, once very popular, titled „O duszy 
nauczycielstwa” (Of the Soul of Teaching published for the �rst time in w 1912), Dawid raises inter alia the 
question of great importance that is teacher’s relation to the education programs being imposed on him. ©is 
question is particularly present today – when the school curriculums are being standardized. Dawid undergoes 
a certain evolution of his attitude while doing a research on the teacher’s profession (from positivism towards 
deep philosophical reµection) and in the end concludes with the idea of particular importance of teacher’s work 
and his responsibility for another person (student) and the environment of his life – above all the homeland that 
may connect people divided by political questions. 
Keywords: teacher, pedeutology, education program, responsibility

Jan Władysław Dawid a myśl niepodległościowa

Trudno uznać Jana Władysława Dawida za typowego reprezentanta pol-
skiej myśli niepodległościowej przełomu XIX i XX wieku. Jest to czas, w któ-
rym żywa jest wyraźnie pamięć o powstaniu styczniowym, jego bohaterach 
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i o�arach. To okres, w którym żywy jest również ruch narodowy, skupiający 
członków takich organizacji, jak działająca tajnie Liga Polska (1887–1893), 
Liga Narodowa (1893–1928) czy Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne 
(1897–1919). Ta ostatnia objęła swym zasięgiem ziemie polskie pod trzema 
zaborami, początkowo była tajna, później jej przedstawiciele (m.in. Roman 
Dmowski i Władysław Grabski) w zaborze rosyjskim po wyborach do Dumy 
stworzyli w jej ramach Koło Polskie. Programowo endecja zwalczała tendencje 
lewicowe: zarówno komunistyczne, wyrażane przez Socjaldemokrację Króle-
stwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), jak i niepodległościowe, reprezentowane 
przez kierowaną przez Piłsudskiego Polską Partię Socjalistyczną (PPS)1.

Jan Władysław Dawid w okresie studiów odbywanych w Warszawie, 
podczas gdy jego rówieśnicy żywo angażowali się w działalność polityczną  
w tak zróżnicowanych partiach i organizacjach, wyraźnie skłaniał się do 
haseł pozytywistycznych: „uważany był za ugodowca i lojalistę”2. Niedługo 
potem bliskie stały mu się jednak poglądy lewicowe. Można powiedzieć, że 
takie sympatie polityczne odziedziczył po ojcu, który za działalność w To-
warzystwie Demokratycznym Polskim, organizującym „ruch narodowo-wy-
zwoleńczy o zabarwieniu rewolucyjnym” został zesłany na Kaukaz3. Lewi-
cowe skłonności Dawida umocniły się po zawarciu przez niego małżeństwa  
(w 1893 roku) z Jadwigą Szczawińską, która była działaczką społeczną, in-
spiratorką utworzenia pierwszej biblioteki publicznej w Warszawie (pod-
waliny dla tej instytucji dała zorganizowana przez nią Czytelnia Naukowa 
na ul. Koszykowej), propagatorką edukacji kobiet, współzałożycielką Uni-
wersytetu Latającego. 

Małżonkowie współpracowali w ramach prowadzonej przez siebie dzia-
łalności oświatowej z Ludwikiem Krzywickim, Wacławem Nałkowskim, Ste-
fanią Sempołowską i Januszem Korczakiem4. W domu Dawidów bywali 
działacze komunistyczni: Julian Marchlewski i Adolf Warski. W 1894 roku, 
po rewizji dokonanej przez policję carską, w czasie której znaleziono u nich 
biuletyny o treściach rewolucyjnych, materiały zawierające postulaty ośmio-
godzinnego dnia pracy, wprowadzenia święta 1 Maja, dokumentację Uniwer-
sytetu Latającego, małżonkowie zostali aresztowani i osadzeni w X Pawilonie 
Cytadeli Warszawskiej. Tylko łatwowierności żandarmów zawdzięczali ry-
chłe uwolnienie. Carskie służby przyjęły za prawdziwe tłumaczenie, iż zare-
1 Narodowa Demokracja, http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowa_Demokracja. Dostęp: 02.10.1014.
2 W. Okoń, Dawid, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 14.
3 Tamże.
4 Wydarzenie publiczne. Schodząca w otchłań, http://nk.pl/grupy/847989/galeria/1. Dostęp: 02.10.2014.

Lucyna Dziaczkowska



79

kwirowane przedmioty nie były własnością Dawidów, lecz zostały im nade-
słane z zagranicy5.

Jan Władysław Dawid dał wyraz daleko idącej radykalizacji swoich po-
glądów objąwszy kierownictwo tygodnika społeczno-politycznego „Głos”. 
Na jego łamach: „dawny zwolennik pracy «organicznej» – wołał w artykule 
Rewolucja idzie: «Rewolucja jest lokomotywą historii». Celem rewolucji jest 
nie tylko zdobycie wolności swobód obywatelskich, ale także «wyzwolenie 
proletariatu z jarzma pracy najemnej»”6. W artykule Naprzód z 1905 roku pi-
sał: „Bracia nasi najprawdziwsi i czci najgodniejsi to ci wszyscy – bez różnicy 
krajów, języków i religii, którzy w męce i poświęceniu o lepszą przyszłość dla 
wszystkich walczą, i w pierwszym rzędzie ci bracia Rosjanie, którzy od lat 
dziesiątków giną na lodowych polach Sybiru (…), którym serca z bólu pękają 
na mityngach robotniczych (…). Oni to walczą za swoją i naszą wolność, jak 
my walczymy za ich i swoją wolność. Z ich rąk tylko możemy przyjąć autono-
mię, a raczej taką tylko przyjąć możemy, którą z nimi zdobędziemy”7. 

Po upadku rewolucji 1905 roku i po zamknięciu „Głosu” Dawid za-
czął wydawać (od 1906 roku, przez dwa lata) nowe czasopismo polityczne 
„Przegląd Społeczny”, w którym podtrzymywał swoje radykalne poglądy8. 
W związku z charakterem swoich przekonań politycznych Dawid doświad-
czył działania przeciwników zarówno ze strony polskich adwersarzy, jak i ze 
strony rosyjskiego zaborcy. Jeśli chodzi o tych pierwszych, to na najbardziej 
spektakularne działanie wymierzone w Dawida zdobył się Władysław Rabski 
– dziennikarz, zwolennik endecji. Dopuścił się on „czynnej napaści na zaję-
tego lekturą”, spokojnie siedzącego w kawiarni Dawida, „uderzając go laską  
w głowę”. Pomimo wątłej postury, Dawid podjął się pościgu za swoim prze-
śladowcą i połamał na nim swoją laskę9. 

W 1905 roku Dawid doświadczył dotkliwych prześladowań ze strony za-
borcy. Został aresztowany i skazany za „przestępstwo prasowe” oraz wydalony 
z kraju. Kierował „Głosem” z Wiednia. Po kilku miesiącach, dzięki staraniom 
żony, powrócił do Warszawy. Pogarszające się warunki materialne małżeństwa 
(potrzeba złożenia poważnej kaucji za Dawida oraz „pokrycie zobowiązań 
«Głosu»),” a także nieustanne nękanie ze strony władz rosyjskich, doprowadzi-
ły – jak sugerują biografowie – do załamania psychicznego Jadwigi Dawidowej. 
5 W. Okoń, Dawid, dz. cyt., s. 28, 32.
6 Tamże, s. 30, 33.
7 Za: tamże, s. 33–34.
8 Tamże, s. 34.
9 Tamże, s. 117.
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W wyniku tego kobieta popełniła samobójstwo, które wstrząsnęło życiem Jana 
Władysława i nadało mu nowe kierunki10. Osobista tragedia zwróciła jego uwa-
gę na nieempiryczną i niematerialną stronę ludzkiej egzystencji, co znajdzie 
również odzwierciedlenie w jego twórczości pedagogicznej. 

Pedeutologiczna myśl Dawida

Innym istotnym dla niniejszych rozważań wymiarem życiowych zainte-
resowań Jana Władysława Dawida jest jego twórczość pedagogiczna w zakre-
sie wiedzy o nauczycielu. Nie odgrywała ona – jak się może wydawać – klu-
czowej roli w psycho-pedagogicznym dorobku tego autora. Po ukończeniu 
lubelskiego gimnazjum Dawid w ogóle nie zorientował swojego kształcenia 
na psychologię czy pedagogikę, podjął natomiast w Carskim Uniwersytecie  
w Warszawie studia prawnicze i przyrodnicze. Te ostatnie przerwał, by konty-
nuować zainteresowanie nimi w niemieckich uczelniach Lipska i Halle. Tam 
też podjął studia psychologiczno-pedagogiczne11. To w Lipsku miał okazję 
wejść w krąg osób studiujących pod kierunkiem Wilhelma Wundta w jego 
pierwszym na świecie laboratorium psychologii doświadczalnej12.

Niezwykle żywe zainteresowania Dawida kwestiami rozwoju dziecka, 
wychowaniem, a także rolą wychowawcy, w tym nauczyciela, miały głębo-
ki związek z jego wcześniejszymi zainteresowaniami przyrodniczymi. Wiele 
przesłanek wskazuje na to – jak sugerował między innymi Sergiusz Hessen 
– że poglądy pedagogiczne Dawida w znacznej części jego dorobku są przy-
kładem pedagogizmu, wyrażającego się w przyjęciu zadania szukania jednej 
uniwersalnej metody wychowania. W przypadku Dawida chodziło o poszu-
kiwanie najlepszej metody nauczania elementarnego13. Jak jednak ocenia 
Wincenty Okoń, Dawid w swoich poglądach w tym zakresie był bardziej 
elastyczny niż klasycy dydaktyki szkolnej: Jan Henryk Pestalozzi czy Jan Fry-
deryk Herbart. Do tego „skłaniała go zarówno gruntowna znajomość psycho-
logii dziecka, jak i przekonanie o wielkim znaczeniu samodzielności w pracy 
nauczyciela”14. 

10 Tamże, s. 39. 
11 Tamże, s. 15.
12 E. Walewander, Dawid Jan Władysław, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom I, 
A–F, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 621.
13 W. Okoń, Dawid, dz. cyt., s. 84.
14 Tamże, s. 84–85.
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W swoich pierwszych znaczących poczynaniach pedagogicznych (za-
równo naukowych, jak i praktycznych) Dawid nie wysuwa na plan pierw-
szy zawodu nauczyciela. To dziecko jest tym, kto jest najważniejszą „materią” 
wychowania i jego właściwości muszą być dobrze rozpoznane, aby rodzice, 
nauczyciele czy inni wychowawcy mogli podjąć dzieło wspomagania jego 
rozwoju. Dlatego Dawida interesują przede wszystkim badania psychiki dzie-
cięcej. Sam je inicjuje i prowadzi ze szczególnym zaangażowaniem, dając się 
„poznać jako doskonały organizator badań zespołowych nad umysłowością 
dzieci”15 (w zespole Dawida pracowały m.in. Iza Moszczyńska i Aniela Szy-
cówna16). Prowadząc poszukiwania naukowe, Dawid jednocześnie tworzył 
oryginalne metody i narzędzia badawcze, uwzględniające zarówno wyniki ba-
dań własnych, jak i dorobek najnowszej psychologii oraz pedagogiki. Można 
je było poznać i wykorzystać dzięki następującym publikacjom: Program po-
strzeżeń psychologiczno-wychowawczych nad dzieckiem od urodzenia do 20-tego 
roku życia. Przewodnik ułatwiający poznanie dziecka (1887), Zasób umysłowy 
dziecka. Przyczynek do psychologii doświadczalnej (1896)17.

W trakcie tworzenia tych prac powstawało również najobszerniejsze dzieło 
Dawida: Nauka o rzeczach. Rys jej historycznego rozwoju, podstawy psychologiczne, 
metoda oraz wzory lekcji (1892)18. Praca ta zawierała „wszystko to, co miało zna-
czenie dla XIX w. na temat nauczania przedszkolno-elementarnego”19. Wiele 
lat po tej publikacji Wincenty Okoń dostrzegł w niej dzieło z zakresu „ogólnej 
teorii nauczania”, z którego „nawet współcześni nauczyciele [nauczyciele końca 
XX wieku – przyp. L. D.] mogliby się (…) wiele nauczyć”20.

Dawid swoim dorobkiem pedagogicznym i psychologicznym dostarczał 
nauczycielom starannie wypracowanej wiedzy z zakresu psychologii rozwojo-
wej dziecka oraz wiedzy metodycznej. Nie zajmował się w takim samym zakre-
sie tworzeniem wiedzy o samej osobie nauczyciela. Zdecydowanie wykazywał 
głównie braki pedagogów w obszarze rzetelnej wiedzy psychologicznej i meto-
dycznej. Jak pisała Zo�a Denelówna, komentując i cytując wydaną w 1886 roku 
pracę Dawida O zarazie moralnej: „Brak dostatecznego przygotowania zawodo-
wego naszego nauczycielstwa porażał Dawida. «Umiejętność nauczania, pisze, 
znajduje się u nas w pierwotnym bardzo stopniu; ogólna prawie obojętność na-

15 E. Walewander, Dawid Jan Władysław, dz. cyt., s. 621.
16 W. Okoń, Dawid, dz. cyt., s. 26.
17 E. Walewander, Dawid Jan Władysław, dz. cyt., s. 621.
18 Tamże, s. 622.
19 Tamże.
20 W. Okoń, Dawid, dz. cyt. s. 86–87.
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szych nauczycieli i zupełna prawie z ich strony nieznajomość praw psychiczne-
go życia i rozwoju niemożliwym czyni osiągnięcie jakichkolwiek racjonalnych 
celów, prócz napychania umysłów wiadomościami»”21. 

Przyjmując takie stanowisko, w kierowanym przez siebie „Przeglądzie 
Pedagogicznym” Dawid pomagał nauczycielom, prowadząc dla nich dział 
poświęcony metodom nauczania różnych przedmiotów22. Analizując dalej 
stosunek Dawida do zawodu nauczyciela, Denelówna pisze: „Dawid w głów-
nym swoim dziele: Inteligencja, wola i zdolność do pracy jeszcze nie doceniał 
roli nauczyciela, nie rozumiał dobrze jego obowiązków, nie pojmował istoty 
jego pracy: «Nauczanie i wykładanie», powiedział tam, «należą do rzędu naj-
łatwiejszych, najmniejszą ilość pracy wyrażających czynności: odtwarzanie  
i powtarzanie rzeczy przyswojonych, przechodzące prędko w rutynę, przy zu-
pełnym prawie braku odpowiedzialności za rzetelną pracę»”23. Na tej podsta-
wie nie można jednak stwierdzić z całą stanowczością, że był on rzecznikiem 
założenia, iż wystarczy wyposażyć nauczyciela w brakującą wiedzę o uczniu  
i nauczaniu, aby korzystając z jej zasobu mógł on efektywnie wykonywać 
swój zawód. 

Dawid doskonale znał tę profesję z własnego doświadczenia życiowego. 
Wykonywał ją jego ojciec, nauczycielką i działaczką oświatową była jego żona, 
a w końcu i on sam po studiach był wykładowcą w żeńskich pensjach oraz 
w tajnym Latającym Uniwersytecie, przekształconym w 1905 roku w legal-
ne Towarzystwo Kursów Naukowych24. Właściwie przez całe swoje dorosłe 
życie angażował się w prace koncepcyjne i bezpośrednie działania służące 
kształceniu nauczycieli. Ryszard Wroczyński zwrócił uwagę na fakt, iż już 
w okresie kierowania redakcją „Przeglądu Pedagogicznego” (a zatem jeszcze 
w latach osiemdziesiątych XIX wieku), Dawid podkreślał w swoich tekstach, 
że: „istota obowiązków nauczycielskich jest tego typu, że nie można przygo-
tować się do nich tylko przez studia teoretyczne czy obserwację wzorów ob-
cych, że trzeba tu ciągłej aktywności, ciągłej reµeksji nad realizowaną działal-
nością wychowawczą, umiejętnej analizy trudności i osiągnięć. Zachęcał więc 
do samokształcenia, ale w szerokim rozumieniu tego zjawiska – jako procesu 
obejmującego nie tylko rozszerzenie zakresu wykształcenia pedagogicznego, 
ale i kształtowanie stosunku do zawodu opartego na wnikliwej analizie każ-

21 Z. Denelówna, Twórczość pedagogiczna Jana Władysława Dawida, Nasza Księgarnia, Warszawa 1935, 
s. 97. 
22 Tamże, s. 98.
23 Tamże, s. 199–200.
24 W. Okoń, Dawid, dz. cyt., s. 13, 16, 36.
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dej czynności wychowawczej. Temu stanowisku pozostał Dawid wierny przez 
całe życie”25.

Zostało ono wyartykułowane w powszechnie znanej rozprawie: O duszy 
nauczycielstwa. Zdaniem biografów Dawida (w tym przywoływanej wcześniej 
autorki26) o treści rozprawy i sposobie jej przedstawienia (tak odmiennym  
w swoim charakterze od dotychczasowego dorobku pedagoga) zadecydowały 
głębokie przeżycia duchowe wywołane przez samobójczą śmierć jego żony. 
Tragiczny wymiar tego zdarzenia skierował uwagę autora, prezentującego do 
tej pory rzetelny dorobek empirysty, na inny świat – świat pozamaterialny, 
obudził wrażliwość badacza na ten obszar osobowości człowieka, który kryje 
się za fasadą zmysłowo obserwowalnych mechanizmów ludzkiej aktywności. 
Tekst rozprawy ukazał się w „Ruchu Pedagogicznym”, w trzecim numerze  
z 1912 roku. 

Jej treść rozpatrywana jest na ogół pod kątem przewodniej myśli, określa-
jącej istotę zawodu nauczycielskiego. Ową istotą jest „miłość dusz ludzkich” 
– bycie „dobrym człowiekiem” w najgłębszym tego pojęcia znaczeniu. To naj-
głębsze znaczenie oznacza między innymi zdolność nauczyciela do duchowej 
wspólnoty – do daleko idącego wczuwania się w przeżywane przez ucznia 
stany, pragnienie służenia mu w procesie rozwoju, nieustanne poszukiwanie 
dróg ukierunkowania go na wiedzę i dobro27. Nie rozwijając tego najbardziej 
znaczącego, ale też najbardziej popularnego, wątku rozważań Dawida, warto 
skupić uwagę na wątkach pobocznych (choć równie ważnych dla ogarnięcia 
całego obszaru istnienia i działania, który Dawid przypisał do zawodu na-
uczycielskiego), rozwijających zasadniczą myśl autora.

Takim wątkiem jest zagadnienie stosunku nauczyciela do źródeł progra-
mów szkolnych. Jest ono niewątpliwie bardzo interesujące w kontekście współ-
czesnych uwarunkowań pracy nauczyciela. Dzisiaj rok szkolny czy rok akade-
micki nie mogą rozpocząć się bez zatwierdzenia oraz zadekretowania na ogół 
już w postaci elektronicznej i dostępnej przez internet programów kształcenia 
w postaci wystandaryzowanych stwierdzeń, wskazujących na ściśle określone 
kompetencje ucznia i studenta. Wymogi stawiane programom kształcenia są 
związane z postulatem budowania pewnego uniwersum kulturowego, które za-

25 R. Wroczyński, Wstęp, w: J.W. Dawid, Pisma pedagogiczne, oprac. R. Wroczyński, Zakład Narodo-
wy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961, 
s. XLIII. 
26 Z. Denelówna, Twórczość pedagogiczna, dz. cyt., s. 201.
27 J.W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, w: W. Okoń (red.), Osobowość nauczyciela, PZWS, Warszawa  
1962, s. 42–45.
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pewni absolwentom szkół polskich możliwość korzystania z oferty edukacyjnej 
innych krajów Unii Europejskiej. Chcąc nie chcąc zmierzają one do pewnej 
uniformizacji i uproszczeń w zakresie przyjmowanych celów i treści kształcenia.

Co pisał Dawid o kwestii realizowanych przez nauczyciela programów 
kształcenia w okresie, gdy nie było państwowości polskiej? „Powiedzą nam, 
że kierunek, cel, programy najczęściej nie zależą od nauczyciela. Narzucają je 
względy praktyczne, ekonomiczne, tradycja, otoczenie, wreszcie czynniki mia-
rodajne, władze reprezentujące, a często z nauczycielstwem i pedagogią nic 
wspólnego nie mające. Niewątpliwie tak jest i tak w pewnym stopniu być musi. 
(…) A cele, programy, plany, z góry przez władze wyznaczone? Ale właśnie  
o to idzie, że nauczyciel nie może być biernym, mechanicznym wykonawcą 
celów i zadań nie przez niego pomyślanych i przyjętych, ale narzuconych mu  
z zewnątrz, przepisywanych z góry na lata, tygodnie, dni i godziny”28.

Dlaczego nauczyciel – zdaniem Dawida – „nie może”, nie powinien je-
dynie realizować odgórnie narzuconego programu kształcenia? Z jednego 
podstawowego powodu: jego praca jest działaniem „człowieka na człowieka”,  
a zatem powinien on działać „tylko wedle tego, czego chce własna jego wola” 
– „musi cel i programy dawać sobie sam lub przez swych przedstawicieli, być 
ich współtwórcą, a w ich wykonaniu mieć zostawioną szeroką swobodę”29. 
Przy tym jednak: „nauczyciel musi zdobyć jeszcze świadomość, czego ma 
chcieć, do czego dążyć, co ma być ostateczną wartością, jaką ma przez wycho-
wanie swe wytwarzać, a zatem – jaki cel wychowania”30.

Owe cele, które mają być przedmiotem pragnień nauczyciela, lokuje Da-
wid na gruncie etyki, nieujmowanej jednak statycznie – jako wypracowany 
przez uczonych zasób wiedzy, niemożliwej do wyuczenia na zasadzie przy-
swojenia określonych wiadomości (tak, jak jest to możliwe w przypadku teorii 
psychologicznej czy metodyki). Taka etyka, o którą chodzi Dawidowi, musi 
mieć realne odniesienie do życia. Jego celem – jak rozważa sam Dawid – 
może być jednak „przyjemność, użycie, szczęście”. Takie cele, czy to wskazy-
wane przez określone systemy �lozo�czne czy praktykowane przez jednostki, 
„nie wytrzymywały próby doświadczenia” – życie na nich oparte „znajduje 
zaprzeczenie samo w sobie i kończy się moralnym bankructwem”31. Można 
dopowiedzieć, że w takim życiu człowiek nie jest twórcą, nie doświadcza wy-
siłku budowania satysfakcjonującego, ale trudnego dzieła. 
28 Tamże, s. 50–51.
29 Tamże, s. 51.
30 Tamże.
31 Tamże, s. 52.
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Dawid dalej argumentuje, jakie jest życie warte potraktowania go jako 
celu pracy nauczyciela: „Życie ma wartość trwałą przez to i o tyle, o ile w pew-
nym stopniu stajemy poza nim, wznosimy się nad nie, takie jakie jest samo 
przez się, przy działaniu sił naturalnych, �zycznych, organicznych. Ale to 
znaczy, że życie takie musi zawierać pierwiastek wysiłku, przymusu, wyrze-
czenia się, a więc przykrości, cierpienia. I to w warunkach najpomyślniejszych 
zewnętrznie”32.

Nawiązując do kwestii cierpienia, Dawid zaznacza wyraźnie, że chodzi tu 
wyłącznie o określony jego rodzaj – o „cierpienie czynne”, które „wynika ze 
świadomej woli wysiłku, wyrzeczenia się, o�ary, w imię wyższej konieczności, 
przeznaczenia lub obowiązku”33. Aby cierpienie nie niszczyło nauczyciela, 
musi mieć on „dość siły, ażeby nad nim zapanować”34. Dlatego – zdaniem 
Dawida – ironią jest szukać „duszy nauczycielstwa” w nauczycielu cierpiącym 
niedostatek materialny, przeciążonym obowiązkami, „terroryzowanym i po-
niżanym przez zwierzchników”35. 

Uznając za wartościowe życie wymagające uzasadnionego trudu, obie-
rając je sobie za cel, człowiek wznosi się ponad to, co jest w nim jedynie bio-
logiczne, podejmuje wysiłek budowania „życia duchowego”. Odnalezienie 
w sobie duchowego pierwiastka życia i praca nad nim jest zadaniem nauczy-
ciela36. W sferze poznania chodzi o to, by wyjść poza zmienne i sprzeczne 
wrażenia zmysłowe, podjąć trud odnalezienia prawidłowości, trwałych pojęć 
i idei. W sferze moralnej zaś zadaniem człowieka jest: „(…) wyjść poza chaos 
instynktów, wzruszeń, pożądań, przeciwstawić im rozumną, moralną wolę, 
mechanizmy przyrody uczynić narzędziem, środkiem urzeczywistniania tej 
woli i wystawianych przez nią celów, a za przedmiot i treść celów tych przyjąć 
nie to, co jest potrzebą i dobrem zmysłów, co niesie w sobie od początku za-
rodek przesytu, sprzeczności i śmierci, co zamyka nas w sobie i każe żyć tylko 
dla siebie (…), ale to, co jest dobrem zawsze trwałym, zgodnym z sobą, poza 
warunkami czasu i miejsca byt swój mającym, będącym dobrem nie tylko dla 
nas, ale i dla innych, przez które przeto z innymi jednoczyć się możemy, żyć 
także ich życiem, życiem wielkiej całości, a więc nieskończenie pełniejszym  
i bogatszym, a nie przemijającym – życiem wiecznym”37.

32 Tamże, s. 52–53.
33 Tamże, s. 62.
34 Tamże.
35 Tamże, s. 63.
36 Tamże, s. 53.
37 Tamże, s. 54.
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Moralność, o której pisał Dawid jako o obowiązku nauczyciela to nie 
„pojęciowa koncepcja” czy „subiektywne przeżycie, wzruszenie”. W niej tkwi 
„nieprzetarta potrzeba czynu” – „czynu obowiązku”38. Chodzi tu o obowiązek, 
który nie jest narzucony z zewnątrz, ale rodzi się u człowieka wolnego („wy-
zwolone istnienie duchowe”39). Stworzeniu nauczycielowi i uczniowi warun-
ków dla rozwoju takiej wolności, dla okazania „wewnętrznej prawdziwości” 
– moralnej „zgodności z sobą” sprzyjają, zdaniem Dawida, określone uwarun-
kowania, tkwiące w porządku politycznym państwa. 

Zagrożeniem tego rozwoju jest „państwo oparte na ekonomicznym wy-
zysku” oraz państwo „narodowo obce”40. Te dwa typy państwa prowadzą czę-
sto człowieka do „życia dwoistego”41, w którym jednostka zaprzecza w okre-
ślonych sytuacjach własnym uczuciom i przekonaniom moralnym. Dawid 
wskazuje negatywne konsekwencje tej dwoistości: „Gdy człowiek w pewnej 
liczbie sytuacji z przyczyn zewnętrznych ulega pokusie zaparcia się siebie, 
nie ma on już dostatecznej pobudki ani siły, ażeby w pełni być sobą w tych 
wypadkach, gdzie nie ma zewnętrznego nacisku. A że zgodność z sobą, we-
wnętrzna prawdziwość uczuć, przekonań sumienia jest rdzeniem życia mo-
ralnego, warunkiem i ostoją poczucia godności, które z kolei życie to umacnia  
i podtrzymuje, to gdy rdzeń ów zostaje podcięty, samo życie to musi w pew-
nym stopniu zostać nadwątlone i zakłócone”42. Wystąpienie takiego zjawiska 
na gruncie wychowania, w pracy nauczyciela, znosi ich najgłębszy sens, czyni 
je zaprzeczeniem tego, czym są w swojej istocie43.

Doprowadzając swoje rozważania do tego momentu, Dawid podejmuje 
kwestię, której nigdy wcześniej w swojej reµeksji o pracy nauczyciela tak wyraźnie 
nie docenił i nie uwypuklił. Chodzi tu o niepodległość państwa. W jej odzyskaniu 
widzi warunek pomyślnej pracy wychowawczej nauczyciela, ale najpierw zadanie, 
którego wykonanie wymaga wyczucia odpowiedniej chwili i podjęcia czynu: „Od-

38 Tamże, s. 55–56.
39 Tamże, s. 56.
40 Tamże, s. 57.
41 Warto przy okazji użycia przez Dawida terminu „dwoistość życia” przypomnieć, iż współczesny, 
niedawno zmarły, polski socjolog Edmund Wnuk-Lipiński (1944–2015) – określając sposób funk-
cjonowania obywateli w społeczeństwie Polski socjalistycznej użył pojęcia „dymorfizm społeczny”, 
oznaczającego zjawisko dostosowywania się jednostek do innych reguł moralnych w przestrzeni 
prywatności, a innych w obszarze instytucjonalnym. Dwoistość życia w ujęciu Dawida zdaje się być 
bliskoznaczna pojęciu dymorfizmu w rozumieniu nadanym mu przez Wnuka-Lipińskiego, a może 
nawet tożsama z nim. Zob. E. Wnuk-Lipiński, Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji ustro-
jowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1993, s. 53–60.
42 J.W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, dz. cyt., s. 58.
43 Tamże, s. 58–59.
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zyskanie niepodległości jest postulatem nie tylko naszego bytu materialnego, ale 
naszego życia i naszego ocalenia jako istot moralnych, które tylko przy wewnętrz-
nej zgodności i prawdziwości utrzymać mogą swoją godność i czuć swą przyna-
leżność do wyższego świata duchowego. Idzie o to, ażeby do chwili tej przechować 
charakter narodu, ustrzec go od deprawacji, która mogłaby się stać nieuleczalną, 
znaleźć przeciwtruciznę niewoli. Przeciwtruciznę tę widzę w budzeniu i kształce-
niu o d w a g i we wszelkiej formie: odwagi tej, która potrzebna będzie, gdy wybije 
godzina czynu, odwagi na dziś, na dzień powszedni – odwagi być sobą, jak to tylko  
w granicach �zycznej przemocy jest możliwe, wyznawać siebie, swoje uczucia, 
mowę, przekonania, zamiary, niczego się nie zapierać, co jest ideą polskiego życia 
i wyzwolenia, niczego nie kłamać, co z ideą tą jest niezgodne. I jeżeli jest cel, który 
bardziej wyłącznie określać powinien polskie wychowanie, to jest nim wychowy-
wanie tej odwagi”44.

Dociekając znaczenia tego, czym owa odwaga jest, Dawid pisze, że „jest 
to może jeden z najgłębszych i najbardziej tajemniczych przejawów ludz-
kiej natury”45. Nie chodzi mu zatem o „odwagę �zyczną”, która tak – jak  
u zwierząt – wiąże się z biologicznym wyposażeniem organizmu, jego siłą, ale  
o pewien „pierwiastek nadzmysłowy”, który potra� zmobilizować człowieka 
do działania również w warunkach jego kruchości – „wbrew wymaganiom 
życia materialnego”. Istotą odwagi jest „duch o�ary, zaparcia się siebie, boha-
terstwa”. Najwyższym przejawem życia duchowego, który w postaci spotęgo-
wanej ucieleśnia tę istotę jest „męczeństwo za swoją prawdę”46. 

Nie jest to myśl obca dziejom najnowszym. Współczesny �lozof polski 
– Jacek Filek – pisząc, że „wielki wychowawca to zwykle wychowawca prze-
śladowany” wskazuje, iż pierwszą, najbardziej oczywistą racją potwierdzającą 
takie stanowisko jest konµikt, w jakim są ze sobą zawsze systemy politycz-
ne oraz „charyzmat wychowawcy”, ukierunkowany na wychowanka jako na 
„człowieka pełnego”47, a nie zredukowanego do urzeczywistniania instrumen-
talnie pojętych celów fragmentarycznych, wygodnych dla decydentów nad-
używających swojej władzy nad drugim człowiekiem.

Intrygujące jest to, że słowa Dawida postulujące niezgodę na odgórnie na-
rzucane programy, a także zachęcające nauczycieli do swoistego dla siebie uczest-
nictwa w czynie niepodległościowym, zostały opublikowane w warunkach oku-

44 Tamże, s. 59.
45 Tamże, s. 60.
46 Tamże.
47 J. Filek, Filozofia jako etyka. Eseje filozoficzno-etyczne, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2001, s. 112, 
115–116.
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pacji polskich ziem przez zaborców. Prawdopodobnie fakt ten zawdzięczamy 
temu, iż ukazały się one w czasopiśmie wydawanym pod zaborem austriackim, 
gdzie władze stosowały łagodniejsze od pozostałych państw zaborczych restryk-
cje za przejawy dążeń niepodległościowych Polaków. Będąc mieszkańcem zaboru 
rosyjskiego i publikując na jego terenie, Dawid również – zdaniem Denelówny 
– „podkreślał znaczenie szkolnictwa narodowego dla rozwoju kultury rodzimej, 
wskazywał na jego wartość społeczną”, ale „barbarzyńska ręka cenzora rosyjskiego 
przekreślała (…) najpiękniejsze myśli, najoryginalniejsze projekty, jeśli w czym-
kolwiek nie zgadzały się z panującym systemem”48. 

    Program kształcenia nauczycieli. Koncepcja Polskiego Instytutu Pedagogicznego

Zanim przywołana wyżej publikacja została ogłoszona drukiem, 
w 1910 roku doszło do spotkania Dawida z Henrykiem Rowidem – dok-
torem �lozo�i, nauczycielem, działaczem Krajowego Związku Nauczy-
cieli Ludowych w Galicji. Organem związku stał się kierowany przez 
Rowida miesięcznik „Ruch Pedagogiczny”. Jego pierwszy numer uka-
zał się w styczniu 1912 roku. Troską redaktora naczelnego było podno-
szenie przez publikowane w „Ruchu” treści poziomu pracy nauczycieli 
szkół powszechnych. Rowid bardzo cenił Dawida. Ten ostatni wpłynął 
na jego poglądy pedagogiczne i działalność oświatową. Rowid zdążył 
pozyskać Dawida do współpracy w ramach Komitetu Wykonawczego 
starającego się powołać do życia Polski Instytut Pedagogiczny – szkołę 
wyższą kształcącą nauczycieli49. I oto Dawid stał się dzięki temu głów-
nym twórcą koncepcji Polskiego Instytutu Pedagogicznego, zaprezento-
wanej w „Ruchu Pedagogicznym”50. W czwartym numerze czasopisma 
z 1913 roku znalazł się artykuł zatytułowany: Polski Instytut Pedagogiczny  
i podpisany słowami: „Komitet Organizacyjny”. Ryszard Wroczyński 
zwraca jednak uwagę na fakt, że w spisie treści przy tym tytule umiesz-
czono inicjały J. Wł. D.: „co wskazuje w sposób bezpośredni na autorstwo 
Dawida”51.

48 Z. Denelówna, Twórczość pedagogiczna…, dz. cyt., s. 21. 
49 M. Grzywna, Rowid Henryk, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. V. R-St, Wy-
dawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 443–444.
50 R. Wroczyński, Wstęp, dz. cyt., s. XLV.
51 Za: J.W. Dawid, Pisma pedagogiczne, oprac. R. Wroczyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961, s. 150.
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Dawid pisze w tymże artykule (wyrażając wolę pozostałych członków 
Komitetu Organizacyjnego) o potrzebie stworzenia: „na ziemiach polskich 
specjalnej instytucji, poświęconej naukowej pedagogice i fachowemu kształ-
ceniu nauczycieli, instytucji o charakterze wyższego zakładu naukowego 
tego typu, jak lipski Instytut fuer Experimentelle Pedagogik, Instytut des 
Science de l’Éducation im. J. J. Rousseau w Genewie, fakultet pedologiczny 
w Brukseli, Akademia Pedagogiczna w Petersburgu(…)”52. Potrzebę takiego 
instytutu widział Dawid, pomimo istnienia szeregu cennych przedsięwzięć 
ukierunkowanych na kształcenie nauczycieli, podejmowanych na ziemiach 
polskich, mających jednak „charakter sporadyczny, przypadkowy”53. Polski 
Instytut Pedagogiczny miałby zadanie integrowania rozproszonych wysiłków 
w tej dziedzinie, podejmowania systematycznej pracy dydaktyczno-naukowej  
w zakresie kształcenia nauczycieli. 

Jako planowane miejsce jego powstania wskazano Kraków. Uzasadnienie 
tej lokalizacji było potrójne. Po pierwsze: miasto leżało „na pograniczu trzech 
zaborów”. Po drugie: „warunki polityczne Galicji” dawały „najwięcej rękojmi, 
iż Instytut będzie mógł organizować się i działać zgodnie ze swym celem, nie 
krępowany ubocznymi względami”54. Po trzecie – i tu potwierdzone zostaje 
stanowisko Dawida, iż nie można jakiegokolwiek kształcenia specjalistyczne-
go odrywać od rzetelnej wiedzy ogólnej55, a w przypadku kształcenia nauczy-
ciela trzeba zatroszczyć się o jej szczególną, wysoką jakość – obecność pol-
skiego uniwersytetu w Krakowie dawała możliwość „dopełnienia niektórych 
studiów w Instytucie”56.

Polski Instytut Pedagogiczny miał stać się nowoczesną instytucją przygo-
towującą nauczycieli do pracy z uczniami. Dowodzi tego wskazanie przez Da-
wida czołowych placówek europejskich zajmujących się kształceniem wycho-
wawców jako pożądanych odniesień dla tworzonej koncepcji. Dowodzą tego 
również sformułowane przez autora główne cele działalności tej instytucji:

„1-o. Instytut ma być wyższą szkołą dającą fachowe teoretyczne i, o ile to 
możliwe, praktyczne wykształcenie osobom, które poświęcić się zamierzają 
pracy pedagogicznej jako nauczyciele lub wychowawcy.

2-o. Instytut utworzyć ma ognisko pracy naukowej w dziedzinie pedago-
giki i nauk pomocniczych, ułatwiać tę pracę i dawać do niej inicjatywę.
52 Tamże, s. 151.
53 Tamże.
54 Tamże, s. 151–152.
55 Tamże, s. 108–115.
56 Tamże, s. 151–152.

Nauczyciel a program kształcenia w świetle re�eksji pedeutologicznej Jana Władysłwa Dawida 



90

3-o. Instytut ma być ośrodkiem, z którego wychodziłoby oddziaływanie 
na ogół, który przyczyniałby się do budzenia i rozjaśniania pedagogicznej 
świadomości ogółu, rozpowszechniania nowych na tym polu zdobyczy, kryty-
ki istniejących urządzeń i metod, inicjatywy do reform”57.

Będąc przez całe swoje życie wnikliwym obserwatorem rzeczywistości,  
w której działa nauczyciel, Dawid uwypuklił w powyższych celach służebne za-
dania nauki wobec praktyki wychowawczej oraz potrzeb społecznych. Można 
je potraktować jako cele uniwersalne, które widoczne były także w działalności 
cenionych przez Dawida placówek kształcenia pedagogicznego na świecie. Da-
wid podkreśla jednak dodatkowo potrzebę uwzględnienia specy�ki polskich 
uwarunkowań pracy wychowawców i formułuje postulat nadania Instytutowi 
„charakteru ogólnopolskiego”. By mu zadośćuczynić należy – jego zdaniem – 
wdrożyć w życie regułę: „w zakresie i sposobach działania uwzględniać warunki 
polskiego życia oraz potrzeby wychowania i szkolnictwa w trzech zaborach, 
nie ograniczając się do o�cjalnie ustanowionych lub faktycznie w tej lub innej 
dzielnicy istniejących programów, metod lub podręczników”58. Konkludując tę 
myśl, Dawid pisze: „Stojąc na gruncie naukowym i licząc się z wymaganiami 
praktyki, dążyć jednak będziemy do wytworzenia pewnego jednolitego, zgod-
nego z duchem i potrzebami narodu systemu wychowawczego”59.

Instytut został zaprojektowany jako trzyletnia Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna. Nie miało być jego zadaniem uzupełnienie kształcenia ogólne-
go potencjalnych wychowawców, ale „fachowe wykształcenie pedagogiczne  
w najobszerniejszym znaczeniu”. Stąd też nacisk w metodach pracy nie był 
położony na wykład, ale na „samodzielną pracę uczniów, na lekturę, zajęcia 
seminaryjne i laboratoryjne, lekcje praktyczne”. Instytut miał stworzyć stu-
dentom rzetelne zaplecze, między innymi dążąc „do wydania najpilniejszych 
dzieł pedagogicznych”60.

 W programie studiów zaproponowano trzy grupy przedmiotów: 1) przed-
mioty „dotyczące dziecka” (z ich opisu wynika jednak, że problematyka wie-
ku dziecięcego miała być odnoszona do kontekstu rozwoju człowieka w ogó-
le): anatomia i �zjologia, psychologia ogólna i eksperymentalna, metodologia  
i technika psychologii (tu kwestie związane z eksperymentem i doświadcze-
niem, badaniami ankietowymi, antropometrią), psychologia dziecka, psycho-
logia stosowana („psychologia różnic indywidualnych i charakterów”, „psy-
57 Tamże.
58 Tamże, s. 152.
59 Tamże.
60 Tamże, s. 154.
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chologia zeznań i świadczenia”, „psychologia pracy”, „energetyka psychiczna”), 
„patologia wieku dziecięcego”, „psychologia dzieci anormalnych i spóźnionych”, 
„psychologia kryminalna wieku dziecięcego”; 2) „przedmioty dotyczące metod, 
techniki i organizacji”: logika i teoria poznania, „socjologiczne i ekonomiczne 
podstawy wychowania”, „dydaktyka ogólna”, „nauczanie przedszkolne, ogródki 
dziecięce”, metodyka przedmiotowa (przedmioty do wyboru fakultatywnego), 
„podstawy wychowania moralnego”, „wychowanie �zyczne”, „higiena dziecka 
i szkolna”, „pielęgnowanie niemowląt”, nauczanie dzieci odbiegających od 
normy rozwojowej (w sposób ujemny, jak i dodatni), zaburzenia mowy i ich 
leczenie, „rysunek, dykcja i deklamacja”, „organizacja szkolnictwa w różnych 
krajach”, „historia szkół i systemów pedagogicznych”, „nauczanie i oświata po-
zaszkolna”; 3) „przedmioty w związku z osobowością nauczyciela”61.

Ta ostatnia grupa przedmiotów miała do spełnienia szczególne zadanie – 
pomocy potencjalnemu nauczycielowi w byciu „żywym i współczującym czło-
wiekiem swojego czasu i swojego narodu” w rozwijaniu w nim „apostolskie-
go ducha”, dającego siły, by ukazywać młodemu pokoleniu świat „moralnych  
i społecznych wartości”62. O przedmiotach tych pisał Dawid: „Są to przed-
mioty, które zapoznają i wiążą człowieka wewnętrznie z życiem ogółu, i przed-
mioty, które dostarczają podstawy do wytworzenia sobie światopoglądu, a jed-
nocześnie budzą i rozwijają głębsze życie wewnętrzne i uczuciowe człowieka, 
będące źródłem jego moralnej siły, a zatem i zdolności jego oddziaływania na 
innych”63. Do przedmiotów tych Dawid zaliczył: „naukę o społeczeństwie”, 
w ramach której poruszane miały być kwestie „stosunków prawnych, ekono-
micznych, społecznych i politycznych”, „historię polską czasów porozbioro-
wych” (chodziło tu, oczywiście, o historię naszej ojczyzny w czasie trwania 
rozbiorów), „historię �lozo�i”, „psychologię i �lozo�ę religii”, „systemy etyki”, 
estetykę, „lekturę z zakresu literatury powszechnej i polskiej”64.

Wyrażona przez Dawida propozycja kształcenia nauczycieli nie epato-
wała hasłami patriotycznymi, choć w perspektywie współczesnej powściągli-
wości, a nawet niechęci w tej materii można sądzić inaczej. Znawcy zagad-
nienia z łatwością dostrzegą, że sugestie pomysłodawców Polskiego Instytutu 
Pedagogicznego w tym zakresie były bardzo subtelne. Można powiedzieć, 
że niemal w sposób naturalny włączone zostały one w spójny cykl zajęć  
o charakterze naukowym, ale nie tylko teoretycznym, lecz ukierunkowanym 
61 Tamże, s. 156.
62 Tamże.
63 Tamże, s. 157.
64 Tamże.
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na praktykę. To praktyce życia społeczeństwa polskiego w trzech zaborach 
miało służyć przygotowanie zawodowe nauczycieli, projektowane przez Da-
wida i jego współpracowników. Dlatego też z myślą o konkretnych, egzysten-
cjalnych, potrzebach tego społeczeństwa, zaplanowano istnienie czwartego 
bloku przedmiotów dodatkowych, w których mogłyby się znaleźć przykłado-
wo następujące kwestie: „sądy dla dzieci”, „alkoholizm w szkole” czy też bar-
dziej problematyczne z punktu widzenia współczesnej wiedzy na ich temat: 
„o eugenice” czy „dziedziczność psychologiczna”65.

Polski Instytut Pedagogiczny nie ukonstytuował się nigdy, ale jego idee 
ponieśli po śmierci Dawida, już w wolnej Polsce, pozostali członkowie To-
warzystwa Polskiego Instytutu Pedagogicznego: Henryk Rowid czy Helena 
Radlińska. Ten pierwszy w 1919 roku prowadził w Krakowie prywatne, choć 
dotowane przez państwo Kursy Pedagogiczne, które po roku przekształci-
ły się w Państwowe Kursy Nauczycielskie, a od 1928 roku przeobraziły się 
w dwuletnie pomaturalne Państwowe Pedagogium (zwane również Kursami 
Rowida), posiadające własną szkołę ćwiczeń. Rowid był również wykładowcą 
Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jeszcze bardziej 
związał się z Instytutem Pedagogicznym w Katowicach, który jako „agenda 
Towarzystwa Instytutu Pedagogicznego” w niepodległej Polsce nie potrze-
bował już określenia „polski”. Instytucja ta nastawiona była na „podnoszenie 
kwali�kacji zawodowych nauczycieli”. Z pracą Instytutu związane było cza-
sopismo „Chowanna”, którego redaktorem w latach 1934–1939 był Rowid. 
Na łamach „Chowanny” Rowid podtrzymywał zasadniczą myśl Polskiego In-
stytutu Pedagogicznego, że oto istnieje „potrzeba nawiązania współczesnych 
prądów pedagogicznych do polskiej tradycji wychowawczej”66.

Radlińska, koncentrując się w swojej pracy naukowej na kwestiach oświa-
ty pozaszkolnej, idee Instytutu urzeczywistniała czynnie, a do tego heroicznie, 
w ramach tajnego nauczania, prowadząc między innymi kursy pedagogiczne 
i liceum pedagogiczne67. Pedeutologiczna myśl Dawida stawała się rzeczywi-
stością, twórczo przekształconą przez jego współpracowników. Także i dziś 
może stanowić wartościową inspirację dla pracy nauczyciela. Nie należy tylko 
o niej zapominać i pod pozorem anachronizmu uznawać ją za niewartą po-
nownych odczytań. Byłaby to poważna strata dla współczesnej rzeczywistości 
edukacyjnej.

65 Tamże.
66 M. Grzywna, Rowid Henryk, dz. cyt., s. 444–445.
67 W. Theiss, Radlińska Helena, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom V. R–St, 
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 30.
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Program wychowania kobiet wedle wskazówek Eleonory Ziemięckiej 

Streszczenie: Eleonora Ziemięcka (1819–1859) ceniła zdobycze romantyzmu, takie jak dowartościowanie roli 
poezji w kulturze oraz sfery emocjonalnej w człowieku. Nie przeceniała ich jednak, kładąc nacisk na rozwój 
intelektualny kobiety, jej zdaniem wymagający zmiany programów wychowania i nauczania. Dobrze ukształ-
towany intelekt, a także realistyczna samoocena pomogą następnie kobietom w pełnieniu określonych ról spo-
łecznych. Wobec tego jednak, że człowiek został powołany ostatecznie do nieśmiertelności, intelekt powinien 
przede wszystkim służyć jak najlepszemu rozumieniu Objawienia. Ziemięcka krytykowała romantyczne ten-
dencje odrealniania kobiecych postaci. Pragnęła, aby młode kobiety budowały w sobie pełnię człowieczeństwa, 
kształcąc swój charakter, który pozwoli im potem podejmować najlepsze życiowe decyzje. Była zwolenniczką 
postępu społecznego opartego na ściśle chrześcijańskich zasadach. Uważała bowiem, że „idea społeczna” istnieje 
przedwiecznie w Bogu, a rozwój duchowy człowieka, obejmujący wszystkie duchowe władze, wymaga pozytyw-
nych zmian w zakresie programu wykształcenia kobiet.
Słowa kluczowe: Eleonora Ziemięcka, program edukacyjny, edukacja kobiet 

Female Education Programme According to Instructions 
of Eleonora Ziemięcka

Summary: Eleonora Ziemięcka (1819–1859) valued the achievements of Romanticism, such as the apprecia-
tion of the signi�cance of poetry and of the emotional sphere in a human being. Nevertheless, she was not 
inclined to overestimate it, emphasizing the intelectual develeopment of woman, which, in her opinion, de-
manded a reform in the curricula and in the education. Consequently, a properly shaped intellect accompanied 
by a realistic selfappreciation prove helpful in playing de�nite social roles. However, being appointed to immor-
tality, the human reason should serve for the best possible understanding of Revelation. Ziemięcka criticized 
the Romantic tendency to an unrealistic presentation of a woman. It was her desire that young women should 
build the plenitude of their humaninty by forming their characters which woud subsequently enable them to 
make the best life decisions. She was an adherent of social progress based on strictly Christian foundation. She 
believed that the ‘social idea’ exists eternally in God and human spiritual development, involving all spiritual 
powers, demands positive changes in the programme of women’s education.
Keywords: Eleonora Ziemięcka, Education Programme, women’s education

Kilka słów wstępu

Wiek XIX zaznaczył się w ówczesnej Polsce, pozbawionej niepodle-
głości, szczególną aktywnością kobiet, które zmuszone były niekiedy do 
dźwigania podwójnej odpowiedzialności za rodzinę, wobec zaangażowania 
politycznego mężczyzn, w sytuacji życia spiskowego, powstań, kon�skat, 
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wywózek oraz dramatycznych, a często także tragicznych rozstań. W sy-
tuacjach sprzyjających kobiety już wówczas coraz częściej kształciły się nie 
tylko w dziedzinie sztuk, co zostało wcześniej wpisane w polską tradycję, 
lecz także w dziedzinie nauk i �lozo�i. Tego rodzaju wykształcenie pozwa-
lało śledzić europejskie osiągnięcia, a także właściwie oceniać i doceniać na 
tym tle tradycje polskie. 

Eleonora Ziemięcka (1819–1869) zdawała sobie sprawę z nowości, jakie 
ubogaciły europejską kulturę wraz z epoką romantyzmu. Jednocześnie pod-
kreślała ciągłość polskiej kultury: „Literatura ta [romantyczna – przyp. W.S.] 
nie była różną od poprzedniej ani duchem ani treścią; był ścisły, tajemniczy 
węzeł między obiema (…)1”. Pisząc o rozprawach estetycznych Brodzińskie-
go, rozwijała ten wątek, ale też czyniła pewne uzupełnienie: „Tu znów ten 
sam związek z przeszłością spostrzegam, jako w poezji oznaczyłam: żadnego 
przełomu, żadnej zmiany gwałtownej, to ten sam duch, to samo tło, tylko 
więcej życia, więcej siły, więcej rozwinięcia2”. 

Ziemięcka doceniała rolę i rangę natchnionej poezji, a także dowartościo-
wanie ludzkich uczuć jako istotne dopełnienie oświeceniowego „kultu rozu-
mu”, nieuprawnionego o tyle, o ile łączył się z deprecjonowaniem Objawienia. 
Potępiała przy tym pychę niektórych intelektualistów, zwłaszcza niemieckich 
twórców systemów �lozo�cznych. Zarazem jednak podkreślała potrzebę,  
a nawet konieczność zwrócenia uwagi na pełniejszy rozwój pierwiastka inte-
lektualnego współczesnych sobie kobiet i opracowanie pod tym kątem nowe-
go programu nauczania. W wydanych w 1860 r. w Wilnie Studiach, kilka lat 
po tym, jak wyszedł jej Zarysy �lozo�i katolickiej (Warszawa 1857), Ziemięcka  
w ostatnim rozdziale zatytułowanym „Słówko o kobiecie” umieściła następujące 
słowa: „Powiedzieliśmy w dziełku naszym Zarysy �lozo�i katolickiej, że wszyst-
ko co się rzekło o jednostce, pod względem społecznym i dziejowym, może się 
zastosować do kobiety, tu więc zamierzamy rozwinąć to założenie3”. 

Kobieta nie jest bowiem, jak chcieliby ją postrzegać niektórzy poeci, 
istotą nie z tego świata, „aniołem”, ani tym bardziej kimś niższym w swojej 
godności od mężczyzny, jest po prostu człowiekiem. Wynika stąd postulat 
starannego kształcenia jej władz umysłowych, co dotychczas było częstokroć 
zaniedbywane. Wykształcenie powinno być nakierowane na coraz lepsze ro-
zumienie prawd wiary i wynikającego stąd powołania kobiety, pojętego w wy-

1 Por. E. Ziemięcka, Studia, s. 68.
2 Tamże, s. 70. Por. przyp. 1 na tejże stronie: „Była i u nas zmiana pojęć i stosunków społecznych, ale 
jakże ona dokonała się łagodnie w porównaniu z innemi narodami” . 
3 Tamże, s. 393.
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miarze eschatologicznym. W cytowanym już powyżej „Słówku o kobiecie” 
Ziemięcka, skądinąd gorąca orędowniczka i obrończyni węzła małżeńskiego  
i rodziny, zauważa: „Nawet w rodzinie kobieta ginąć nie powinna, nawet wo-
bec przywiązania męża i narzeczonego nie powinna tracić swobody i god-
ności istoty, która prawdziwie i rzeczywiście do Boga tylko należy”4. Przed 
kobietą otwiera się bowiem ostatecznie perspektywa nieśmiertelności.

I

Eleonora Ziemięcka – konteksty kulturowo-edukacyjne przełomu wieków

W książce pt. Kobieta polska w nauce, wydanej w roku 1922, Cecylia Wa-
lewska napisała o Eleonorze Ziemięckiej następujące słowa: „Największą za-
sługą pierwszej �lozofki polskiej było jednak to, że miała odwagę wystąpić 
jako uczona wówczas, gdy w ogóle na całym świecie nie wierzono jeszcze  
w naukowość kobiet; że z całą energją popierała zasadę dopuszczania kobiet 
do pracy naukowej i torowała im drogę zapoczątkowaniem wydawnictwa Kurs 
nauk wyższych dla kobiet, które objęło podręczniki psychologji i estetyki”5. „Do-
puszczenie” kobiety do badań naukowych, a raczej postulat wszechstronnego 
wykształcenia kobiet oraz popularyzowanie postawy otwartej na tego rodzaju 
programy stało się bez wątpienia jedną z przewodnich idei życia i twórczości 
Ziemięckiej. 

Nowy program intelektualnego wykształcenia kobiet związany był 
z działalnością „Entuzjastek” oraz jego liderką, Narcyzą Żmichowską (1819–
1876). Eleonora Ziemięcka, która pozostawała pod urokiem pisarskiego ta-
lentu Żmichowskiej, wydała w redagowanym przez siebie „Pielgrzymie” kilka 
jej utworów6. Jednak Żmichowska, coraz bardziej świadoma istotnych różnic 
światopoglądowych pomiędzy nią samą a Ziemięcką, celowo i świadomie 
pozrywała nici przyjaźni, które, jak się wydaje, zostały wcześniej nawiązane 
pomiędzy obiema kobietami7. Ważnym powodem była relacja każdej z nich 

4 Tamże, s. 394.
5 Por. E. Ziemięcka, Kobieta polska w nauce, Warszawa 1922.

6 Por. 1842: Burza (I, 46–48 ), Zagadnienie (I, s. 186–197), Niepewność, ***, (Pewność), Znudzony (II, s. 
304–308), Zwaliska Luxoru (III, s. 309–317); 1843: Wyjątek z poematu Maina i Kościej (II, s. 193–216), Lilia, 
fragment z powieści (III, s. 180–193); 1844: Prządki, powieść z wspomnień dziecinnego wieku ułożona (I, s. 
28–70), Przekleństwo, wstęp do poematu Lilia (I, s. 225–239); 1845: Dańko z Jaworu (IV, s. 268–310); 1846: 
dokończenie Dańka z Jaworu (I, s. 17–56). 
7 Ziemięcka i Żmichowska poznały się w 1842 roku na wiosnę, w Warszawie. Por. Piotr Chmielow-
ski, Żmichowska i Ziemięcka, w: „Ateneum”, s. 132–144.
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do chrześcijaństwa8. Ziemięcka, redagując w latach 1842–1846 „Pielgrzyma”, 
„pismo poświęcone �lozo�i, historii i literaturze”, podkreślała tymczasowość 
ludzkiego ziemskiego życia (tytułowy „pielgrzym”), w kontraście do perspek-
tywy nieskończoności, jaką daje człowiekowi chrześcijaństwo. Wszystkie in-
stytucje ziemskie miały ostatecznie służyć przygotowaniu człowieka, nieza-
leżnie od jego płci, do przyjęcia tej perspektywy, chociaż inaczej wyglądały 
„doczesne” role społeczne kobiety i mężczyzny. Żmichowska lubiła zaś pod-
kreślać niezależność i wolność własnej myśli9. 

Eleonora Ziemięcka była z pewnością zwolenniczką postępu społeczne-
go, chociaż nader często przypisywano jej konserwatyzm. W jej przypadku 
oznaczał on jedynie wierność przyjętym zasadom, a nie glory�kowanie zasta-
nego status quo. Dla Ziemięckiej postęp społeczny był uwarunkowany proce-
sem doskonalenia moralnego poszczególnych jednostek, ale nie gwałtowany-
mi zmianami ustrojowymi, postulowanymi przez rewolucyjnych utopistów. 
Doskonaleniu moralnemu miało towarzyszyć dostosowane do sytuacji czło-
wieka i jego powołania wykształcenie: „(…) nic też dziś nie jest pożądańszem, 
jak skreślenie gruntownego planu jej [tj. kobiety] edukacji. Lecz nie rachujmy 
na samą mądrość ludzką w tej pracy, – jest wzór wyższy, prawda wieczna i sta-
ła, która dla nas wszystkich pomysłów ma być miarą; prawo religii objawionej. 
– Ona to tłumaczy człowiekowi cel pielgrzymki jego na ziemi, aby stąd rozum 
jego oświecony wiarą, wyprowadził zarys wychowania, równie dla mężczyzn 
jak kobiet, stosownie do różnicy ich zawodów w tej pielgrzymce”10. A więc 
rozum oświecony wiarą – co nie oznacza łamania jego autonomii, raczej od-
biera mu nieuprawnioną pozycję najwyższego arbitra ze względu na ludzki,  
a więc niedoskonały charakter tego narzędzia poznania. 

W swoich Studiach umieszcza Ziemięcka interesujące uwagi na temat 
stanu społeczeństwa w czasach jej współczesnych11. Ten temat łączy się  
8 Tamże, s. 132: „Przeciwieństwo przekonań zdawało się je zasadniczo od siebie odpychać; jedna 
bowiem była racyonalistką, zwolenniczką myśli niezależnej, druga zaś głosiła zawzięcie potrzebę 
pokory rozumu i poddania go całkowicie pod wyroki teologii katolickiej”. Sama Ziemięcka zaś opa-
trzyła Zwaliska Luxoru Żmichowskiej następującym komentarzem: „Wiara nie jest poezyą rozumu, 
nie jest odwagą myśli, nie jest uznaniem samego siebie, wiara jest ogniwem wiążącem słabe stworzenie 
z jego Stwórcą; nie jest nadzieją, ale rękojmią przyszłości – przyszłości nieśmiertelnej dla duszy czło-
wieka” – za: tamże, s. 138. 
9 Por. tamże, s. 134: „Wolnomyślność Gabryelli, tak jak wolnomyślność większości ówczesnych po-
stępowców, nie tylko nie wykluczała zasad chrześcijańskich pojętych duchowo, lecz owszem na 
nich się najczęściej opierała w rozwijaniu poglądów społecznych i filozoficznych”. 
10 E. Ziemięcka, Myśli o wychowaniu kobiet, Warszawa 1843, s. 5.
11 W zamieszczonym na początku Studiów tekście na temat kursów paryskich Mickiewicza („Roz-
biór kursów Adama Mickiewicza”) Ziemięcka wstawiła swoje analizy, które miały się znaleźć w pla-
nowanej Filozofii społecznej jej autorstwa. Por. przyp. 1 na s. 10. 
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w istotny sposób ze zmianami i rolą �lozo�i w tej epoce: „Długo uprawia-
na oddzielnie, osobno jako oderwana umiejętność, �lozo�a w wieku 19-tym 
przybrała cechy ruchu społecznego. Postęp, słowo tajemnicze odbijające się  
w około uderzyło również spekulacyjnych myślicieli, a genialny ich przywód-
ca [Hegel – przyp. W.S.] zastosował je do swojej teorii – łącząc z teorią ab-
solutu Szellinga”12. W gruncie rzeczy postęp nie jest wynalazkiem współcze-
snych Ziemięckiej myślicieli. Jej zdaniem zamysł postępu w dziejach ludzkich 
istnieje przedwiecznie w Bogu, jako „idea społeczna”: „Bo postęp to jedna  
z cech idei społecznej w Bogu będącej, a zarazem to czyn, w którym czło-
wiek ma udział; to dzieło Boga rządzącego opatrznie ideą społeczną w czasie,  
i zarazem to dzieło człowieka, do współdziałania powołanego”13. O tyle tylko 
więc Ziemięcka jest konserwatystką, o ile stara się jak najlepiej zrozumieć 
i przechować dla następnych pokoleń nauczanie Kościoła. Ale to właśnie  
w tym nauczaniu widzi zachętę, a nawet wymóg aktywności społecznej  
i w tych ramach dopiero postrzega „problem kobiecy” jako dotychczas jeszcze 
nierozwiązany w aspekcie pełnego intelektualnego wykształcenia. 

II

O osobie i twórczości Eleonory Ziemięckiej pisano niekiedy kłamliwie 
jako o propagatorce oraz zwolenniczce ideału kobiety-o�ary, uprawiającej 
ponure cierpiętnictwo, kontrastujące z postawą otwartą na rozwój intelektu-
alny, a także prawdziwą wolność i godność kobiety. Było to zawsze związane  
z określoną ideologią, pozbawioną merytorycznych argumentów. 

Współcześnie również można się zetknąć z podobnymi opiniami. Oto  
w publikacji z roku 2010, omawiającej aktywność Polek jako redaktorek  
i dziennikarek w wieku XIX, znajdujemy charakterystykę Marii z Chłędow-
skich Pomezańskiej14, której zalety zostały przedstawione na tle niedosko-
nałości przypisywanych Ziemięckiej. Otóż wedle autorki artykułu: „Pome-
zańska była kobietą pogodną i pełną temperamentu, o czym świadczy jej 
cykl artykułów «Myśli o wychowaniu kobiet», w którym m.in. polemizowała  

12 Por. Studia, s. 17.
13 Tamże, s. 12.
14 Por. Katarzyna Dormus, U źrodeł polskiej prasy kobiecej – pierwsze redaktorki, wydawczynie, dziennikarki 
(ok. 1820–1914), w: Kobiety i mężczyźni (z) kolorowych czasopism, red. Alina Łysak, Edyta Zierkiewicz, 
Oficyna Wydawnicza ATUT–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 16: „Wkrótce potem, 
w 1844 roku zabrała głos Maria z Chłędowskich Pomezańska (1806–1862), kobieta jak na owe czasy doskona-
le wykształcona, literatka, pamiętnikarka i gawędziarka, malarka prowadząca salon literacki wpierw w Dukli, 
a potem we Lwowie. Podobnie jak Borkowska również i ona wywodziła się ze znanej literackiej rodziny.
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z Eleonorą Ziemięcką i jej koncepcją pojmowania życia kobiety w katego-
riach o�ary i cierpiętnictwa. Pomezańska zachęcała kobiety do zadbania  
o rozwój intelektualny. Wykształcenie uważała wprawdzie za dodatek w życiu 
kobiety (…), jednak niezwykle ważny ze względu na to, że godność każdego 
człowieka wymaga, by się on nieustannie rozwijał”15. 

Cykl artykułów Pomezańskiej, zamieszczony w „Dzienniku Mód Pary-
skich”, dotyczył w rzeczywistości książki pt. Myśli o wychowaniu kobiet, któ-
rą napisała Eleonora Ziemięcka i zawierał polemikę z niektórymi treściami 
w niej zawartymi. Wypada zauważyć, że Ziemięcka, w odróżnieniu od Po-
mezańskiej, nie uważała wykształcenia za „dodatek w życiu kobiety”, lecz za 
istotny komponent osobowości, będący dotychczas często zaniedbywanym 
elementem jej wychowania. Zdaniem Ziemięckiej nie tylko praktyczne cele, 
związane z wykształceniem i nowymi rolami społecznymi, wyznaczały nowy 
program kształcenia kobiet. Powodem głównym postulowanych zmian był 
rozwój intelektualny, pojmowany jako istotnie wpisany w ludzką naturę i jej 
możliwości. Nigdy jednak nie był on związany z wyniesieniem ponad wszyst-
ko ludzkich władz poznawczych tak, jak nieraz rzecz postrzegano w wieku 
XVIII. Eleonora Ziemięcka daleka była od uprawiania typowego dla wieku 
„oświecenia” kultu ludzkiego rozumu. Wręcz przeciwnie – dobrze ukształto-
wany rozum miał ostatecznie coraz lepiej wyjaśniać treści zawarte w Objawie-
niu. Oznaczało to dla kobiety budowanie wewnętrznej, duchowej harmonii. 

Rozwój duchowy obejmował rozwój intelektualny, zawierał go w sobie, 
ale był zarazem czymś więcej, dotyczył bowiem całej ludzkiej osoby, a więc 
również sfery emocjonalnej, intuitywnej etc. Wymagał, jak każdy rozwój, pra-
cy i wyrzeczeń, ale z pewnością nie oznaczał kultu cierpiętnictwa. Można 
powiedzieć, że wręcz przeciwne – Eleonora Ziemięcka uczyła kobiety roz-
sądnego i trzeźwego spojrzenia na świat, wolnego od nadmiernych oczekiwań 
i emocji, zwłaszcza romansowego pochodzenia, co miało uchronić je przed 
niepotrzebnym cierpieniem. Pisała w swoich Myślach o wychowaniu kobiet: 
„Nie znając rzeczywistości, kobieta nie może pojąć znaczenia niektórych 
przymiotów, jedne zbyt poniża, drugie zanadto wynosi… widząc siebie tak 
dalece różną łatwo przesadza w zdaniu o swej wyższości; skoro pozna prak-
tyczne zastosowanie cnót i usposobień ludzkich, wyłączne i egzaltowane za-
lety stracą w jej oczach bezwzględną piękność, zacznie żyć i działać bez prze-
15 Tamże por. przyp. 13: Maria z Ch. P[omezańska], Myśli o wychowaniu kobiet przez Eleonorę Ziemięcką 
ocenione przez..., „Dziennik Mód Paryskich”, 1844, nr 3, s. 22–23; nr 4, s. 31–32; nr 5, s. 38–40; nr 6,  
s. 44–47; Odpowiedź na artykuł „Korespondencja”, tamże, 1844, nr 10, s. 79-80; Słów kilka do dzienniczka 
mód, tamże, 1847, nr 3, s. 18; Odpowiedź na artykuł znad Seretu, tamże, 1847, nr 7, s. 62; nr 9, s. 86–88; 
Koniec rozprawy z mojej strony, tamże, 1847, nr 13, s. 134. 
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sady, bez zarozumienia [bez zarozumiałości – przyp. W.S.], przyjmie świat 
jakim jest, nie dzieląc jego błędów, zasilając często związki ludzkie czystym 
tchnieniem swego serca; nic ją nie zdoła namiętnie przywiązać, ani namiętnie 
oburzyć, nic nie zmiesza spokojnego biegu jej czynów; rozpacz, nienawiść, 
zemsta, zniechęcenie, równie jak szalona miłość nie ostoją się wobec religii  
i rozumu. Dotąd przeciwnie samo uczucie kształcono pomimo pozoru rozu-
mowego nauk kobiety”16. 

Ostrze polemiki Ziemięckiej uderza w nadmiernie podsycaną modnymi 
wówczas powieściami romansowymi „imaginacją”, która odbiera kobiecie po-
czucie rzeczywistości i sprawia, że podejmuje ona istotne decyzje wyłącznie 
na fali wzruszeń. Przez to staje się źródłem niepotrzebnych cierpień dla siebie 
oraz swoich najbliższych. Ale posądzanie Ziemięckiej o kult cierpiętnictwa 
jest bardzo dalekie od prawdy.

III

Poglądy na edukację kobiet

Nie mniej dalekie od prawdy jest przypisywanie Ziemięckiej poglądów 
feministycznych17. Wypowiadała się na temat emancypacji kobiet, czyniąc to 
jednak zawsze w sposób wyważony oraz przemyślany. Na przykład w swoich 
Myślach o wychowaniu kobiet robi następującą uwagę, analizując sytuację ko-
biet sobie współczesnych: „Mniej baczne na przyczyny złego, uczuły jednak 
niewiasty swoje położenie i stąd to biorą początek owe śmiałe żądze emancy-
pacyi kobiet, owe sny chorobliwe cierpiących i znękanych istot. Nie szydźmy  
z marzeń, spojrzyjmy raczej z rozwagą i współczuciem na ich słabość i niedo-
lę, poznajmy skąd złe wypływa i jak mu zaradzić”18.

Ziemięcka upatruje przyczyny dążeń emancypacyjnych kobiet w istot-
nym złu społecznym, aczkolwiek same dążenia krytykuje jako zwalczające je-
dynie skutki zła, niby objawy choroby, która wymaga znalezienia i zwalczenia 
samych przyczyn. Jedną z nich są mylne teorie �lozo�czne, którym często to-
warzyszy pycha ich twórców. W tekście o charakterze programowego wstępu 
16 E. Ziemięcka, Myśli o wychowaniu kobiet, s. 28–29.
17 Por.: „W kolejnych falach feminizmu przelewających się przez Polskę wiele kobiet dało poznać 
się jako emancypantki. Eleonorę Ziemięcką, Narcyzę Żmichowską czy Irenę Krzywicką bez trudu 
z racji ich zdecydowanych wystąpień kojarzymy jednoznacznie z feminizmem.”; K. Potapowicz, 
Kuchta czy kobieta wyzwolona?, 11.VII.2014r. http://figeneration.pl/kuchta-czy-kobieta-wyzwolona, 
dostęp: 4.09.2015.
18 Por. E. Ziemięcka, Myśli o wychowaniu kobiet, s. 78. 
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do redagowanego przez siebie „Pielgrzyma” Ziemięcka umieściła następujące 
słowa: „Kościół katolicki, przechowując słowo objawione, żyje razem i rozwija 
się stosownie do potrzeb społeczności; jego działanie wychowawcze jest dziś 
inne jak było w początkach, on dziś tylko ma ten pozór sprzeczności z wiekiem, 
bo potępia obłąkanie, bo się różni zupełnie od panujących teorii, bo nie może 
pobłażać dumie człowieka; lecz w wieku wiary cały jego zawód ograniczyłby 
się na wspieraniu usiłowań ludzkich w postępie moralnym, na użyczaniu do-
broczynnych przepisów wychowania duszy indywidualnie, na utrzymywaniu  
i pielęgnowaniu z trudem zdobytego przez ludzkość umysłowego przekonania 
o prawdach objawionych. Ten czas nie jest daleki, przyspieszyć go mogą prace 
�lozo�i chrześcijańskiej, która na istoty w dobrej wierze zbłąkane jedynie ze 
skutkiem działać zdoła. Żywioły proste, ciche, obyczajowe, przez rodzinną 
moralność rzucone na łono tego społeczeństwa, mogą również wiele dopomóc  
w tym chrześcijańskim pochodzie, i z tego to względu w innem już miejscu 
wskazuję ważność wychowania kobiet w rzędzie środków socjalnego odro-
dzenia”19. A istotnym elementem wychowania miało być ich wykształcenie. 

Tego rodzaju program wychowania kobiet spotkał się bardzo wcześnie  
z krytyką, opartą niekiedy na szczególnej argumentacji. Otóż ukryta pod ini-
cjałami autorka umieściła w „Bibliotece Warszawskiej” tekst, w którym mo-
żemy m.in. przeczytać: „ – Pierwsza hołd niosąc wysokiemu talentowi, który 
pióro pani Ziemięckiej odznacza, poważę się przecież uczynić uwagę, że cha-
rakterystyka kobiety, jej wychowanie później mająca na celu, powinna była 
naprzód mieścić w sobie: wykrycie jasne stanowiska kobiety i jej powołania 
w świecie; dalej otrząsnąć ją z jego dotychczasowej nad nią władzy, w końcu 
wróciwszy jej pierwotną wartość, którą z rąk Boga wyniosła, wrodzonej jej  
z natury istocie, nie zaś samemu wychowaniu, możność stworzenia cnoty 
przypisać”20. „Pierwotna wartość kobiety” , jej „wrodzona z natury istota” wy-
dają się nawiązywać bardziej do mitu kobiety idealnej niż do rzeczywistej sy-
tuacji społecznej kobiet żyjących w XIX w. Natomiast o „powołaniu kobiety”, 
związanym z pełnym i wszechstronnym rozwojem osobowości, Ziemięcka 
19 „Rzut oka na filozofią nauk. Służący za wstęp do niniejszego pisma”, w: „Pielgrzym”, t. I, 1842, 
s. 15–16.
20 Por. „Biblioteka Warszawska” 1841, t. II, s. 789–800: „Uwagi nad artykułem pani Eleonory Ziemięckiej 
«Charakterystyka kobiety» zamieszczonym w numerze na miesiąc Luty «Biblioteki Warszawskiej» przez 
J.z G.O.”. Przytoczony fragment znajduje się na s. 790. Por. tamże, s. 796: „Nieszczęsne dzisiejsze młodej 
Francyi zasady, schlebiając miłości własnej kobiety, pod mamiącym pozorem zrównania jej z mężczy-
zną, całą mylność obecnego wychowania kobiet na jaw wykryły”. Por. tamże, s. 798: „Zdaniem mojem, 
rozum w kobiecie powinien męzką swą siłą wzmacniać miękkość jej czucia; czucie w mężczyźnie powin-
no łagodzić nieugiętą jego wolę rozumu; on jej umysł zrównać do siebie, ona jego duszę do wysokości 
swojej podnieść powinna; on świat do niej przysunąć, ona jemu Nieba przychylić może.” 
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wypowiada się często, łącząc jednak sprawę „powołania”, czyli szczególnych 
zadań stojących przed kobietą z wykształceniem. „Wrodzonej istocie” kobiety 
Ziemięcka przypisuje za to możliwości rozwoju, które odpowiednie wycho-
wanie może dopiero zaktualizować.

IV

Ziemięcka upatruje doskonałości człowieka w przemienionej moralności, 
jest to więc doskonałość etyczna. Postęp na tej drodze wiąże się z kształtowa-
niem charakteru, ponieważ tylko w ten sposób zapanować można nad fatalną  
w skutkach egzaltacją uczuć, jak wtedy pisano, czyli wyniesieniem emocji 
ponad każdą inną ludzką aktywność. W romantyzmie poważna część pi-
śmiennictwa, przeznaczona szczególnie dla kobiet, prowadziła do nadmiernej 
uczuciowości oraz do apoteozy wyobraźni, co sprawiało, że głównie emocje 
namiętnych czytelniczek tego rodzaju literatury kierowały następnie postano-
wieniami ich woli, a w konsekwencji ich decyzjami, czynami oraz ich życiem. 

Eleonora Ziemięcka, przychylna zarówno czytelnictwu, jak i pracy li-
terackiej kobiet, poddaje krytyce tego typu romantyczne trendy21. Ostrze 
krytyki uderza w dramatyczne skutki apoteozy wybujałych uczuć, pozba-
wionych kontroli rozsądku. Konsekwencje romansowych uniesień uderzają 
w całą rodzinę, dotyczą oczywiście samej winowajczyni, ale zwłaszcza cier-
piących przy tym dzieci. Szukaniu przyczyn pochopnych decyzji oraz ich 
skutków służył m.in. redagowany przez Ziemięcką „Pielgrzym”, w którym 
możemy przeczytać (w tekście będącym tłumaczeniem, przy czym podano 
jedynie nazwisko tłumacza): „Pamiętam dobrze te krzyczące nieporozumie-
nia, te ucieczki zbrodnicze, które w wielu domach zostawiły krzesło matki 
familii próżne i niezajęte, odbierając swym dzieciom sierotom nawet smutną  
i gorzką pociechę opłakiwania swej matki. Wiesz skąd się wzięły te matki bez 
litości, te żony bez wstydu; był to wpływ ich egzaltowanej wyobraźni przez 
złe czytanie – było to pragnienie wzruszeń romansowych potrzeba czegoś 
cudownego i niespodziewanego – gorączka duszy i serca, która nie znajdu-
je dla siebie karmi w zwyczajnym życiu”22. Warto zauważyć, że Ziemięcka 
posługuje się przykładami z innego kręgu kulturowego, chcąc ostrzec Polki  
i Polaków przed złą i nieodpowiednią lekturą, zachęcając równocześnie ko-
biety do czytania (i pisania!) rzeczy wartościowych. 

21 Ona sama była za to także krytykowana – por. „Zdanie pani Ziemięckiej, jakoby dotąd w wycho-
waniu kobiet samo czucie kształcono, za bezzasadne uważam.” „Uwagi nad artykułem pani Eleono-
ry Ziemięckiej «Charakterystyka kobiety» zamieszczonym w numerze na miesiąc Luty «Biblioteki 
Warszawskiej» przez J.z G.O.”, s. 791.
22 Por. „Pielgrzym” 1846, XI, „Do czytelników romansów – szczególnie w dzisiejszych dziennikach”. Moż-
na się spodziewać, że Ziemięcka zamieszczała takie przekłady „ku przestrodze”. 
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Jednak doświadczenie codzienne ukazuje nie tylko szkodliwy nadmiar 
emocji, lecz także słabość rozumu w jego funkcji kierowania wolą. Ziemięc-
ka pisze: „Zgłębienie siebie w celu moralnym wykryło kobiecie słabość jej 
władz rozumowych, wątłość wiedzy w obec popędów woli; już dziś nie mą-
drość, lecz prawdziwa godność stała się jej drogą. Ona niepogardzi nauką, 
niezaprzeczy jej wartości, tylko wyższe przejrzenie pozwoli jej tę wartość 
określić w właściwych granicach”23. Dramatyczne w skutkach relacje rozu-
mu i woli, brak proporcji między jasnością spojrzenia na sytuację, a najlep-
szymi decyzjami, pociągającymi za sobą adekwatny sposób postępowania, 
opisywane były nie tylko w romantycznych, lecz także w wielu innych, dużo 
wcześniejszych dziełach europejskiej i światowej literatury. Przypomina się 
Owidiusz i jego Metamorfozy (oraz cytujący go św. Paweł): video meliora, 
proboquae, deteriora sequor24. Odkrycie w sobie tej dysproporcji, cenne dla 
kształtowania cnoty humilitas, może inicjować program istotnej pracy nad 
sobą, a jest to z pewnością program odpowiedni dla obu płci. Natomiast 
właściwe granice nauki oraz rozumu nie oznaczają tutaj z pewnością wyż-
szości pierwiastka irracjonalnego nad tym, co jest domeną rozumu.

Ziemięcka ukazywała potrzebę i możliwość uzyskania harmonii we-
wnętrznej jako celu wychowania. Zarówno wiara, jak i rozum, ale także od-
powiednio utemperowane emocje, współtworzyć miały charakter dorosłej 
kobiety. Jeszcze we wczesnych Myślach o wychowaniu kobiet Ziemięcka czyni 
następujące uwagi: „Trzebaż więc usunąć z jej [ kobiety] życia wszystko co jest 
poezyą? O nie, nigdy; poezya jest przyrodzoną człowiekowi, jest to uzupeł-
nienie jego bytu na ziemi, jest to pieśń podróżnego co tęskni do wspomnień 
domowych!...”25 Ziemięcka jest więc kobietą epoki, dobrze rozumiejącą ran-
gę i wartość słowa poddanego literackim regułom romantyzmu. 

Nie przecenia jednak literatury pięknej, znajdując dla niej odpowiednie 
miejsce w życiu i wychowaniu młodych panien. Już na następnej stronie 
swoich Myśli o wychowaniu kobiet zauważa bowiem trzeźwo: „Wbrew więc 
powszechnemu zwyczajowi chciałabym widzieć młodą osobę przejętą bo-
jaźnią Pana i świętością przepisów jego, pobożną bez uniesień, nieufną so-
bie, mocną przez charakter nie przez samo uczucie, przez uznanie obowiązku 
nie przez natchnienie, przez konieczność cnoty nie przez jej piękność”26. 

Ziemięcka w sposób bardzo wyważony podchodzi więc do roman-
tycznych ideałów związanych z „egzaltacją uczuć”, z prawdziwym kultem 

23 Studia Eleonory Ziemięckiej, Wilno 1860, s. 314. 
24 Owidiusz, Metamorfozy, 7,20. Por. Rz, 7.
25 E. Ziemięcka, Myśli o wychowaniu kobiet, s. 128.
26 Tamże, s. 129.
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specy�cznie pojętego w tej epoce piękna, wymagającego najczęściej kunsz-
townej i bardzo drogiej oprawy, starannych strojów, odpowiednich wnętrz 
oraz wystudiowanego oświetlenia: tego wszystkiego, co wpływało na nastrój 
sprzyjający romantycznej wizji, w której kobieta miała być odrealnionym, 
pięknym „aniołem”.

Podsumowanie

Autorzy piszący o Eleonorze Ziemięckiej zwykle zaznaczają, że wiedzę  
z zakresu �lozo�i uzyskała przez liczne lektury z tej dziedziny, które wypełniły 
jej dorosłe życie. Wychowanie jej miało być jednak pozbawione tych pierwiast-
ków i patrząc z tej perspektywy, trudno byłoby nazwać je starannym. Ona sama 
zaś uważała inaczej. W duchu ogromnej wdzięczności wypowiedziała się bo-
wiem o swojej babce Eleonorze Łuszczewskiej, po której odziedziczyła imię, jej 
właśnie dedykując Myśli o wychowaniu kobiet. 

Wdzięczność dotyczyła wiary, przekazanej jej w dzieciństwie przez bab-
kę, wiary, która „natchnęła do myślenia”27. Można się więc spodziewać, że 
późniejsze lektury z zakresu �lozo�i stanowiły kontynuację pewnej drogi, 
której początkiem było dorastanie pod okiem troskliwej babki. Sama Zie-
mięcka snuje taki oto wątek wspomnień z dzieciństwa: „Wielka pieśń myśli 
i poezji kołysała dzieciństwo moje, dzieckiem jeszcze byłam kiedy w rodzin-
nym naszym gronku, ukochana Babka moja, czytała nam wieczorami wielkich 
poetów naszych: Mickiewicza, Zaleskiego i innych”28. I dalej: „Po pierwszej 
dziecinnej jeszcze epoce u stóp ukochanej Babki przeżytej, po zapoznaniu 
się ze wszystkim, co było najważniejszym w literaturze polskiej, niemieckiej, 
francuskiej i angielskiej, pod względem poezji, zaczęłam pracować nad po-
znaniem dzieł poważnej, �lozo�cznej treści”29. 

Intelektualne dojrzewanie Eleonory Ziemięckiej w żadnym stopniu nie było 
więc przejawem kontestacji „wyzwolonej z przesądów swojej klasy” kobiety, któ-
ra wbrew wszelkiej tradycji postanowiła zadbać o swój intelektualny poziom. Jej 
życie, wypełnione duchową aktywnością, może być wręcz ilustracją tezy przeciw-
nej, że tylko odpowiednie nastawienie do tradycji, oparte na szacunku dla wszyst-
27 Por. E. Ziemięcka, Myśli o wychowaniu kobiet, Warszawa 1843, dedykowane „Wielmożnej Eleono-
rze Łuszczewskiej, babce mojej.” Oto pełny tekst dedykacji: „Pozwól, droga opiekunko moich lat 
dziecinnych, abym tę pierwszą moją pracę tobie złożyła. Tyś rzuciła w duszę moją pierwsze ziarna 
wiary, niechaj więc myśli, tą wiarą natchnione, poprzedzi wyraz wdzięczności i uwielbienia Twej 
najprzywiązańszej wnuczki”. 
28 Por. Studia Eleonory Ziemięckiej, Wilno 1860, s. 67.
29 Tamże, s. 78.

Program wychowania kobiet wedle wskazówek Eleonory Ziemięckiej



104

kiego, co w niej wartościowe, współtworzy realnie postęp. Już pod koniec życia,  
w swoich Studiach, w zamieszczonym na początku „Słówku wstępnym”, Ziemięc-
ka odnotowała: „Nie od razu może każdy czytelnik uchwyci znaczenie i dążność 
tych Studij – nie mają one koloru partji lub stronności – nie należą do chwili – 
daleka od nich wszelka ostateczność – ale właśnie dlatego są w związku równie  
z prawdą niezmienną – jak z postępem, który jest jej objawem”30. 

Godny podkreślenia jest tutaj wątek łączenia pierwiastka absolutnego, 
„prawdy niezmiennej” z postępem będącym „objawem” tej prawdy w zmienia-
jącej się, ludzkiej rzeczywistości. Tło �lozo�czne wyznacza bowiem tutaj ramy 
dla nowych programów pedagogicznych dotyczących kobiet. Wynikają one 
najprościej z człowieczeństwa, którego wymogiem jest wszechstronny rozwój. 
Ciągłość postępu zaś nie może deprecjonować stanowiska religii w kulturze, 
ponieważ idea postępu właśnie z niej wynika i na tym tle dopiero zyskuje wła-
ściwe uzasadnienie.

30 Tamże, s. V-VI.
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Pedagogia polska Władysława Seredyńskiego 
i jej niepodległościowe aspekty

Streszczenie: Artykuł przedstawia sylwetkę polskiego pedagoga Władysława Seredyńskiego. Uważany on jest 
za autora pierwszego polskiego podręcznika pedagogiki w Galicji. Jego myśl pedagogiczna odwołuje się do 
przekonania, że wychowanie każdego człowieka ma charakter narodowy i chrześcijański. Specy�ka czasów, 
w jakich tworzył (okres braku suwerenności i podmiotowości państwowej) naznaczyła jego teksty tęsknotą za 
wychowaniem specy�cznie polskim, odwołującym się do ojczystych tradycji i zwyczajów narodowych.
Słowa kluczowe: pedagogika, narodowość, podręcznik, niepodległość, wychowanie

Polish pedagogy of Władysław Seredyński
and it’s independence aspects 

Summary: ©e article is showing the �gure of the Polish teacher of Władysław Seredyński. ©ink he is for the 
author of the �rst Polish textbook of pedagogy in Galicja. His pedagogical thought is appealing to the belief 
that national and Christian character has up bringings of everyman. Speci�city of times in which he created 
(period of the lack of the sovereignty and the national subjectivity) marked his texts with longing for bringing 
up uniquely Polish, appealing to native traditions of the tradition and national customs.
Keywords: pedagogy, nationality, textbook, independence, education

Wprowadzenie

Próbując przedstawić pedagogiczną sylwetkę Władysława Seredyńskiego 
(19 V 1841 – 19 III 1893) trzeba odnieść się do kontekstu, w którym żył 
i tworzył ten tak mało znany polski, a zarazem galicyjski pedagog. Na ów 
kontekst składały się przede wszystkim wydarzenia związane z uzyskaniem 
przez ludność polską zamieszkałą na terenie Galicji – w wyniku tak zwanego 
„dyplomu październikowego” – poszerzonych swobód obywatelskich. 

Powstanie Galicyjskiego Sejmu Krajowego i statutów krajowych ożywiło 
działalność zarówno polityczną, jak i społeczną wszystkich tych, którzy wciąż 
myśleli o odzyskaniu przez naród polski pełnej podmiotowości. Jednak do 
tego, oprócz różnego rodzaju rozwiązań instytucjonalnych, jak na przykład 
powołanie Rady Szkolnej Krajowej, potrzeba było odnowić istniejący system 
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oświatowy. Już tylko w tej sprawie różnego rodzaju grupy polityczno-społecz-
ne reprezentowały w polskim społeczeństwie odmienne stanowiska. 

Powstające w drugiej połowie XIX wieku na terenie Galicji partie i orga-
nizacje społeczne, takie jak Towarzystwo Narodowo-Demokratyczne (1868), 
Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna (1892), Stronnictwo Demokratycz-
no-Narodowe (1897), Stronnictwo Ludowe (1895) reprezentowały odmien-
ne stanowiska dotyczące zarówno samych rozstrzygnięć kwestii społecznych 
i oświatowych, jak i sposobów realizacji podjętych przedsięwzięć. Ponadto do 
Galicji docierały echa przemian społecznych zachodzących na scenie ówczesnej 
Europy, takich chociażby, jak przekształcenie struktur społecznych związane  
z ekspansją myśli pozytywistycznej. Wyraz tym nastrojom dawały w Galicji 
takie między innymi czasopisma, jak: „Dziennik Literacki”, „Kraj”, „Tygodnik 
Literacki” – redagowane w duchu pozytywistycznym, „Czas” – pismo konser-
watystów krakowskich i „Przegląd Polski” – związany z obozem „stańczyków” 
oraz „Przegląd Wszechpolski” – reprezentujący ruch narodowy.

Sytuacja oświatowa w ówczesnej Galicji

Zatem sytuacja w Galicji była nader skomplikowana zarówno w wymia-
rze politycznym, jak i społecznym. Na tym tle pojawiła się potrzeba organiza-
cji nowych struktur oświatowych. W 1962 roku Józef Dietl przy współudzia-
le ojca Władysława Seredyńskiego, Hipolita (1800–1874), wydaje rozprawę 
zatytułowaną O reformie Szkół Krajowych1. W wyniku reformy szkolnictwa 
na terenie ówczesnej Galicji powstają w miejsce tzw. preparand, przedstawia-
jących bardzo często niski i pragmatyczny poziom kształcenia, czteroletnie 
seminaria nauczycielskie, gdzie językiem wykładowym miał być język polski. 
Aby jednak kształcić pedagogów, potrzebne są podręczniki. 

Samej Galicji nieobce były prądy i kierunki myślowe charakterystycz-
ne dla ówczesnej Europy. Znane były prace zarówno z zakresu psychologii 
eksperymentalnej Wilhelma Wundta (1852–1920), socjologii Augusta Com-
te’a (1788–1857), �lozo�i i pedagogiki Wilhelma Diltheya (1833–1911), 
pragmatyzmu Wiliama Jamesa (1842–1910), a także prace z zakresu teorii  
i praktyki pedagogicznej Jana Henryka Pestalozziego (1747–1827), Frydery-
ka Adolfa Diesterwega (1790–1866), Fryderyka Froebla (1782–1852), Jana 
Fryderyka Herbarta (1776–1841) i wielu innych. Jednak do tej pory domi-
1 J. Dietl, O reformie Szkół Krajowych, Zeszyt II, Szkoły ludowe, Drukarnia Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 1866.
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nującymi tekstami, na których opierali się nauczyciele, szczególnie w prepa-
randach, były podręczniki niemieckojęzyczne, a poziom nauczania, jak wspo-
mniano już wcześniej, był bardzo niski2. 

Seredyński jako autor podręczników

W taki kontekst wpisuje się Władysław Seredyński z serią wydań kilku 
kolejnych podręczników3. Pierwszy z nich to Pedagogia polska w zarysie, któ-
ry tutaj pragnę uczynić przedmiotem głębszej analizy4. 

Najpierw jednak należy poruszyć kilka kwestii formalnych, których już 
we wstępie dotyka sam autor. Odnosi się on w nich do szerszego kontek-
stu, w jakim przyszło mu pisać podręcznik. Jest świadomy bogatej spuścizny 
piśmiennictwa pedagogicznego, zarówno narodowego jak i europejskiego. 
Przypomnijmy w tym miejscu, że Seredyński oprócz działalności pisarskiej 
pełnił, podobnie zresztą jak jego ojciec Hipolit, wiele funkcji w różnego ro-
dzaju instytucjach naukowych5. Stąd pochodziła jego wiedza dotycząca pi-

2 Henryk Rowid (Odrodzenie szkoły polskiej, w: „Ruch Pedagogiczny” Nr 8–10, Rok V (VII), s. 169: 
w następujących słowach opisywał system oświatowy w zaborze austriackim: „Szkolnictwo w by-
łym zaborze austriackim jest organizmem schorzałym, na jego ciele pleniły się i plenią dotychczas 
złośliwe narośle, a co gorsza – że i duch jego jadem był zatruty. Przy pomocy rąk polskich, przy 
pomocy odpowiednio wytresowanych urzędników, zajętych w administracji szkolnej, szczepił rząd 
zaborczy ów jad i udało mu się wytworzyć potworny system wychowania, do usunięcia którego 
wytężyć trzeba będzie wszystkie siły (…)”.
3 Wymieniam w kolejności ich ukazywania się: Pedagogia polska w zarysie, Lwów, 1868; Zasady logiki 
i dydaktyki dla użytku seminariów nauczycielskich polskich, Wiedeń 1880; Ogólne zasady nauki wychowania 
dla użytku seminariów nauczycielskich polskich, Wiedeń 1882; Wykład metod nauk realnych w szkole ludo-
wej dla użytku seminariów nauczycielskich polskich, Tarnów 1888; Rys dziejów wychowania w biografiach 
i szkicach ze szczególnym uwzględnieniem szkoły ludowej w Austrii i w Polsce, Tarnów 1891.
4 Władysława Szulakiewicz zauważa, że: „Autor kierował ją do kandydatów na nauczycieli 
i wszystkich zajmujących się wychowaniem, co nadawało jej charakter podręcznika. Ponadto struk-
tura książki, sposób ujęcia treści także odpowiada tego typu publikacjom. Chociaż Pedaogia... po 
utworzeniu seminariów nie została zatwierdzona jako obowiązujący podręcznik, to jednak znajdo-
wała się w bibliotekach dla uczniów i nauczycieli i była powszechnie używana. Można powiedzieć, 
że była „nieoficjalnym” podręcznikiem, wykorzystywanym oficjalnie przede wszystkim w semina-
riach. Z niej korzystali także autorzy późniejszych podręczników pedagogiki” (W. Szulakiewicz, 
Władysław Seredyński. Studium z dziejów pedagogiki galicyjskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej, Rzeszów 1995, s. 91).
5 „Należał do dwu wydziałów Akademii [Umiejętności przyp. A.R.]: Wydziału Filologicznego, gdzie 
pracował w Komisji Bibliograficznej, w Komisji Językowej (od 1874) i w Komisji do Badań w Zakresie 
Historii Literatury i Oświaty w Polsce, oraz do Wydziału Historyczno-Filozoficznego. Będąc człon-
kiem Komisji Filozoficznej, Historycznej i Archeologicznej. Szczególną aktywnością odznaczał się 
w Komisji Językowej i Historycznej. (...) Odpowiadając na apel J. Szujskiego zajął sie opracowanie 
i wydaniem „zabytków polszczyzny” (Wł. Szulakiewicz, Władysław Seredyński…, dz. cyt., s. 38).

Pedagogia polska Władysława Seredyńskiego i jej niepodległościowe aspekty



108

śmiennictwa, m.in. pedagogicznego6. I choć oceniał ją pozytywnie, to jed-
nak dostrzegał brak opracowań łączących zarówno naukową rzetelność, jak  
i zrozumiałość oraz komunikowalność dla ogółu społeczeństwa polskiego7. 

Odwołuje się więc najpierw do piśmiennictwa, które – jak wyznaje – sam 
przestudiował. A są to dzieła takich autorów jak: G. Piramowicz, E. Est-
kowski, T. Sierociński, J.J. Rousseau, J.P. Richter, J.H. Pestalozzi, W.E. Milde 
i F. Beneke. Kolejnym źródłem, na które wskazuje sam autor podręcznika, jest 
własne doświadczenie pedagogiczne8. 

Jeśli chodzi o strukturę podręcznika, został on podzielony na dwie za-
sadnicze części. Pierwsza z nich zatytułowana „Wstęp” służy do – jak chce 
autor „porozumienia się z czytelnikami o treści rzeczy i względem pytań za-
sadniczych, bez których tak w nauce jak w społeczeństwie nic gruntownego 
stawiać nie można”9. Składa się on z czterech rozdziałów: I. Pogląd zasadni-
czy; II. Błędne teorye wychowania; III. Wynikłość z powyższych rozumowań; 
IV. Warunki postępowego wychowania. Druga część podręcznika nosi tytuł: 
„Wychowanek” i zawiera swoistą antropologię pedagogiczną. W jej skład 
wchodzą następujące rozdziały: I. Ciało wychowanka; II. Duch wychowanka 
(poznanie, uczucie, wola). Całość pracy kończy „Dodatek”, w którym autor 
ukazuje wychowanie w perspektywie jego zróżnicowania ze względu na: płeć, 
wiek, temperament i – jak powiedzielibyśmy współczesnym językiem – róż-
nego rodzaju de�cyty rozwojowe wychowanka. Należy podkreślić, że w przy-
gotowaniu podręcznika towarzyszyła Seredyńskiemu ściśle określona myśl 
przewodnia – ukazanie wychowania w perspektywie narodowej10.
6 Szczególnie cennym materiałem dla poznania źródeł polskiego piśmiennictwa pedagogicznego jest 
praca Władysława Seredyńskiego zatytułowana: Rękopismy Towarzystwa Naukowego. Systematycznie 
zestawione wydane w Krakowie w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1869 roku pisana przez 
pedagoga pełniącego funkcję jako kustosza zbiorów i członka Towarzystwa Naukowego Krakow-
skiego. Czytamy w niej m.in.: „Jeżeli zatem dążymy do tego, ażeby dzieje nasze znalazły taki mate-
ryał, z którego wysnuć by się miały nie fantastycznie i dowolnie według z góry powziętego zamiaru, 
lecz zgodniez prawdą, owym jedynie zbawiennym przewodnikiem w przyszłości; toż pierwszym 
do tego warunkiem być musi wiadomość o źródłach, z których tego rodzaju materyjał mógłby być 
zaczerpnięty i zużytkowany” (W. Seredyński, 1869, s. II).
7 „W wykładzie trzymałem się najprzystępniejszej mowy, unikając wyszorzędnej spekulacyi, i z tego 
powodu spodziewam się zyskać uznanie praktyczności i użyteczności mego systemu” (W. Seredyń-
ski, 1868, s. VIII).
8 Rzeczywiście, kiedy Seredyński pisał Pedagogię polską, nie posiadał jeszcze świadectwa egzaminu 
nauczycielskiego. W latach 1869–1871 pracował w charakterze zastępcy nauczyciela w Gimnazjum 
św. Anny w Krakowie; a 21 IV 1871 Rada Szkolna Krajowa mianowała go starszym nauczycielem 
Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Krakowie (por. W. Szulakiewicz, Włady-
sław Seredyński, Rzeszów 1995, s. 44).
9 W. Seredyński, Pedagogia polska w zarysie, Lwów, 1868, s. VI.
10 „Podobnie jak wstęp zakończyłem uwagami o potrzebie stosowania wychowania do narodowości 

Andrzej Ryk



109

Seredyński rozpoczyna wprowadzenie do podręcznika od następują-
cego stwierdzenia: „Przekonany, że wystawić system wychowania znaczy 
tyle co pokusić się o wystawienie budżetu moralnych skarbów narodu na 
przyszłość; przekonany o ciężkiej odpowiedzialności, jaką autor podobnego 
dzieła na swe barki podjąć może, czuję wewnętrzną potrzebę wyłuszczenia 
szczegółowiej mych myśli, pobudek i celu, w jakich niniejszą pracę pod sąd 
i na użytek publiczny podaję”11. Już w samym wstępie widać echo zmian 
polityczno-społecznych, jakie dokonywały się w ówczesnej Galicji. Sere-
dyński, pisząc „swą pedagogię”, dookreśla już na początku jej podstawowe 
cechy tożsamościowe. 

Po pierwsze, ma ona charakter etyczny – co zgodne jest zarówno z kon-
cepcją ówczesnej pedagogiki J.F. Herbarta, dalej z ideami polskiego peda-
gogicznego romantyzmu, a także z ideami pedagogiki historycznej. Jednak 
Seredyński nie jest w tej wypowiedzi jedynie zwolennikiem „kontemplowania 
przeszłości”. Przeszłość ma służyć teraźniejszości i przyszłości. Ów „budżet 
moralnych skarbów narodu” wymaga najpierw dookreślenia, odnalezienia 
jego tożsamości. Kolejne pokolenia Polaków podzielonych, zarówno w grani-
cach trzech zaborów, jak i na tych w kraju oraz na emigracji, muszą na nowo 
odnaleźć swe wspólne korzenie, swą własną historię. 

Przypomnijmy, że data wydania dzieła to rok 1868: to czas pogłębionej 
narodowej reµeksji po kolejnych nieudanych zrywach niepodległościowych  
z 1830 i 1863 roku12. I choć największe koszty tych wydarzeń poniosło spo-
łeczeństwo polskie zaboru rosyjskiego, to przecież ludność pozostałych zabo-
rów nie pozostała w tej sprawie obojętna.

osobnika, i określeniem, co przez wychowanie narodowe rozumieć należy; tak samo też każdy dział 
zamknąłem odpowiednią w tej mierze wskazówką” (W. Seredyński, 1868, s. VII). W podobnym 
tonie wypowiada się Władysława Szulakiewicz (1995, s. 91): „Swoje zamierzenia zawarł autor w sa-
mym tytule podręcznika. Miał to bowiem być wykład polskiej pedagogiki, sięgający do ojczystych 
wzorów, w którym na plan pierwszy wydobyte były polskie tradycje oświatowe”. Myślę, że nie do 
końca jest to prawdą. W podręczniku co prawda pojawiają się odniesienia do rodzimej myśli peda-
gogicznej, ale nie mają one charakteru ani systematycznego, ani systemowego. Są sporadyczne, co 
nie umniejsza ich wartości.
11 W. Seredyński, Pedagogia polska w zarysie, dz. cyt., s. III.
12 „Po upadku rewolucji 1830–31 roku wszczętej w Warszawie przez młode pokolenie, ożywione 
płomienną poezję Mickiewicza, polska myśl pedagogiczna straciła oparcie i w tym tworze państwo-
wym, którym było Królestwo Kongresowe. (…) Państwa zaborcze, stosując w wychowaniu publicz-
nym politykę antypolską nie mogły stanowić oparcia dla polskiej myśli pedagogicznej. Wręcz prze-
ciwnie, stały się one potęgami, którym ta myśl musiała się przeciwstawić. W tych warunkach iść 
dalej w tradycyjnym dla polskiej pedagogiki kierunku państwowem było niepodobieństwem. Utra-
ciwszy oparcie w państwie, polska myśl pedagogiczna musiała szukać nowej dla siebie podstawy. 
Znalazła ją w pojęciu narodu. Ale to już stało się w okresie panowania romantyzmu, rozciągającym 
się od rewolucji 1830–31 do upadku powstania 1863” (B. Nawroczyński, 1937, s. 49–50).
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Przyjrzyjmy się na początku owemu wątkowi narodowemu, który jak nić 
przewodnia pojawia się na kolejnych stronach podręcznika. Wydaje się, że 
Seredyński w pełni świadomie chciał uczynić z tej kwestii sprawę zasadniczą, 
która odpowiada równocześnie społecznym nastrojom i potrzebom polskiego 
społeczeństwa na progu uzyskania szerszej autonomii. Echa takiego założe-
nia przebijają z pewnością z poniższych słów Seredyńskiego: „powiemy tylko, 
że wychowanie nie uwzględniające narodowości wychowanka jest barbarzyń-
stwem, despotycznem, pogańskiem, a więc niechrześcijańskiem”13. Skadinąd 
wiemy, że dopiero przyznanie Galicji autonomii umożliwiło prowadzenie 
wykładów na różnych szczeblach kształcenia w języku ojczystym14.

Wychowanie narodowe drogą do odzyskania niepodległości

W dalszej części swych rozważań Serdyński zdaje się dobitnie arty-
kułować zasadniczy cel podjętej pracy: „Chodzi mi bowiem przeważnie  
o mniemanie tych, którzy uznając wyjątkowość położenia naszego narodu, 
nie tylko wszystką myśl, wszystkiego ducha i wszystkie zdolności generacyi, 
w tym wyczerpują kierunku, aby ją do gotowości zrzucenia tej wyjątkowości 
przysposobić, ale nawet budzeniem, podtrzymywaniem i syceniem szpetnych 
namiętności w celu powyższym tuszą sobie, iż są prawdziwie narodowymi 
wychowawcami”15. Widać w powyższym fragmencie, iż Seredyński pisze 
dzieło nie tylko ze względów czysto dydaktycznych, braku podręczników dla 
zreorganizowanego szkolnictwa galicyjskiego, ale cel podstawowy tkwi o wie-
le głębiej. Oświata, edukacja, szkolnictwo mają stać się jedynie i aż środkami 
(po nieudanych próbach powstańczych zrywów narodowych) zrzucenia „wy-
jątkowości położenia naszego narodu”, czyli niewoli.

Seredyński nie jest jednak bezkrytyczny w stosunku do swoich rodaków. 
Dostrzega ich wady, takie jak rubaszność, brak akceptacji nowości, „umysłowa 
zasiedziałość”, brak chęci, szczególnie ze strony szlachty, do kształcenia wła-
snych dzieci: „dawniej w Polsce tego nie znano [nauki – przyp. A.R.] a dobrze 
się działo”. Wydaje się również, że Seredyński krytycznie ustosunkowuje się 

13 Tamże, s. 45.
14 O tym zdaje się pisać Seredyński w kolejnym fragmencie swych rozważań: „Naród nasz w wyjąt-
kowem jest położeniu, a ta okoliczność sprowadza wychowawców nieraz na błędne drogi, ośmiela 
do używania niewczesnych a często nawet haniebnych środków edukacyjnych, celem osiągnięcia 
cechy niby narodowego wychowania” (Tamże, s. 45).
15 Tamże, s. 46.
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do nurtów w polskiej myśli społecznej, a zarazem pedagogicznej o charakte-
rze romantycznym stwierdzając, że „wobec wychowania w ogóle błądzą tacy 
wychowawcy, bo młodzież do jakiegoś idealnego raczej niż do rzeczywistego 
i rzeczywiście do narodowego przywodzą o życiu pojęcia”16. Zwraca również 
uwagę, że sama sprawa wychowania zdaje się kluczowa dla społeczeństwa 
polskiego i to nie tylko w wymiarze społecznym („zawiści społeczne, kastowe, 
religijne”), ale również w wymiarze ponadnarodowym. 

Przebija więc z myśli Seredyńskiego troska nie tylko o samą edukację, 
oświatę jako cel sam dla siebie istniejący, ale galicyjski pedagog widzi problem 
szerzej – wychowanie w kontekście odzyskania przez naród suwerenności  
i podmiotowości. Ową suwerenność odzyskać można najpierw właśnie poprzez 
edukację, przez uświadomienie sobie własnej narodowej odrębności: „Niech 
twój wychowanek poczuje się Polakiem w całej pełni tego wyrazu, niech się 
poczuje członkiem narodu wysoko w świecie cywilizacyi postawionego, niech 
pozna z dziejów jego posłannictwo, niech pojmuje o ile i jak go dotąd już speł-
nił, a ile spełnić mu jeszcze jako czołu pośród Wszechsławiańszczyzny pozosta-
ło”17. Sformułowanie to ukazuje fundamentalne idee, w perspektywie których 
Serdyński dokonuje swoich rozważań. To ważne i znane w XIX wieku idee 
zderzania się kultur i cywilizacji oraz ich odrębności18. 

Drogą do odnalezienia własnej narodowej tożsamości jest pogłębiona 
znajomość dziejów własnego narodu zarówno w tym, co było w jej historii 
niechlubne, jak i dziejów jej chwały i dumy: „Polska stara niech będzie zatem 
szkołą dla Polski przyszłej; na starej kształć przyszłych obywateli, na starej 
ucz ich cnót naszych, a żalu za błędy i winy nasze. Poznanie prawdy prze-
szłości naszej, niech wzbudzi w twym wychowanku uczucie miłości do cnót 
naszych, lecz nie mniej uczucie skruchy i miłości do cnót naszych”19. 

Myśl Seredyńskiego skupia się więc wokół potrzeby dokonania rozra-
chunku narodowego, w którym należy dokonać rozliczenia błędów dopro-
wadzających naród do utraty najpierw własnej podmiotowości, a potem pań-
stwowości. Rachunek błędów jest potrzebny, aby ich więcej nie powtarzać. 
Jednak sama negatywna strona apelu pedagoga jest tylko punktem wyjścia do 
pozytywistycznej pracy, jaką należy podjąć, aby ową utraconą samodzielność 

16 Tamże.
17 Tamże, s. 46–47.
18 Można tu przytoczyć liczne prace na ten temat Feliksa Konecznego (1862–1949): Etyki a cywilizacje 
(2004), Bizantynizm niemiecki(2004), Napór Orientu na Zachód (2006), O cywilizację łacińską (2006) i wiele 
innych.
19 Tamże, s. 47.
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odzyskać: najpierw pracy nad samym sobą realizowanej w duchu chrześci-
jańskim, potem pracy nad Polską, codziennej, mozolnej, wytrwałej: „Każden 
twój wychowanek pracą nad sobą samym niech buduje Polskę; poczujmyż 
się wszyscy na naszych choćby najmniejszych stanowiskach do tej powołani 
pracy, dajmy dowody naszej potęgi moralnej, rodzimej cywilizacyi, a staniem 
bez kropli krwi rozlewu państwem, którego zapewne nie w błachych i ma-
luczkich Opatrzności celach na czas pewien pozbawieni jesteśmy”20. Dalsza 
część rozprawy jest dookreśleniem owej metody, w której Seredyński korzysta 
zarówno ze znanych sobie opracowań pedagogicznych, jak i wprowadza swe 
własne oryginalne rozwiązania21.

Oczywiście nie sposób przedstawić szczegółowo wszystkich prowadzo-
nych przez niego analiz. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na te z nich, które 
wydają się interesujące i cenne również ze współczesnej perspektywy. I tak 
Seredyński, budując własną koncepcję teorii wychowania, odwołuje się do 
tradycji esencjalistyczno-teistycznej (choć sam w żadnym miejscu swej pra-
cy nie używa takiej nazwy). Wskazują na to następujące ujęcia problematyki 
rozumienia samego wychowania, które wypływają zarówno z samej natury 
człowieka, jak i z jego przeznaczenia. 

Dla galicyjskiego pedagoga jest niepodważalne, że człowiek jest dziełem 
Boga – zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym: „człowiek jest za-
tem istotą stekową, złożoną z dwu przeciwnych pierwiastków, materyi i ducha, 
20 Tamże.
21 Przytaczam w tym miejscu fragment struktury podręcznika części II zatytułowanej „Wychowa-
nek”: 1. Ciało wychowanka: znaczenie fizycznego wychowania; wartość ciała ludzkiego; kojarzenie 
małżeństw – wychowanie fizyczne poczyna się w łonie matki; niemowlę; A. Przyrodzone środki 
wykształcenia ciała: powietrze; pożywienie; ruch a spoczynek; odzież; czystość a miłość porządku; 
B. Rozmyślne, czyli sztuczne środki wykształcenia ciała: kształcenie zmysłów w ogóle; kształcenie 
zmysłów szczegółowo; kształcenie narzędzi mowy, gimnastyka, opanowanie skłonności i namięt-
ności; C. Obchodzenie się z wychowankami o niezupełnie doskonałej fizyczności: o niedostatkach  
i ułomnościach fizycznych, zamknienie. 2. Duch wychowanka: zagajenie, wartość ludzkiego du-
cha, o władzach ducha. I. Poznanie. A. Bierność poznania: wyobraźnia, kształcenie zmysłów jest 
środkiem kształcenia wyobraźni, kształcenie wewnętrznych zmysłów, nawyknienie do uwagi jest 
warunkiem kształcenia wyobraźni, pamięć, stara i nowa szkoła pedagogów wobec kształcenia pa-
mięci, wykształcenie pamięci. B. Czynność poznania: myślenie w ogóle, środki kształcenia czyn-
ności poznania, prawa ogólne, rozwaga warunkiem kształcenia; pojęcie i zakres działania umu, 
wykształcenie umu; pojęcie i zakres działania rozumu; wykształcenie rozumu; pojęcie i zakres 
działania rozsądku; wykształcenie rozsądku. C. Twórczość poznania: o twórczości w ogóle; pojęcie 
i zakres działania fantazyi; o wyksztalceniu fantazyji; środki i sposoby kształcenia fantazyi; pojęcie 
i zakres działania umysłu; wykształcenie umysłu; zamknienie. II. Uczucie: łączność dziedziny uczuć 
z poznaniem; A. Bierność uczucia: pojęcie i wykształcenie uczuć zmysłowych; pojęcie i wykształce-
nie uczuć sympatetycznych i sympatycznych; B. Czynność uczucia: pojęcie i wykształcenie uczucia 
piękna, czyli estetycznego zmysłu; pojęcie i wykształcenie prawdy; pojęcie i wykształcenie dobra 
– sumienie. C. Twórczość uczucia: pojęcie i wykształcenie uczucia godności własnej; pojęcie i wy-
kształcenie uczucia religijnego; zamknienie.
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ciążących z natury swej we wstecznych od siebie kierunkach, jest, że tak powiem 
punktem zaczepienia, na który dwie przeciwne siły działają”22. Dalej posiada on 
wolną wolę, co sprawia, że nie jest ani dobry, ani zły z natury. Wszystko więc 
zależy, według Seredyńskiego, od procesu wychowania i od różnego rodzaju uwa-
runkowań, jakim wychowanek podlega, stąd należy zwrócić uwagę na wiele błęd-
nych teorii wychowania. Seredyński gromadzi je w trzech zasadniczych grupach 
wypływających: 1) z fałszywego lub jednostronnego pojmowania przeznaczenia 
człowieka (wychowanie egoistyczne, poświęcające, materialistyczne: kosmopoli-
tyzm-humanitarność); 2 z fałszywego lub jednostronnego pojmowania istoty na-
tury ludzkiej (despotyczne i pietystyczne wychowanie, �lantropijne wychowanie, 
wychowanie nieuznające wrodzonych zdolności i przesądzające istotę człowieka), 
3) z fałszywego lub jednostronnego pojmowania środków wychowania (wycho-
wanie gwałtowne, wątlące, ascetyczne, krępujące).

Ideał i cele wychowania

W opozycji do powyższych błędnych teorii wychowania Seredyński 
prezentuje ideał pedagogii przezwyciężającej błędy i niedoskonałości swych 
poprzedniczek. Ów ideał jest osadzony w głębokim przekonaniu o warto-
ści wychowania chrześcijańskiego i narodowego zarazem. Pedagog stawia 
pytanie: „Czy innym może być ideał rzetelnego polskiego wychowania, je-
śli w Chrystusie widzimy ideał harmonii najwyższej świata materyi i du-
cha, urzeczywistniającej się w zupełne spełnienie wszystkich obowiązków”23.  
W związku z tym już na samym początku swych rozważań wskazuje na dwa 
zasadnicze środki zmierzające do wychowania człowieka. Pierwszy to środki 
o charakterze nadprzyrodzonym, które charakteryzuje następującymi słowa-
mi: „Dziwna to rzecz! Wstydzimy się dziś wyrazu „łaska boża”, dużo trzeba 
odwagi, aby wypowiedzieć, że to lub owo jest jej skutkiem w człowieku –  
a Platon myśliciel pogański po kilkakroć w swych pracach �lozo�cznych 
uznaje, że prawdziwa w nas cnota, że prawdziwe w nas dobre, to boskiem jest 
zesłaniem, darowizną – łaską!”24

Drugi środek o charakterze przyrodzonym dzieli się na trzy rodzaje (typy). 
Są to: przykład, nauka i zwyczaj. O pierwszym z nich Seredyński pisze: „Przy-
kład, to żywy wzór, to dusza wychowania; bez niego nie można usposobić 
22 Tamże, s. 12.
23 Tamże, s. 35.
24 Tamże, s. 37.

Pedagogia polska Władysława Seredyńskiego i jej niepodległościowe aspekty



114

dziecka na człowieka”25. Ów przykład i zwyczaj dominują przede wszystkim 
w pierwszych latach wychowania i edukacji dziecka. Z kolei nauka jawi się 
jako ważny i istotny element wychowania w kolejnych fazach rozwoju dziecka. 
Opiera się ona zarówno na przykładzie, jak i odwołuje się do panujących zwy-
czajów. Jednak w zasadniczy sposób bazuje na rozpoznaniu wrodzonych zdol-
ności wychowanka. Owo uznanie wrodzonych zdolności wychowanka jest dla 
Seredyńskiego warunkiem „postępowego wychowania”, ale jest tylko jego po-
czątkiem. Bowiem ów duchowy potencjał, jaki tkwi w człowieku, należy teraz 
umiejętnie kształtować w sposób wszechstronny, stosowny (odpowiedni) i har-
monijny. Same zdolności, które niejako są uśpione w każdym człowieku, należy 
najpierw umiejętnie rozbudzać, następnie powoli i systematycznie pielęgnować 
ich rozwój, a w końcu pozwolić na ich usamodzielnienie się, by wychowanek 
stał się – jak pisze Seredyński – ich kierownikiem26.

W myśli pedagoga obydwa zasadnicze środki wychowania w sposób 
szczególny odnajdują swój wyraz w dwóch istotnych obszarach, to jest w wy-
chowaniu chrześcijańskim i narodowym. Pierwszy obszar odpowiada przy-
jętym przez pedagoga założeniom antropologicznym rozumienia człowieka, 
który, będąc dziełem Boga, jest przeznaczony do realizacji określonych ide-
ałów (prawdy, dobra i piękna). Myśl Seredyńskiego w tym względzie czerpie 
więc zarówno z samej koncepcji chrześcijańskiej (ideał Chrystusa jako Wy-
chowawcy), jak i z klasycznej myśli greckiej27. 

Co do drugiego obszaru, to o pewnych sprawach powiedziano już wcze-
śniej. Tu jedynie należy wspomnieć, że dla Seredyńskiego natura wychowa-
nia narodowego jest tak samo ważna jak natura człowieka. Wychowanie więc  
w oderwaniu od tożsamości narodowej jest rodzajem kosmopolityzmu, który 
krytykował pedagog w części poświęconej błędnym teoriom wychowania28.

25 Tamże, s. 38.
26 Por. tamże, s. 39–44; ponadto: „Nie zawsze on ma pobierać nauki; on powinien prawdziwą naukę 
sam sobie zdobyć. Nie zawsze on ma słuchać ciebie, ale swych przekonań własnych; i własnej woli 
powinien się słuchać nauczyć; w przeciwnym bowiem razie dalekim on będzie od rzeczywistości, jaką 
w pojęciu człowieka rozumieć należy”, tamże, s. 41.
27 Por. choćby próbę Seredyńskiego zdefiniowania wychowania, w której bardzo wyraźnie zazna-
czają się odwołania do myśli greckiej, m.in. myśli sokratejskiej, platońskiej czy arystotelesowskiej: 
„Wychowanie tedy znaczy: wydobyć z niemowlęcia to wszystko, na co go stać tylko, rozwinąć 
w niem jakoby w ziarnie tkwiącą ideję, w rzeczywisty stwór idei człowieka ściśle odpowiadający, 
czyli sprowadzić dziecię ze stanu możności (in potentia) w stan pożądanej a istotnej rzeczywistości 
(in actu)”, tamże, s. 2.
28 „Pomijam już wzgląd, że takie pojmowanie człowieka, wyklucza w następstwach swych wszelkie 
narodowości poczucie, równie do miejsca w sercu człowieka prawo mające, jak i poczucie się do 
obywatelskości ziemi, które nawet jako bliższe sercu z naturalnych powodów, pierwej niż poczucie 
obywatelskości świata wymagane po nas być może i powinno”, tamże, s. 20. 
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Niezwykle bogata część pracy Seredyńskiego poświęcona jest charaktery-
styce edukacji samego wychowanka. Jak zostało to zaznaczone już wcześniej, 
podzielona ona została na analizy dotyczące kształtowania sfery cielesnej  
i duchowej, zgodnie z przyjętą koncepcją antropologiczną. W pierwszym 
przypadku, dotyczącym kształtowania sfery cielesnej, uderza wręcz „deta-
liczność” wskazówek, jakich udziela Seredyński przyszłym wychowawcom. 
W tej części bowiem dowiadujemy się o sposobach kojarzenia małżeństw,  
o sprawowaniu opieki nad niemowlęciem, o wpływie powietrza, pożywienia, 
ruchu, odzieży czy zamiłowania do porządku jako o przyrodzonych środkach 
kształcenia własnej cielesności. 

Przytoczę w tym miejscu, dla przykładu, wskazania, rady, sugestie z dzi-
siejszego punktu widzenia być może trochę trywialne, ale przecież wciąż aktu-
alne i ważne. A o części z nich – śmiem twierdzić – już dawno zapomnieliśmy 
zarówno w teorii, jak i – co gorsza – w praktyce pedagogicznej. Na początek 
trochę rewolucyjne – jak na tamte czasy – stwierdzenie: „Oczywiście pierw-
szym warunkiem zdrowia płodu jest to, aby małżeństwo z stosownem zdro-
wiem, a gorącem przywiązaniem wzajemnem dobrane było, a że nie zawsze 
da się to urzeczywistnić, boć trudno słabszych pozbawiać możności mienia 
dzieci, mieszanie warstw społecznych nie małą odpłaciłoby się korzyścią”29. 
Kiedy już jednak para się dobierze i pocznie się dziecko, Seredyński udziela 
również kilku wskazówek co do opieki na samym noworodkiem. Na przykład 
takiej: „Kołysanie zaś dziecka wcale jego nerwów ani mózgu ani zmysłów 
nie nadwyręża, jest niejako dalszym ciągiem ruchu, jakiego w łonie matki 
doświadczało”30. Inne wskazanie dotyczy korzystania z powietrza, będącego 
– jak pisze Serdyński – „żywotną potrzebą człowieka”. I jego uwaga, aktual-
na z pewnością tym bardziej dla nas współczesnych: „Nagromadzenie przeto 
ludzi i zwierząt na jednym zamkniętym miejscu przez czas dłuższy jest wiel-
ką dla organizmu niekorzyścią. Niechajże twój wychowanek hasa po łąkach, 
pół nagi prawie, niech się kąpie w powietrzu, niech go słońce oblewa swymi 
promieniami jak najczęściej i jak najdłużej, a choć trzy godziny dziennie, jeśli 
więcej nie można, bo on jest jeszcze prawie półrośliną”31. 

Następnie w dalszej części rozważań odnajdziemy wskazówki dotyczą-
ce pożywienia, zarówno co do jego jakości, jak i ilości. Seredyński przywo-
łuje między innymi maksymę, jaka wisiała nad drzwiami jadalni pańskich 

29 Tamże, s. 56.
30 Tamże, s. 59.
31 Tamże, s. 60.
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i klasztornych w Polsce, aby jeść: „z miarą i wagą”32. Pedagog odwołuje się 
również do działań o charakterze celowym, rozmyślnym, zmierzającym do 
kształtowania określonych, a zarazem pożądanych cech rozwoju �zycznego. 
Odwołuje się w tym miejscu zarówno do kształcenia ciała przez ćwiczenia 
�zyczne (gimnastykę), jak i do kształcenia ludzkich zmysłów oraz mowy . Po 
pierwsze, zarówno ciało jak i poszczególne zmysły należy chronić od różno-
rakiego zewnętrznego uszkodzenia (aspekt negatywny), ale zarazem należy 
je rozwijać, kształtować, udoskonalać, usprawnić (aspekt pozytywny). Podaj-
my choćby, dla przykładu, jedno ze wskazań Seredyńskiego dotyczące sfery 
mowy: „Mów wyraźnie, czysto, powoli i akcentuj należycie, a twój wychowa-
nek niezawodnie tych zalet nabędzie. Mów dobrą polszczyzną i on mówić nią 
będzie, kalecz ją, a i on tego od ciebie się nauczy. Dobrego wychowawcę po 
dobrem wysławianiu się i dobrej wymowie najsnadniej poznasz”33. 

Ostatni podrozdział w tej części pedagog poświęca wychowaniu i kształce-
niu osób, jak sam pisze: „o nie zupełnie doskonałej �zyczności”. Wydaje się, że 
jest to jedna z pierwszych tego typu analiz w polskiej literaturze pedagogicznej. 
Owe niedostatki i ułomności �zyczne dzieli na trzy zasadnicze rodzaje: 1. wy-
nikające ze sposobu życia i z niewłaściwego używania narzędzi lub sił przyro-
dzonych; 2. wypływające z rozdrażnionego lub niestosownego z wiekiem stanu 
umysłu; 3. będące skutkiem wcześniej nabytej przeszkody w organizmie. 

Podsumowując tę część analiz Seredyńskiego – dotyczącą kształtowania 
ludzkiego ciała – należy podkreślić próbę wieloaspektowego, a wręcz holi-
stycznego, ujęcia zadanego problemu. Pedagog, odwołując się zarówno do 
własnego doświadczenia, jak i do prac polskich oraz obcych, usiłuje nakreślić 
całościowy obraz wychowania dziecka, poczynając od etapu kojarzenia mał-
żeństw, dowartościowania w procesie wychowania życia płodowego dziecka, 
idąc poprzez właściwą opiekę nad niemowlęciem, do uwzględnienia w wy-
chowaniu wielu czynników, które dzisiaj na pierwszy rzut oka niewiele mia-
łyby wspólnego z wychowaniem jako takim (na przykład uwagi dotyczące 
powietrza czy noszonej odzieży). 

Odrębną dziedzinę wychowania stanowi dla Seredyńskiego kształ-
towanie ducha wychowanka, na które składają się formowanie poznania, 
uczuć oraz woli. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym ujęciom. Swoistym 
pomostem między światem ciała a światem ducha są według krakowskie-
go pedagoga zmysły jako łączniki obydwu światów: zewnętrznego (mate-
rialnego) i wewnętrznego (duchowego). „Przez władzę poznania rozumieć 
32 Por. tamże, s. 63.
33 Tamże, s. 77.
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należy stek [ogół – przyp. red.] wszystkich zdolności człowieka, za pomocą 
których poznaje on świat zmysłowy, własną istotę, a w skutek tego i istotę 
Boga”34. Ostatecznym więc celem poznania jest poznanie Boga. Odbywa się 
ono jednak na sposób platoński poprzez poznanie własnej istoty, która jest 
odbiciem Bożego pierwiastka wpisanego w ludzką naturę. Ów ostateczny, 
wręcz eschatologiczny cel poznania ukierunkowuje całość ludzkiej aktyw-
ności poznawczej. Należy więc czynić przedmiotem poznania to przede 
wszystkim, co zbliża człowieka do rozpoznania własnej istoty, a w konse-
kwencji – istoty Boga.

Seredyński przeprowadza w swoich rozważaniach dość szczegółową 
analizę czynności samego poznania. Dzieli je na trzy zasadnicze obszary: 
poznania biernego (pamięć, uwaga, wyobraźnia), czynnego (myślenie, roz-
waga, um35, rozum, rozsądek) oraz twórczości poznawczej (twórczość, fan-
tazja, umysł). 

Dla potrzeb niniejszych rozważań chyba najciekawszym pojęciem, które 
współcześnie nie występuje ani w języku nauki, ani w języku potocznym, jest 
pojęcie „um”. Seredyński, o czym zresztą sam pisze, czerpie w tym względzie 
przede wszystkim z myśli Bronisława Trentowskiego, dla którego „um” jest 
rodzajem aktywności/przejawem ludzkiej duszy, poprzez który w ogóle moż-
liwe jest ludzkie poznanie. Jest rodzajem wewnętrznej siły, w której spotykają 
się boski i ludzki pierwiastek. Seredyński zdaje się odchodzić od tak bardzo 
meta�zycznej interpretacji umu: „Otóż um jest właśnie ową przyrodzoną 
zdolnością, ową pierwszą czynną siłą przerabiającą zmysłowe wyobrażenia, 
�ltrującą z natury podjęte obrazy na tak zwane pojęcia, owe składniki w isto-
cie swej już czysto duchowej, oderwanej, idealnej natury”36.

Um stoi więc niejako na samym początku procesu poznania. Jest rodza-
jem „bramy”, poprzez którą dane wrażeniowe płynące ze świata zewnętrz-
nego przechodzą i stają się pojęciami. Umysł zaś, według Seredyńskiego, 

34 Tamże, s. 95.
35 „Otóż um jest właśnie ową przyrodzoną zdolnością, ową pierwszą czynną siłą przerabiającą zmy-
słowe wyobrażenia, filtrującą z natury podjęte obrazy na tak zwane pojęcia, owe składniki w istocie 
swej już czysto duchowej, oderwanej, idealnej natury. Przez um tedy należy jedynie i wyłącznie zro-
zumieć władzę ludzkiego poznania, pojęcia wyrabiającą. Już Szyrma, profesor filozofii w Warszawie 
ogłosił um za święte homerowskie źródło ludzkiego poznania. Trentowski powiada, że ten zacny 
i prawdziwie narodowy myśliciel, w nadziemski wpadał w zapał, ile razy mu mówić o boskości, 
znaczeniu i potędze tego polskiego wyrazu wypadło, wyrazu, w którym pojęcie siły wyrabiają-
cej pierwiastki ludzkiego poznania zamykamy. Trentowski czuł się powołanym do rozszerzenia, 
wypełnienia i bliższego oznaczenia pojęcia tego boskiego słówka, i tłómaczy potęgę umu jako siłę 
twórczą, a mianowicie jako fantazyą” (Tamże, s. 119).
36 Tamże, s. 119.
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jest zwieńczeniem procesu poznania: „Jest duchem ducha naszego”37. W nim 
nabierają kształtu ostateczne idee naszego poznania. Odsłaniane są istoty 
pojęć, ich wzajemne związki, zależności, hierarchie, tak że w końcu tworzą 
one określone systemy myślowe, będące odbiciem prawdy absolutnej: „Umysł 
ludzki stając na zdobyczach czynności poznania, na jej formie, na treści, tu-
dzież właściwościach ducha z wykształcenia czynności poznania wynikłych, 
wzbija się do stwarzania pojęć, sądów i wniosków wyższego rzędu, i rozwija  
z siebie ideje a systemy”38.

Kolejnym obszarem, ważnym z punktu widzenia kształcenia ludzkiego 
ducha, jest rzeczywistość ludzkich uczuć. Podobnie jak w poprzednim przy-
padku, Seredyński wyodrębnia ich stronę bierną (uczucia zmysłowe, uczucia 
symatetyczne i sympatyczne), czynną (uczucia piękna, prawdy i dobra – su-
mienie) oraz ich wymiar twórczy (uczucie godności własnej, uczucie religij-
ne). Wszystkie wymienione rodzaje uczuć oprócz tego, że można i należy 
je w wychowanku kształtować, są nierozerwalnie ze sobą połączone. Braki  
w formowaniu uczuć zmysłowych wpływają nie tylko na obecność bądź nie-
obecność uczuć wyższych (prawdy, dobra czy piękna), ale także oddziałują na 
ich jakość. Ostatecznym zaś celem rozwoju sfery uczuć u wychowanka jest 
wypracowanie ich samodzielności i samorodności, aby posiadał on zarówno 
świadomość, jak i umiejętność ich samowychowania, samokształcenia. 

Wzajemny związek uczuć i poznania prowadzi więc do swoistej rów-
nowagi u wychowanka, umiejętności poznawania i rozpoznawania rzeczywi-
stości oraz przyjmowania względem niej określonej postawy: „Skłaniaj tedy 
wychowanka aby wszystko uczucie odnosił do poznania a wszystko poznanie 
ogrzewał wyższych uczuć prawdą, bo to jest koniecznym warunkiem i wymo-
giem wszystkiej jego samodzielności. Uczucie twego wychowanka musi być 
wiecznie młodem wobec poznania, choćby najrozleglejszego, a jako takie ani 
przez poznanie lekceważone być nie powinno ani też rościć sobie prawa do 
przewagi nad umysłem”39.

Jak umysł był dla poznania „duszą dusz ludzkich”, tak „każdy prawdzi-
wie samodzielny i wspaniały umysł jest zazwyczaj głęboko uczuciem religij-
nym przesiąknięty”40. Seredyński zgodnie więc z przyjętym założeniem, że 
ostatecznym celem poznania jest doświadczenie istoty Boga i odwzorowa-
nie w swym życiu ideału Chrystusa, przyjmuje, że w przypadku uczuć jest 
37 Tamże, s. 146.
38 Tamże. 
39 Tamże, s. 178.
40 Tamże, s. 175.
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nim nie tylko kształtowanie uczuć religijnych, ale przede wszystkim przeży-
wanie prawdziwej miłości Boga i człowieka. Zarówno więc wszystkie czyn-
ności ludzkiego poznania, jego wysiłki w tym kierunku czynione, jak i cały 
proces formowania ludzkiej uczuciowości swą ostateczną miarę odnajdują 
w akcie prawdziwej miłości, która wyraża się w konkretnym życiu poprzez 
pełnienie czynnej miłości bliźniego: „Wiąż więc uczucie wychowanka ze 
życiem i czynami jego jak najściślej a miłość bliźniego, wykonywana prze-
zeń odpowiednio do możności i we formie stosownej, niech będzie nie-
ustannie dowodem prawdziwej miłości Boga”41. 

Ostatni obszar, dopełniający dwa pozostałe, to sfera ludzkiej woli. Podob-
nie jak poprzednio Seredyński opisuje najważniejsze wyznaczniki tego obszaru 
poprzez trójdzielną strukturę: bierność (popędy, skłonności, nawyknienie i we-
zwyczajenie42, czynność (wolna wola, prawo, nagroda i kara) oraz twórczość 
woli (samowola, charakter). Poprzednie dwa obszary były swoistą odpowiedzią 
ludzkiego ducha na jawiący się wychowankowi świat zewnętrzny i wewnętrzny. 
Wola zaś jest siłą, która napędzana jest zarówno przez poznanie, jak i uczucia 
rodzące się w wyniku tego poznania. Każdy więc kolejny obszar ludzkiego du-
cha jest powiązany z innymi: „Tkwić zatem musi w duchu wrodzona ku temu 
siła, mocą, której człowiek jest zdolnym łączyć wszystko duchowe z życiem 
i ściśle na życie oddziaływać; a w jakikolwiek sposób ona się objawia, czy to 
jakoby ze źródlisk organicznej �zyczności naszej wypływająca, czy też jako 
parcie wewnętrzne do stawiania całej istoty naszej w położenia przez nas do-
godne uznane lub upodobane (...) – zawsze jest to tylko jedna wrodzona siła,  
a do sprawowania swych funkcyj przez zjednoczone działanie władz poznania  
i uczuć pobudzona. Siłę te nazywamy potęgą pożądań czyli wolą”43. 

Jest ona więc nie tylko pochodną czy też kontynuacją działania sfe-
ry poznawczej i uczuciowej wychowanka, ale przede wszystkim rodzajem 
sprawdzianu, czy to, co rozpoznane (w akcie poznania) i to, co przeżywane 
(w akcie uczucia) człowiek potra� w realnym życiu zastosować. Wola więc 
ma wymiar praktyczny i wyraża się poprzez konkretny czyn, zmierzający  
w kierunku realizacji określonego dobra. Ostatecznie więc jak umysł jest naj-
pełniejszym wyrazem działania sfery poznawczej, religijność, czyli zwrócenie 
ku Bogu – skutkiem pracy i formowania ludzkich uczuć, tak w przypadku woli 
jej najwyższym wyrazem jest moralność: „Tak postępując z wychowankiem 

41 Tamże, s. 177.
42 „O nawyknieniu i wezwyczajeniu szczegółowo: a) czystość, wstydliwość, oszczędność i miara; b) 
porządek, punktualność, pilność; c) otwartość, rzetelność, miłość prawdy i prawość; d) cierpliwość, 
skromność, grzeczność i uprzejmość; e) posłuszeństwo”, tamże, s. XII.
43 Tamże, s. 180.
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uczynisz zadość najświętszemu powołaniu twemu, rozwikłasz i przywiedziesz 
do samodzielności wszystkie jego siły, które przed kilkunastu laty drzemały 
w niedołężnem dziecku, dalekie jeszcze od obrazu i podobieństwa swojego 
Stwórcy. Zbliżyłeś go do Boga – wychowałeś człowieka, który zarówno sam 
w sobie uszczęśliwionym się poczuć jak i Bogu, ojczyźnie i światu dług winny 
godnie spłacić potra�”44.

Praca Seredyńskiego odbiła się szerokim echem w ówczesnej Galicji. 
Ukazały się recenzje omawianego dzieła. Władysława Szulakiewicz45 przyta-
cza między innymi opinię T. Kozłowskiego zamieszczoną na łamach „Szkoły” 
(1868, t.2, s. 73–96), w której jej autor zarzuca pedagogowi jedynie wierne 
tłumaczenie jednego z dzieł A.C. Ohlera. Okazuje się jednak, że nowsze ana-
lizy nie potwierdzają zarzutów stawianych Seredyńskiemu przez jego współ-
czesnych46. Ukazały się też opinie pozytywne, jak recenzja J. Szujskiego47. 

Zakończenie

Podsumowując wysiłek Seredyńskiego włożony w napisanie Pedagogii 
polskiej... należy podkreślić jej niewątpliwe walory. Przede wszystkim jest to 
dzieło pisane w perspektywie nadziei kolejnego pokolenia Polaków na odzy-
skanie niepodległości. Impulsem było uzyskanie przez Galicję w latach sześć-
dziesiątych XIX wieku szerokiej autonomii zarówno w sferze politycznej, jak  
i oświatowej. Konieczność powołania do istnienia nowego typu szkół, kształcą-
cych i przygotowujących polskich patriotów, a nie tylko urzędników monarchii 
austro-węgierskiej, zainspirowały elitę intelektualną do podjęcia konkretnych 
działań w celu wykorzystania rodzącej się szansy odzyskania choć w części utra-
conej podmiotowości. Jak zaznaczono na wstępie, idee wiodące do pokonania 
tej drogi były różne, jednak niemal wszyscy zgadzali się co do tego, że oświata  
i wychowanie stanowią tu sprawę kluczową. Taki był też główny cel podręcz-
nika pisanego przez Seredyńskiego, za którym poszły kolejne.

Należy podkreślić, że galicyjski pedagog bardzo jasno uwypuklił w swej 
pracy cel, a zarazem ideał wychowania. Sięgał on swymi korzeniami idei na-
rodowych i chrześcijańskich zarazem. Zresztą dla Seredyńskiego obydwa te 

44 Tamże, s. 233.
45 Por. W. Szulakiewicz, Władysław Seredyński…,dz. cyt., s. 100.
46 Por. Cz. Majorek, O pierwszym polskim podręczniku pedagogiki w Galicji, „Zeszyty Naukowe Wydzia-
łu Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 10, 1980, s. 99–107.
47 Por. W. Szulakiewicz, dz. cyt, s. 100.
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aspekty były nierozerwalne48. Nie ma bowiem wychowania narodowego Po-
laków bez wychowania chrześcijańskiego, tak jak nie ma wychowania współ-
czesnego bez odniesienia się do przeszłości. 

Seredyński jest więc realistą, widząc z jednej strony wartość narodowej 
tożsamości i jej cech narodowych. Z drugiej strony jednak nie ucieka od błę-
dów, jakie zostały popełnione, a przypłacone utratą podmiotowości narodo-
wej i państwowej niezawisłości. W dalszej części dookreśla, w jaki sposób 
należy dokonać koniecznych zmian: „Każden twój wychowanek pracą nad 
sobą samym niech buduje Polskę; poczujmyż się wszyscy na naszych choćby 
najmniejszych stanowiskach do tej powołani pracy, dajmy dowody naszej po-
tęgi moralnej, rodzimej cywilizacyi, a staniem bez kropli krwi rozlewu pań-
stwem którego zapewne nie w błahych i maluczkich Opatrzności celach na 
czas pewien pozbawieni jesteśmy”49.

Wydaje się więc, że Seredyński jest reprezentantem tych środowisk 
społecznych, które świadome są ogromnych strat zarówno materialnych, jak  
i moralnych, jakie naród polski poniósł w wyniku narodowych zrywów. Samo 
przelewanie krwi za ojczyznę jest działaniem, choć z pewnością wzniosłym  
i szlachetnym, jednak z gruntu osłabiającym moralny zasób ojczyzny. Dla-
tego praca idąca w różnych wymiarach życia społecznego staje się dla Sere-
dyńskiego podstawowym środkiem wychowania indywidualnego i zbioro-
wego zarazem. 

Na kanwie powyższych analiz rysują się charakterystyczne cechy peda-
gogii Seredyńskiego. Wychodzi ona od rozliczenia z przeszłością (wymiar hi-
storyczny), stanięcia w prawdzie (wymiar epistemologiczny), uświadomienia 
sobie moralnych i duchowych bogactw narodu (wymiar aksjologiczny), by 
w konsekwencji ukazać środki do odzyskania suwerenności tak własnej, in-
dywidualnej, jak i zbiorowej, narodowej. Tym sposobem, tą metodą, jest sys-
tematyczna praca podejmowana najpierw względem własnego ciała i ducha 
(wymiar antropologiczny), a także względem ciała i ducha narodu (wymiar 
społeczno-patriotyczny).

48 Owo wyraźne nawiązanie do ideałów religijnych, które miały być dla Seredyńskiego zwieńcze-
niem procesu wychowania stały się przedmiotem krytyki wielu ówczesnych środowisk, które uwa-
żały podejście Seredyńskiego za zbyt radykalne. Por. W. Szulakiewicz, dz. cyt., s. 101.
49 Tamże.

Pedagogia polska Władysława Seredyńskiego i jej niepodległościowe aspekty
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Skauting jako program wychowania młodzieży. Andrzej Małkowski  
i zakorzenienie idei Roberta Baden-Powella na polskim gruncie

Streszczenie: Artykuł omawia początki ruchu harcerskiego w Polsce. W pierwszej kolejności jest w nim omó-
wiona postać Roberta Baden-Powella i jego wkład w powstanie skautingu, a następnie proces przeszczepiania 
tej idei na grunt polski. Szczególna uwaga została zwrócona na Andrzeja Małkowskiego i program wychowania 
skautowego zawarty w książce Scouting jako system wychowania młodzieży z 1911 roku.
Słowa kluczowe: skauting, harcerstwo, program wychowawczy, Andrzej Małkowski, Robert Baden-Powell

Scouting as a youth education program. A. Małkowski and rooting  
the idea of Robert Baden-Powell in Poland

Summary: ©e article discusses the origins of the scout movement in Poland. First, it is discussed about Robert 
Baden-Powell and his contribution to the beginning of scouting. ©en, the process of transplanting this idea to 
Poland. Particular attention has been paid to A. Małkowski and education program of the scouts contained in 
the book “Scouting as a youth education system” from 1911.
Keywords: scouting, polish scouts, educational program, Andrzej Małkowski, Robert Baden-Powell

Skauting i jego polska odmiana – harcerstwo – jest dobrym przykładem 
programu wychowawczego proponującego wychowanie człowieka na poszcze-
gólnych etapach jego życia. Wychowanie dzieci – zuchów, młodzieży – harce-
rzy i harcerek, starszej młodzieży – wędrowników i wędrowniczek oraz forma-
cja dorosłych – instruktorów i instruktorek stanowi komplementarną całość 
wpisaną w nurt personalizmu chrześcijańskiego. Harcerstwo, którego historia  
w Polsce datuje się od przełomu XIX i XX wieku, ma za sobą bogatą przeszłość, 
w której na pierwszy plan wysuwają się służba Bogu i ojczyźnie oraz o�arna 
pomoc bliźnim. Liczne zmiany organizacyjne i ideowe podejmowane na prze-
strzeni lat, także w czasach współczesnych XXI wieku nie naruszyły fundamen-
tu wyrażonego w słowach pierwszego przyrzeczenia harcerskiego: „Ślubuję:  
1. wierność Ojczyźnie, 2. gotowość w każdej chwili niesienia pomocy innym,  
3. posłuszeństwo Prawu Skautowemu”1. Jego istotnym elementem od 1913 roku 
1 A. Małkowski, Przyrzeczenie Skautowe – wersja nieoficjalna od 1911 r., „Skaut” nr 1 z 13 października 
1911 r., s. 15.
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stała się też służba Bogu: „Przyrzekam uczynić wszystko, co jest w mojej mocy, 1. 
by zawsze spełnić mój obowiązek wobec Boga i Ojczyzny, 2. nieść chętną pomoc 
bliźniemu w każdej chwili, 3. być posłusznym prawu skautowemu”2.

Harcerskie wychowanie, zapoczątkowane przez Andrzeja Małkowskiego, 
kontynuowane w Szarych Szeregach i rozwijane w konspiracji w czasach PRL, 
jest tematem ważnym z perspektywy pedagogiki. O randze harcerskiej metody 
wychowawczej świadczy choćby seria wydawnicza Przywrócić Pamięć – harcer-
stwo wydawnictwa Impuls, zawierająca reprinty przedwojennych wydawnictw 
harcerskich autorstwa m.in. Andrzeja Małkowskiego i Stanisława Sedlaczka,  
a także współczesne publikacje dotyczące harcerskiego wychowania: np. Różne 
oblicza harcerstwa z 2011 roku czy Przyrzeczenie harcerskie. Historia. Metodyka. 
Manipulacje z 2012 roku, obie autorstwa Bogusława Śliwerskiego. 

Mam nadzieję, że poniższy tekst będący rozwinięciem wystąpienia3 pod-
czas I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej poświęconego wychowaniu 
dla Polski niepodległej w latach 1863–1914/18, okaże się istotnym głosem 
w dyskursie o wychowaniu harcerskim. Dzięki wieloletniej służbie instruk-
torskiej, przy jednoczesnym zainteresowaniu naukowym tym tematem, mogę 
na harcerstwo spoglądać poprzez pryzmat pedagogiki, czego efektem jest ni-
niejsza próba przybliżenia tej konkretnej myśli pedagogicznej. 

Aby zawęzić pole rozważań, w artykule tym zwrócę uwagę na specy�kę 
harcerskiego programu wychowawczego, począwszy od wczesnych lat XX wie-
ku, kiedy idea Baden-Powella została zakorzeniona na polskim gruncie, aż po  
I wojnę światową, która stała się szkołą przetrwania dla pierwszych polskich 
harcerskich pokoleń, zwłaszcza zaś na treści wniesione przez Andrzeja Mał-
kowskiego. Na początku przedstawię postać Roberta Baden-Powella i rozwój 
skautingu, a następnie przyjrzę się wspomnianemu już Małkowskiemu, który 
w polskich warunkach urzeczywistnił idee skautową. Zakończę analizą pierw-
szego polskiego harcerskiego programu wychowawczego z 1911 roku, opartego 
na brytyjskim odpowiedniku z dodaniem akcentów narodowych.

Twórca skautingu Robert Stephenson Smyth Baden-Powell urodził się  
22 lutego 1857 roku w Londynie. Wiele wydarzeń z jego życia wpłynęło na osta-
teczny kształt założonej przez niego organizacji skautowej. W 1876 roku w wieku 
19 lat wstąpił do wojska, tam przydzielony został do stacjonującego w Indiach 

2 J. Zawada [pseudonim K. Lutosławskiego], Jak prowadzić pracę skautową. Wskazówki dla instrukto-
rów skautowych oraz program pracy skautowej (zastosowane do potrzeb młodzieży szkolnej), Sgł, S. Gebeth-
ner i Ska, Kraków 1913, s. 27.
3 Wystąpienie pt. Scouting jako system wychowania młodzieży. Andrzej Małkowski i zakorzenienie idei 
RobertaBaden-Powella na polskim gruncie, 24.10.2014.
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13. pułku huzarów w Lakhnau. Tak rozpoczęła się jego błyskotliwa kariera woj-
skowa. Zetknięcie z kulturą hinduską było dla Bi-Pi (takim pseudonimem na-
zywano Baden-Powella) źródłem wielu doświadczeń. Animując miejscową lud-
ność, zarówno rdzennych Hindusów, jak i Brytyjczyków, zorganizował orkiestrę 
wojskową oraz zespół teatralny. Jednocześnie doskonalił swój kunszt wojskowy. 
Innowacyjnym działaniem było wprowadzenie nowego systemu szkoleń, systemu 
małych grup, który później stał się podstawą skautowego wychowania. 

W 1880 roku w związku z działaniami wojennymi Bi-Pi wyjechał do 
Afganistanu. W wieku 24 lat poprowadził szkolenie zwiadowców wojsko-
wych w miejscowości Kweta. Szkolonych przez siebie żołnierzy nazwał 
skautami. Manewry okazały się sukcesem, a skauting stał się o�cjalną nazwą 
nowej formy zwiadu. Wkrótce potem wydana została pierwsza książka zawie-
rająca przemyślenia Baden-Powella w dziedzinie zwiadu: Służba rozpoznania 
i łączności (ang. Reconnaissance and Scouting). Odbiorcami książki mieli być 
wojskowi, jednak zawarte w niej wskazówki w istotny sposób zaczęły wpływać 
także na rozwój i wychowanie młodych chłopców zamieszkujących Wielką 
Brytanię. W 1884 roku Robert Baden-Powell awansowany na kapitana i wraz 
z całym 13. pułkiem wysłany został do Afryki Południowej. Uczestnicząc  
w działaniach wojennych na tym terenie, poznał kulturę Zulusów i Burów.

W 1890 roku awansowany na majora wyjechał na Maltę. Przez kolejne 
lata pełnił funkcję tajnego agenta królowej Wiktorii. Przebywał we Włoszech, 
w Albanii, Grecji, Turcji, Bośni i Hercegowinie. Służbę tę pełnił do 1893 
roku, kiedy to na własną prośbę przeniesiony został z powrotem do 13. pułku 
huzarów. W 1895 roku wysłany został na zachód Afryki Równikowej. Tam 
poznał Frederica C. Burnhama – zwiadowcę z Ameryki Północnej, znawcę 
Indian. Na przełomie lat 1899/1900 Bi-Pi dowodził historyczną obroną Ma-
fekingu – jedną z głównych bitew w wojnie burskiej. To wydarzenie pozwo-
liło mu zyskać miano bohatera narodowego. W 1903 roku został generalnym 
inspektorem kawalerii całego imperium brytyjskiego.

Robert Baden-Powell w świetle powyższych faktów jawi się nie tylko 
jako znakomity żołnierz, dowódca, strateg, ale również animator – wycho-
wawca obejmujący swoimi działaniami młodych żołnierzy. Po powrocie do 
kraju zauważył, że to, co pierwotnie przeznaczył dla żołnierzy, równie chętnie 
chłoną młodzi chłopcy. Dlatego w jego głowie pojawił się pomysł przełoże-
nia wojskowej formacji na program wychowania dzieci i młodzieży, którego 
głównym założeniem miało być motywowanie poprzez odwoływanie się do 
przygody i wyobraźni. Pomysł ten był odpowiedzią na wyraźny kryzys wy-
chowawczy w ówczesnej Wielkiej Brytanii.

Skauting jako program wychowania młodzieży. Andrzej Małkowski i zakorzenienie idei Roberta Baden-Powella ...
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Szybko okazało się, że na tym polu Bi-Pi odniósł spektakularny sukces, 
przewyższający jego wojskowe dokonania. Wydany w 1908 roku podręcznik 
Scouting for boys stał się bestsellerem nie tylko w kraju, ale i za granicą. Nie-
długo po tym, przechodząc na emeryturę, mógł Bi-Pi całkowicie oddać się 
rozwijaniu skautingu zarówno w Anglii, jak i w całej Europie, a także poza 
nią. W 1909 roku patronat nad ruchem objął król Edward VII. W tym sa-
mym roku twórca skautingu odebrał przyrzeczenie od chłopców z pierwszej 
drużyny skautowej poza Anglią: drużyny z Chile. W 1920 roku odbył się 
pierwszy zlot młodych skautów w Londynie a Robert Baden-Powell został 
obwołany Naczelnym Skautem Świata. Twórca skautingu zmarł w Afryce  
8 stycznia 1941 roku. Sam tak pisał o swoim ruchu: „Liczni entuzjaści skau-
tingu pisali o nim jako o rewolucji na polu wychowania. Nie jest on jednak re-
wolucją. Jest raczej postawionym próbnie pomysłem wesołego spędzania wol-
nego czasu poza domem, pomysłem który okazał się wychowawczo płodnym. 
Musi on uzupełniać wychowanie szkolne, wypełniając pewne nieuniknione 
luki jego zwykłego programu szkolnego. Jednym słowem skauting jest szkołą 
wychowania obywatelskiego przez współżycie z przyrodą. Wspomniane luki 
wypełnia on nauką, która wzmaga wartość jednostki, rozwijając jej charakter, 
zdrowie i sprawność, a wartość społeczną buduje na drodze wypróbowania 
wartości indywidualnej w służbie (...)”4. 

Założenia scalające ideę skautingu to służba Bogu, lojalność wobec kraju 
i ojczyzny, przyjaźń i światowe braterstwo, a także służba innym, życie zgodne 
z przyrzeczeniem i prawem skautowym, dobrowolne członkostwo oraz nie-
zależność od wszelkich wpływów politycznych5. Baden-Powell w przytoczo-
nym dziele Skauting dla chłopców stwierdza: „W każdym kraju cel wychowania 
skautowego jest ten sam: służba drugim (...) Jeśli każdy spełni swój obowią-
zek należycie i rzetelnie, zapanuje na świecie większy dobrobyt i szczęście, 
dojdziemy do tego, za czym od tak dawna tęsknimy: do zapanowania Pokoju 
i Dobrej Woli między ludźmi (...)”6.

Skauting bardzo szybko przekroczył także granice Polski. Kolebką pol-
skiej odmiany tego ruchu stał się Lwów. W 1910 roku student Uniwersytetu 
im. Jana Kazimierza, Kazimierz Żórawski, założył tam drużynę skautową sku-
piającą młodzież zrzeszoną w „Związkach Nadziei”. Zapoczątkował również 
wydawanie dodatku do pisma „Hasła Filareckie” zatytułowanego „Harcerz”7. 
4 R. Baden-Powell, Skauting dla chłopców, Warszawa 1938, s. 9.
5 Por. Leksykon harcerstwa; red. O. Fietkiewicz, Warszawa 1988, s. 428.
6 R. Baden-Powell Skauting..., s. 375. 
7 Źródło: M. Żychowska, Harcerstwo ziemi tarnowskiej, Tarnów 1992, s. 14.
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Również we Lwowie w 1911 roku „Związek Polskich Gimnastycznych 
Towarzystw Sokolich” wydał książkę autorstwa Andrzeja Małkowskiego, 
członka grona nauczycielskiego Sokoła-Macierzy pt. Scouting jako system wy-
chowania młodzieży. Książka została napisana w oparciu o wspomniane już 
dzieło Baden-Powella pt. Scouting for Boys. Skauting został tu zaprezentowa-
ny jako: „(…) nowy typ wychowania �zycznego, który przyłączony do syste-
matycznej gimnastyki, uzupełnić ją może znakomicie. Daje bowiem nie tylko 
wszechstronne wyćwiczenie cielesne, tem skuteczniejsze, że prowadzone na 
wolnym powietrzu, wśród przyrody, z dala od zgiełku miejskiego, ale także 
wielki zasób podniet umysłowych i moralnych, które, nie wyczerpując tych 
władz wewnętrznych człowieka, krzepią je i potęgują. Typ ten zabawy jest 
równocześnie dla młodych tak pociągający, że już niektórzy tylko z pośród 
nich, lecz wszyscy prawie biorą w nim żywy udział. Wyniki zaś kilkoletniej 
pracy przekonały, że jest on zarazem szkołą charakterów, że wychowuje dla 
społeczeństwa dobrych obywateli, takich, co będą pracować i do budowy 
społecznej wnosić zasady ładu, a nie anarchji”8. We wstępie do pierwszego 
wydania Małkowski zwrócił uwagę na angielskie korzenie ruchu oraz – co 
bardzo istotne – na zainteresowanie się tym pomysłem różnych środowisk  
w Polsce: „Praca nad przeszczepieniem scoutingu na nasz grunt jest dziś pro-
wadzona niezależnie przez kilka środowisk. Przygotowuje się do druku kilka 
tłumaczeń i przeróbek, myśli się o wydaniu specjalnego pisma w tym celu. 
Stąd jasne, że Sokół, który pierwszy zwrócił na scouting uwagę, w pracy tej 
chce wziąć wybitny udział (…)” 9.

Andrzej Juliusz Małkowski10 urodził się 31 października 1888 roku  
w Trębkach koło Kutna w rodzinie ziemiańskiej o mocnych korzeniach pa-
triotycznych. Od lat młodzieńczych przejawiał cechy społecznika. Był współ-
założycielem krakowskiego stowarzyszenia abstynenckiego „Młodzież” (1905 
rok), w latach 1908–1910 przewodniczył „Eleuterii Akademickiej” we Lwo-
wie, od 1909 roku był członkiem zarządu głównego „Eleuterii”. Angażował 
się również w działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, „Zarzewia”, 
Organizacji Armii Polskiej i Polskich Drużyn Strzeleckich. Przetłumacze-
nie na język polski książki Scouting for boys oraz wydanie Scouting jako sys-
tem wychowania młodzieży i przeprowadzenie pierwszego kursu skautowego 
we Lwowie dały początek dynamicznemu rozwojowi polskiego harcerstwa.  

8 A. Małkowski, Scouting jako system wychowania młodzieży, Lwów 1911, s. 3;
9 Tamże.
10 Źródło informacji o Andrzeju Małkowskim: https://www.polskieradio.pl/13/247/Artyku-
l/167608,Andrzej-Malkowski; dostęp: 04.09.2015.

Skauting jako program wychowania młodzieży. Andrzej Małkowski i zakorzenienie idei Roberta Baden-Powella ...



128

W 1912 roku Andrzej Małkowski wyjechał do Anglii, aby dokładniej przyj-
rzeć się ruchowi skautowemu. Po powrocie nadal żywo angażował się w roz-
wój polskiego harcerstwa. Zaangażowanie Małkowskiego w rozwój ruchu, 
choć nieocenione, spotkało się także z krytyką samego kierownictwa skau-
tingu przy „Sokole”. Małkowskiemu zarzucano zbyt duże przywiązanie do 
brytyjskich wzorców, co spowodowało czasowe odsunięcie go od prac kierow-
niczych oraz redakcyjnych. 

W 1913 roku Małkowski poślubił Olgę Drahonowską, która równie 
mocno poświęciła się tworzeniu ruchu, zakładając żeńskie drużyny harcerek. 
O silnym wpływie polskiego ruchu harcerskiego na realizację idei niepodle-
głościowej świadczy uczestnictwo delegacji polskich harcerzy na III Wszech-
-brytyjskim Zlocie Skautowym w Brimingham w 1913 roku. Polska grupa 
składała się z przedstawicieli trzech zaborów, a nad jej obozem zawisła biało-
-czerwona µaga. Relację z tej podróży opisał Małkowski w książce Jak skauci 
pracują11. Do wybuchu I wojny światowej Andrzej i Olga Małkowscy odda-
wali się pracy pedagogicznej i harcerskiej w Zakopanem. Po 1914 roku razem 
próbowali stworzyć zalążek niepodległego państwa polskiego, zakładając tzw. 
Rzeczpospolitą Podhalańską. Plany Małkowskich nie zostały jednak zreali-
zowane na skutek odkrycia przechowywanej pod Tatrami broni. Małkowscy 
zmuszeni byli udać się na emigrację. 

Mimo licznych trudności twórca polskiego harcerstwa nadal angażował 
się w rozwój ruchu. W Stanach Zjednoczonych jako Skautmistrz Naczelny 
Związku Sokołów Polskich w Ameryce zaczął zakładać polskie drużyny skau-
towe wśród młodzieży polonijnej. W tym okresie urodził się też jego syn – Lu-
tek Andrzej. Krótko po tym wydarzeniu razem z wojskiem kanadyjskim udało 
się Małkowskiemu wrócić do Europy, gdzie został przyjęty do armii generała 
Hallera. Tam już po kapitulacji Niemiec został wysłany do Odessy, gdzie miał 
zająć się sprawą ewakuacji Polaków. Podczas rejsu z Marsylii doszło jednak do 
wypadku – statek Chaouia, którym płyną Małkowski, tra�ł na minę i zatonął. 
Wśród uratowanych nie było Andrzeja Małkowskiego. Dzieło swojego męża 
kontynuowała Olga Małkowska. Po powrocie do Polski, dzięki pomocy �nan-
sowej z Ameryki, założyła w Sromowcach Wyżnych „Cisowy Dworek” – szkół-
kę opartą na harcerskich zasadach, której poświęciła resztę swojego życia12.

Scouting jako system wychowania młodzieży a następnie wydana w 1914 
roku książka Jak skauci pracują to konstytutywne lektury zawierające założe-
nia i program wychowawczy polskiego skautingu, od 1912 roku nazywanego 
11 A. Małkowski, Jak skauci pracują, G. Gebethner i SP, Kraków 1914.
12 Źródła informacji o Oldze Małkowskiej: http://skrzydla.republika.pl/main/olga-zyciorys.htm; do-
stęp: 04.09.2015.
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harcerstwem. Nowa nazwa utrwaliła się po wydaniu książki Harce młodzieży 
polskiej autorstwa Eugeniusza Piaseckiego i Mieczysława Schreibera, w której 
szczególną uwagę zwrócono na kultywowanie polskiej tradycji oraz zaczęto 
używać słowa „harcerstwo”. 

Początki ruchu na ziemiach polskich są dosyć skomplikowane, dlatego 
ich przedstawienie wymaga sięgnięcia do tekstów źródłowych i ich interpre-
tacji. W tym miejscu należy jednak zauważyć (za samym Małkowskim), że 
poza „Sokołem” ideą Baden-Powella interesowały się też inne polskie ugru-
powania, a harcerstwo to wypadkowa doświadczeń, wpływów i działań po-
szczególnych z nich. Idea brytyjskiego skautingu pojawiła się w Polsce jako 
kompleksowy system wychowawczy, a polskie organizacje działające według 
różnych nurtów i kierunków wychowawczych rozwijały w swoich wersjach 
skautingu to, co było dla nich najbardziej interesujące. Jednak fundamen-
talne założenia pozostały takie same, co umożliwiło scalenie różnych gałęzi 
w jeden ruch harcerski – pierwsze próby zostały uwieńczone sukcesem już 
w 1916 roku, a właściwy Związek Harcerstwa Polskiego powstał 1 listopada 
1918 roku. Wkład następujących organizacji wart jest zaznaczenia:

a) „Zarzewie” (Organizacja Młodzieży Niepodległościowej Zarzewiac-
kiej wyodrębniona z Tajnego Związku Młodzieży Polskiej w 1909 roku) – 
tutaj Baden-Powellowska idea służby imperium brytyjskiemu została zastą-
piona ideą walki o niepodległe państwo polskie;

b) „Eleusis” (rok powstania: 1902) rozwijało głównie ideę wstrzemięźli-
wości i o�arności;

c) Wspomniane już Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” widziało  
w skautingu szansę na ogarnięcie polskiej młodzieży programem wychowania 
�zycznego.

Wcześniej – bo w 1912 roku – w uchwale Zjazdu Drużynowych we 
Lwowie została określona misja polskiego skautingu. Stwierdzono w niej, 
że skauting jest systemem wszechstronnego obywatelskiego wychowania 
pozaszkolnego i obejmuje zarówno wychowanie �zyczne, jak i umysłowe 
oraz moralne13. Andrzej Małkowski zwrócił uwagę, że: „Celem skautingu 
jest wprowadzenie do wychowania młodzieży angielskiej czynnika, który by 
stworzył z niej pełnych ludzi, rozwiniętych pod każdym względem, nie tylko 
umysłowym i moralnym, ale i �zycznym. Jest to ten sam ideał, który przy-
świecał Grekom. Przez swój system ćwiczeń w polu, skauting dąży do wyro-

13 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910–1939), Warszawa 1985, s. 33–34.
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bienia wśród chłopców posłuszeństwa, godności własnej, karności, solidarno-
ści, przede wszystkim obowiązkowości i ducha patriotycznego”14. 

Program wychowawczy polskiego skautingu został wiernie oparty na bry-
tyjskim odpowiedniku z dodaniem polskich akcentów. Baden-Powell od same-
go początku uznawał skauting jako system wychowawczy „(…) który zapewnia 
(…) dzieciom zdrowie �zyczne i rozwój, uczy śmiałości, pomysłowości i sprytu 
w rzemiośle, uczy karności, odwagi, rycerskości i patriotyzmu, jednym słowem 
rozwija w chłopcu charakter, który dla przyszłości jego jest rzeczą pierwszo-
rzędnego znaczenia. Zasadą skautowego systemu wychowawczego jest badanie 
pragnień i pomysłów chłopca i kierowanie nimi tak, by wychowywał sam sie-
bie, a nie tylko był pouczany. Zasada ta zgadza się z najbardziej nowoczesnymi 
poglądami na terenie pedagogiki. Zaprawa odbywa się stopniowo i jest dosto-
sowana do zmian zachodzących w psychice dorastającego chłopca.”15. Robert 
Baden-Powell rozwinął w skautingu następujące myśli:

a) pomoc ojczyźnie: „Hasłem waszym powinno być «pierwszy kraj – po tym ja»”16;
b) nawiązanie do tradycji rycerskiej: B-P nazywa skautów spadkobier-

cami szczytnych idei i bohaterskich tradycji dawnych błędnych rycerzy a tak-
że każe naśladować ich dzielność i moralne przepisy;

c) wychowanie obywatelskie: „Nasz system wychowawczy stara się roz-
winąć w chłopcu chęci i zdolność do pomyślnej pracy roli członka swego na-
rodu i państwa.”17. „Jeden jest tylko sprawdzian, który może przekonać skaut 
mistrza, że w pracy osiągnął powodzenie, mianowicie, jeżeli chłopcy, których 
wychował staną się dobrymi obywatelami”18;

d) wychowanie do pracy: B-P wspomina o „trutniach społecznych”, do któ-
rych zalicza „coraz większe hordy” bezrobotnych, tych, co nie umieją pracować 
oraz nieprzyzwyczajonych do pracy ludzi zamożnych – a zwłaszcza ich dzieci;

e) wychowanie §zyczne na łonie przyrody: tutaj Baden-Powell nawiązu-
je do plemion indiańskich;

f ) wychowanie do pokoju: „(…) każdy człowiek, który ma serce jest 
przeciwnikiem wojny. Wychowanie skautowe jest wychowaniem zdecydowa-
nie pokojowym”19.

14 A. Małkowski, Scouting… s. 8.
15 R. Baden-Powell, Skauting… s. 14.
16 Tamże, s. 37.
17 Tamże, s. 375.
18 Tamże, s. 373.
19 Tamże, s. 368.
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Ponadto zwraca Baden-Powell uwagę na wiele innych aspektów istot-
nych w procesie wychowawczym. Są to między innymi: znaczenie zabawy, 
karność, zdrowie, czystość, wiara w życiu chłopca i inne. Powyższe wskaza-
nia zostały rozwinięte przez Andrzeja Małkowskiego tworzącego oryginal-
ny program wychowawczy, który jest realizowany przez harcerzy i harcerki 
do dnia dzisiejszego. W pierwotnej wersji program ten został przedstawiony  
w książce Scouting jako system wychowania młodzieży. Poniższą charakterysty-
kę oparłem na pierwszym wydaniu tej książki z 1911 roku.

Andrzej Małkowski rozpoczyna od spostrzegawczości, którą uznaje za 
jedną z najbardziej zaniedbywanych w rozwoju umiejętności. Pisząc na temat 
tej cechy, przywołuje postać Kima, bohatera jednej z książek R. Kiplinga oraz 
innych bohaterów literackich: Sherlocka Holmesa, Wojskiego z Pana Tade-
usza. Małkowski, za Baden-Powellem, uznaje spostrzegawczość za dar dany 
człowiekowi przez Boga i zachęca do jej rozwijania. Aby to ułatwić, podaje 
konkretne ćwiczenia do wykonywania przez skautów: tropienie, zwiady, gra 
Kima, odrysowywanie z pamięci i inne. 

Kolejnym założeniem programu wychowawczego mocno związanym ze 
spostrzegawczością jest tropienie. Małkowski opisuje sposoby rozpoznawania 
śladów ludzi i zwierząt, podaje też podstawowe techniki znajdywania tropów 
i podążania za nimi. W tym rozdziale znajdują się też rysunki obrazujące po-
dawaną teorię oraz ciekawe historie i analogie: „Dziecko nie umiejące jeszcze 
czytać, pyta się czytającego głośno jakąś historję: «jak ty to robisz», a on tłu-
maczy, że na stronnicy papieru jest szereg drobnych znaków, zwanych literami; 
litery te tworzą słowa, słowa – zdania, a zdania opowiadają historję. Podobnie 
wyćwiczony scout spostrzega drobne znaki i ślady, składa je razem w myślach  
i szybko odczytuje ich znaczenie, któregoby nigdy nie odgadł człowiek mało 
myślący. A częste ćwiczenie daje scoutowi możność odczytania znaczenia w jed-
nym mgnieniu oka, tak samo jak każdy chłopiec czyta, nie sylabizując liter”20. 

Możliwości ćwiczenia powyższych umiejętności daje skautom przebywanie 
w terenie, dlatego w dalszej części programu Małkowski charakteryzuje patrol  
w polu. Szczególne znaczenie ma tutaj opis systemu zastępowych, który stał się 
jedną z charakterystycznych cech harcerskiej metody wychowawczej. Zastęp – 
pierwotnie nazywany patrolem – to podstawowa jednostka organizacji harcer-
skiej. Na czele 6-8-osobowego patrolu stoi dowódca (patrolowy, zastępowy), który 
powinien być najbardziej doświadczonym członkiem danego patrolu. Funkcjono-
wanie patrolu opiera się zarówno na karności jego członków, jak i na honorze, od-
powiedzialności i współzawodnictwie. W tym rozdziale autor dokładnie opisuje 

20 A. Małkowski; Scouting…, s. 27. 
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ubiór skautów, ich podstawowy ekwipunek, barwy, oznaczenia i odgłosy (zawo-
łania) zastępów. Ta charakterystyka stanowi wstęp do czynności zwiadowczych. 

Małkowski szczegółowo podaje różne rodzaje zwiadu, sposoby składania 
meldunków, znakowanie w terenie i inne przydatne umiejętności. Aby lepiej 
zobrazować życie polowe skautów, za Baden-Powellem zostają przytoczone 
przykłady z życia Indian czy plemion burskich. Istotnym przesłaniem są sło-
wa amerykańskiego prezydenta Teodora Roosevelta: „Jestem zwolennikiem 
zabaw na świeżym powietrzu i bynajmniej nie sądzę, że są to zabawy prostac-
kie, ani nie ma dla mnie znaczenia to, że ktoś może się podczas nich skaleczyć. 
Nie mam sympatji dla przeczulenia, któreby chciało trzymać młodego czło-
wieka w pierzynach. Scout okaże się zawsze najsilniejszym w walce życiowej. 
Kiedy się bawicie, bawcie się dzielnie, a kiedy pracujecie, pracujcie dzielnie. 
Ale niech wasza zabawa i wasz sport nie przeszkadza waszym studiom”21. 

Jedną z form pracy, która pozwala kształtować umiejętności zwiadowcze 
oraz uczy życia w polu są wyprawy. To podczas nich harcerze mogą doskonalić 
opisywane przez Baden-Powella i Małkowskiego zarówno cechy charakteru 
jak i przydatne w życiu umiejętności. Podczas wypraw skauci uczą się również 
orientacji w terenie, która szczegółowo omówiona jest w kolejnym rozdzia-
le. Andrzej Małkowski znakomicie łączy umiejętności przetrwania w terenie  
z cechami, których kształtowanie stanowi istotę wychowania młodego poko-
lenia. Zwracając uwagę na orientacje w terenie pisze: „Najważniejszą rzeczą 
jest nie stracić odwagi, ale zachować pokój i roztropność (…)”.22 Skauci po-
winni więc na różne sposoby rozpoznawać strony świata, bezbłędnie czytać 
mapę – znaki topogra�czne i poziomice, samodzielnie szkicować mapy oraz 
na podstawie obserwacji przyrody odczytywać pogodę. 

Inną umiejętnością, którą instruktorzy powinni kształtować u młodych 
skautów, jest sygnalizacja. W rozdziale piątym Małkowski nawiązuje do 
wspomnianej już obrony Mafekingu. Dokładnie charakteryzuje sposoby szy-
frowania depesz oraz sygnalizacje świetlną i głosową. Zwieńczeniem opisa-
nych w poprzednich rozdziałach umiejętności jest obóz, któremu Małkowski 
poświęca kolejny rozdział książki: „Rozwinięcie «zmysłu polnego» dopiero 
w połączeniu z obozowaniem stanowi zaprawę harcerską. (…) Młodzi skauci 
podobnie chwalą sobie obóz i czują się w nim wygodniej, niż w murowanym 
domu, przedewszystkiem jednak czują się zdrowiej, mają bowiem najlepsze 
powietrze, najwięcej słońca i zieleni, najczystszą wodę, najprostsze poży-
wienie i najwięcej ruchu (…)”23. Autor opisuje tutaj zarówno krótkie biwaki, 
jak i dłuższe obozy. Podaje też instrukcje dotyczące konstruowania szałasów  

21 Tamże, s. 49.
22 Tamże, s. 61.
23 Tamże, s. 105.
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i namiotów oraz sprzętów polowych i drobnych ulepszeń obozowych. Opisa-
nych jest też wiele praktycznych umiejętności: rozpalanie ogniska, wiązanie 
węzłów, budowanie mostów i łodzi, ścinanie drzew, dbanie o czystość i go-
towanie. To bardzo praktyczna część książki a jednocześnie niezwykle ważny 
fragment harcerskiego wychowania: właśnie podczas obozów harcerskich i na 
biwakach instruktor-wychowawca ma największe możliwości oddziaływania 
na swoich podopiecznych. 

Podstawą bezpiecznego obozowania jest ratownictwo, dlatego dla tej 
umiejętności również znalazło się miejsce w analizowanym programie wy-
chowawczym: „Scout powinien być zawsze w pogotowiu tzn. zawsze po-
winien sobie uprzytomnić co by zrobił, gdyby zaszedł ten lub ów wypadek, 
od czego by zaczął ratunek i czy podołałby zadaniu? Sama chęć niesienia 
pomocy drugim i choćby największa odwaga, w większej części wypadków 
nie wystarczają skoro się nie posiada należytych w tym kierunku wiadomości 
(…)” 24. Małkowski charakteryzuje pierwszą pomoc podczas pożaru, zatru-
cia gazem, tonięcia, pogryzienia i innych nagłych wypadków. Zwraca uwagę 
na omdlenia, ciała obce, wykonywanie sztucznego oddychania, postępowanie 
przy wystąpieniu ran i krwotoków, złamaniu kości, zatruciu, ukąszeniu, a tak-
że na sposoby noszenia chorych. 

Logiczną kontynuacją instruktażu z zakresu pierwszej pomocy jest część po-
święcona higienie i zdrowiu. Wskazówki podane przez Andrzeja Małkowskie-
go – mimo upływu ponad 100 lat – nadal są w większości aktualne. Uznaje on 
skauting za doskonały czynnik wychowania �zycznego, tak potrzebnego współ-
czesnemu autorowi społeczeństwu. Jako przyczynę złego stanu zdrowia podaje 
Małkowski między innymi: zły tryb życia i brak świadomości w tym temacie. 
Przydatne mogą być odpowiednie ćwiczenia �zyczne, a także dbanie o drogi od-
dechowe, wzrok i zęby. Autor jednoznacznie opowiada się też za abstynencją: 
„Scout nigdy nie używa napojów alkoholowych i nie pali tytoniu. (…) Alkoho-
lizm jest jedną z najcięższych plag naszego społeczeństwa i gdybyśmy umieli się 
od niej uwolnić, wzmoglibyśmy niezwykle naszą narodową tężyznę, nie licząc 
zaoszczędzonego grosza, który na tę truciznę ciała i ducha trwonią (…)” 25.

Ostatni, dziewiąty, rozdział dotyczy ogólnej organizacji skautingu, trak-
towanego jako połączenie ideału rozwoju �zycznego z nabyciem przymiotów 
moralnych. Małkowski zwraca uwagę na angielskie korzenie ruchu. Zaraz po 
tym podkreśla jednak wkład Sokoła-Macierzy, który jest dowodem na moż-
liwość przeszczepienia ruchu skautowego na grunt polski. W tym rozdziale 
zawarte są podstawowe elementy scalające polskie harcerstwo. Najważniej-
24 Tamże, s. 135
25 Tamże, s. 154
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szym jest niewątpliwie prawo harcerskie oparte na zasadach chrześcijańskich, 
będące połączeniem moralności, rycerskości i cnót obywatelskich.

Pierwszy tekst prawa różni się od obecnie obowiązującego. Wersja z 1911 
roku opublikowana w książce Skouting jako system wychowania młodzieży za-
wiera 9 punktów i jest oparta na wzorze angielskim z pominięciem punktu  
o służbie Bogu: „1. Na słowie scouta można polegać, jak na Zawiszy, 2. Scout 
jest wierny Ojczyźnie, 3. Scout jest zobowiązany być pożytecznym i poma-
gać innym, 4. Scout jest przyjacielem wszystkich, a bratem każdego innego 
scouta, 5. Scout jest rycerski, 6. Scout jest przyjacielem zwierząt, 7. Scout jest 
karny i posłuszny, 8. Scout śmieje się i gwiżdże w najcięższym nawet położe-
niu, 9. Scout jest oszczędny”26.

W 1912 roku do powyższego tekstu został dołączony punkt 10: „Skaut 
jest czysty w myśli, mowie i uczynku – wolny od nałogów – pętających ducha 
i osłabiających ciało”27. Ostateczny tekst prawa harcerskiego, który bez zmian 
przetrwał do 1945 roku, został opublikowany w 1914 roku. Nieznacznie różni 
się od pierwotnej wersji podanej przez Małkowskiego, przyjmując następu-
jące brzmienie: „1. Na słowie skauta można polegać jak na Zawiszy, 2. Skaut 
wiernie służy Ojczyźnie, 3. Skaut ma obowiązek być pożytecznym i poma-
gać innym, 4. Skaut jest przyjacielem wszystkich, a bratem każdego skauta,  
5. Skaut jest rycerski, 6. Skaut jest przyjacielem przyrody, 7. Skaut jest posłusz-
ny rozkazom swych rodziców, patrolowego i skautmistrza, 8. Skaut uśmie-
cha się i pogwizduje w każdym trudnym położeniu, 9. Skaut jest oszczędny,  
10. Skaut nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych i jest czysty w myśli, 
w mowie i w uczynkach” 28. W 1919 roku słowo „skaut” zostało zastąpione 
słowem „harcerz”. 

Kwestie organizacyjne poruszone w ostatnim rozdziale książki dotyczą 
podziału na patrole, drużyny i hufce oraz spraw lokalowych i �nansowych. 
Małkowski wprowadza też pojęcie instruktora, czyli wychowawcy będącego 
dobrze wykwali�kowanym członkiem „Sokoła”, abstynentem wypełniającym 
prawo harcerskie. Opisane powyżej poszczególne rozdziały składają się na 
pierwszy, pełny obraz polskiego skautingu i równocześnie komplementarny 
program wychowawczy będący podstawą dla przyszłych pokoleń harcerzy  
i harcerek. 

Na koniec warto dodać, że tłumaczenie dzieła Roberta Baden-Powella na 
język polski zostało zlecone Andrzejowi Małkowskiemu za karę. Założyciel 
26 Tamże, s. 159–161.
27 Źródło: http://www.historia.zhp.wlkp.pl/materialy/prawo_harcerskie.htm; dostęp: 04.09.2015.
28 Tamże.
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polskiego skautingu miał 22 lata, gdy zorganizował pierwszy kurs skautowy. 
Zginął tragicznie w wieku 30 lat. Do tego czasu zdążył osobiście poznać Ro-
berta Baden-Powella, zdobyć skautowy medal za zasługi, rozpocząć wydawa-
nie pisma „Skaut”. Polskie harcerstwo przetrwało obie wojny światowe oraz 
czasy rządów totalitarnych w Polsce. Mimo prób zniszczenia tej idei przez 
władze komunistyczne także odrodzony ruch harcerski stał się godną uwagi 
alternatywą wychowawczą w IV RP.
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Janusz Mółka SJ
Akademia Ignatianum w Krakowie

Wychowanie młodzieży w Sodalicji Mariańskiej 

Streszczenie: Sodalicja Mariańska (Kongregacja Mariańska, łac. Congregatio Mariana) ściśle związana była z dzia-
łalnością zakonu jezuitów. Gromadziła ona młodzież uczącą się oraz przedstawicieli różnych zawodów i warstw 
społecznych zarówno w środowiskach miejskich, jak i wiejskich. Podstawowym celem Sodalicji była formacja osób 
świeckich świadomych swego powołania w Kościele katolickim oraz zaangażowanych w życie społeczne. Prowadziła 
ona działalność kulturalno-oświatową i społeczną, kultywowała tradycje kościelne i narodowe. W niniejszym opra-
cowaniu przedstawimy najpierw zarys historyczny powstania i rozwoju Sodalicji Mariańskiej. Opiszemy strukturę 
organizacyjną oraz wskażemy na istotne cele i ideały, które znajdowały się u podstaw działalności Sodalicji. Szczegól-
ną uwagę zwrócimy na zakres kształcenia i wychowania młodzieży na gruncie wiary chrześcijańskiej oraz wartości 
patriotycznych. Podkreślimy, że proponowane formy wychowawcze wspierały rozwój osobowy i religijny młodzieży, 
kształtowały charakter, uzasadniały pracę nad sobą, jak również rozbudzały aktywność społeczną z uwzględnieniem 
troski o dobro wspólne oraz gotowość służby wobec Ojczyzny. 
Słowa kluczowe: Sodalicja Mariańska, zakon jezuitów, samowychowanie, patriotyzm 

±e Education of Youth in the Sodality of Our Lady

Summary: ©e Sodality of Our Lady (Marian Congregation, Latin Congregatio Mariana) was closely related 
to the activities of the Jesuit Order. It gathered young students and representatives of various professions and 
social strata in both urban and rural environments. ©e primary objective of the Sodality was the formation 
of lay people, conscious of their vocation in the Catholic Church and involved in social life. It was involved 
in cultural, educational and social activities, and cultivated and Catholic and national traditions. In this paper 
we will �rst present the historical sketch of the origin and development of the Sodality of Our Lady. We 
will describe the organizational structure and point out the important objectives and ideals that were at the 
core of the Sodality’s activity. Particular attention will be paid to the scope of the training and education of 
youth based on Christian faith and patriotic values. We will emphasize that the proposed educational forms 
fostered the personal and religious development of young people, shaped their character, motivated their self-
development, as well as instilled the social activity, taking into account the common good and the readiness 
to serve the Fatherland.
Keywords: Sodality of Our Lady, the Jesuit Order, self-education, patriotism

Spośród stowarzyszeń katolickich związanych z zakonem jezuitów na 
szczególną uwagę zasługują Sodalicje Mariańskie. Gromadziły one mło-
dzież szkolną i akademicką oraz przedstawicieli różnych zawodów i warstw 
społecznych. Podstawowym celem Sodalicji była formacja osób świeckich, 
świadomych swej przynależności do Kościoła i zaangażowanych w życie spo-
łeczne. Prowadziły one działalność kulturalno-oświatową i społeczną, a nadto 
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kultywowały tradycje religijne i kościelne oraz narodowe. Swym zasięgiem 
obejmowały zarówno dorosłych jak i młodzież. W przypadku tej ostatniej 
przygotowywały do podejmowania w przyszłości odpowiedzialnych ról i za-
dań w przestrzeni życia społecznego. 

W niniejszym opracowaniu przedstawimy najpierw zarys historyczny 
powstania i rozwoju Sodalicji Mariańskiej. Opiszemy strukturę organizacyjną 
oraz wskażemy na istotne cele i ideały, które znajdowały się u podstaw dzia-
łalności Sodalicji. Szczególną uwagę zwrócimy na zakres kształcenia i wy-
chowania młodzieży na gruncie wiary chrześcijańskiej oraz wartości patrio-
tycznych. Proponowane formy wychowawcze miały wspierać rozwój osobowy  
i religijny młodzieży, kształtowały charakter, uzasadniały pracę nad sobą, jak 
również rozbudzały aktywność społeczną z uwzględnieniem troski o dobro 
wspólne oraz gotowość służby Ojczyźnie. 

Sodalicja Mariańska – powstanie i rozwój 

Z prowadzonymi przez zakon jezuitów szkołami nierozerwalnie związa-
na była działalność Sodalicji Mariańskich, nazywanych także Kongregacjami 
Mariańskimi (łac. Congregatio Mariana). Pierwsza Sodalicja Mariańska po-
wstała w środowisku szkolnym w Rzymie z inicjatywy jezuickiego kleryka 
Jana Leunisa. Jeszcze jako kleryk, będąc nauczycielem w kolegium jezuickim 
w Rzymie, poza zajęciami szkolnymi organizował młodzież, której pragnął 
równolegle do przekazywania wiedzy zaszczepiać wartości życia chrześcijań-
skiego. W tym celu podczas prowadzonych spotkań formacyjnych szczegól-
nie propagował kult i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Zebrania 
kończył wspólną modlitwą i odśpiewaniem pieśni ku Jej czci1. Po otrzyma-
niu święceń kapłańskich w 1563 roku, za zgodą przełożonych, postanowił 
założyć religijne stowarzyszenie2.

Pierwszą grupę Sodalicji Mariańskiej tworzyło około siedemdziesięciu 
uczniów klas gramatyki i literatury. Naczelną ideą była nieustanna troska  
o formację religijną poprzez korzystanie z cotygodniowej spowiedzi, komunii 

1 Ks. J. Rostworowski TJ, Przewodnik Sodalicyj Marjańskich złączonych kanonicznie z archisodalicją rzymską 
zwaną Prima Primaria, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1925, s. 5–10. 
2 A. Laszuk, Dzieje Sodalicji Mariańskiej w Polsce na tle sytuacji Kościoła w Europie, w: Sodalicje Mariańskie 
w Europie wczoraj, dziś i jutro, pod red. A. Laszuk i R. Pruszyńskiej, Federacja Sodalicji Mariańskich 
w Polsce, Warszawa 2010, s. 22–23; M. Inglot, Kongregacje (Sodalicje) Mariańskie w szkołach jezuickich od 
XVI do XVIII wieku (Postulat badawczy), w: Historia. Społeczeństwo. Wychowanie. Księga pamiątkowa dedy-
kowana Profesorowi Józefowi Miąso, pod red. K. Bartnickiej, J. Schiller, Wyższa Szkoła Humanistyczna 
imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk–Warszawa 2004, s. 277.
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świętej i codziennego odmawiania modlitwy różańcowej. Każdego dnia wie-
czorem uczniowie gromadzili się na piętnastominutowe rozmyślanie, rachu-
nek sumienia oraz przygotowanie rozmyślania porannego. W dni świąteczne 
uczęszczali na nieszpory oraz odwiedzali chorych. Natomiast podczas wspól-
nych rozmów wymieniali się dokonanymi osiągnięciami3. 

Sodalicja bardzo szybko przeniknęła do innych szkół jezuickich. Należy 
przyjąć, że wzrost liczby Sodalicji przyczynił się do wydania przez papieża 
Grzegorza XIII w 1584 roku bulli Omnipotentis Dei, w której potwierdził 
działalność tak zwanej Primaria Congregatio Mariana przy jezuickim koście-
le Il Gesù w Rzymie. Tym samym działająca tam Sodalicja została uznana 
za swego rodzaju macierzystą „Prima Primaria”, która stanowiła podstawową 
komórkę kolejno zakładanych Sodalicji Mariańskich4. Ponadto o prężnym 
rozwoju Sodalicji Mariańskich świadczy zakres działalności na terenie Włoch, 
Hiszpanii, Portugalii, Polski, Niemiec, Szwajcarii. Z upływem lat Sodalicje 
powstają niemal przy wszystkich kościołach i kolegiach jezuickich w Europie 
i na świecie5. Do Sodalicji należała najlepsza i najzdolniejsza młodzież, dla 
której przynależność stanowiła szczególne wyróżnienie. Natomiast usunięcie 
z jej szeregów uznawano za jedną z najcięższych kar szkolnych6. 

Wiek XVII przyniósł szczególny rozwój życia sodalicyjnego, co wyraża-
ła jego liczebność oraz rozszerzenie metod działania. Działalność Sodalicji 
popierało wiele znaczących osób tamtego okresu, wśród nich święci Kościoła 
katolickiego – między innymi Franciszek Salezy i Karol Boromeusz7. Z ko-
lei w wieku XVIII i XIX pod wpływem nowych prądów umysłowych i kie-
runków �lozo�i, wzrastającej laicyzacji i obojętności religijnej, Sodalicja peł-
niła ważną rolę w obronie wiary i Kościoła katolickiego. Wyrazem poparcia 
tej działalności były między innymi słowa papieża Benedykta XIV zawarte 
w bulli Gloriosae Dominae z dnia 27 września 1748 roku8. Papież podkreślał 
owoce pracy Sodalicji oraz zachęcał wszystkich sodalisów, aby przez prakty-
kowanie miłości Boga i bliźniego przyczyniali się do umacniania i wspierali 
jedność Kościoła katolickiego9. 

3 Z. Rymarówna, Przewodnik Sodalicji Mariańskich w Polsce, Wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji 
Krakowskiej, Kraków 1997, s. 17–18. 
4 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, opracował L. Grzebień SJ przy 
współpracy zespołu jezuitów, WAM, Kraków 1996, s. 629. 
5 Z. Rymarówna, Przewodnik Sodalicji Mariańskich w Polsce, dz. cyt., s. 19.
6 W. Lawszuk, Jezuici w Grodnie 1622–1700: ludzie i dzieje kolegium, WAM, Kraków 2013, s. 41. 
7 Z. Rymarówna, Przewodnik Sodalicji Mariańskich w Polsce, dz. cyt., s. 23–26.
8 Por. Benedykt XIV, Bulla Aurea „Gloriosae Dominae”, Romae, 30 Junii 1948; także: Liber Saecularis 
Historiae Societatis Jesu ab Anno 1814 ad Annum 1914, Roma 1914, s. 535–536. 
9 Por. Z. Rymarówna, Przewodnik Sodalicji Mariańskich w Polsce, dz. cyt., s. 28; A. Laszuk, Dzieje Soda-
licji Mariańskiej w Polsce na tle sytuacji Kościoła w Europie, art. cyt., s. 27–28.
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Z przybyciem jezuitów do Polski w 1564 roku związane było otwarcie 
pierwszej szkoły w Braniewie. Już kilka lat później, w 1571 roku, założono 
tam pierwszą Sodalicję Mariańską. Zasadniczo na terenie Rzeczpospolitej we 
wszystkich ówczesnych szkołach jezuickich Sodalicje Mariańskie, ich struk-
tura i działalność, były zbliżone do kongregacji braniewskiej10. 

W historii Sodalicji trudnym okresem były lata po kasacie zakonu je-
zuitów w 1773 roku. W wyniku nacisków przeciwników Kościoła papież 
Klemens XIV wydał brewe Dominus ac Redemptor znoszące zakon jezuitów.  
W wyniku tej decyzji również działalność Sodalicji Mariańskich została 
znacznie ograniczona. Wprawdzie papież potwierdził ich przywileje i pra-
wo agregowania do „Prima Primaria” przez biskupów ordynariuszy kolej-
nych grup, lecz Sodalicje na skutek rezygnacji wielu jezuickich kierowników 
i członków straciły na znaczeniu. Natomiast po przywróceniu do istnienia 
zakonu od 1814 roku Sodalicje na nowo odzyskują swoją żywotność. 

Z kolei na przełom XIX i XX wieku przypada znaczący rozwój Sodalicji 
Mariańskich. Na terenie ziem polskich jezuici prowadzili szkoły we Lwowie, 
Tarnopolu i Chyrowie, w których działały również Sodalicje Mariańskie. Przy-
kładowo w 1914 roku na terenie Galicji działało 126 Sodalicji, zrzeszając ponad 
dziesięć tysięcy członków11. Natomiast przed wybuchem II wojny światowej 
do różnego typu Sodalicji należało około dwudziestu tysięcy członków. Należy 
również dodać, że w 1902 roku założono pismo Sodalicji pod tytułem „Sodalis 
Marianus”. Na łamach czasopisma zamieszczano artykuły formacyjne z zakre-
su życia religijnego i społecznego oraz informacje i sprawozdania z działalno-
ści Sodalicji, przedstawiano również założenia ideowe ruchu, które pełniły rolę 
jednoczącą wśród rozsianych po kraju oddziałów organizacji12. 

W tym okresie czołowymi działaczami Sodalicji Mariańskich byli mię-
dzy innymi polscy jezuici13: Stanisław Załęski (zm. 1908), Marian Morawski 
(zm. 1901), Henryk Jackowski (zm. 1905), Jan Sygański (zm. 1918), Włady-
sław Czencz (zm. 1922), Henryk Haduch (zm. 1925), Marcin Czermiński 
(zm. 1931), a zwłaszcza Stefan Bratkowski (zm. 1914) oraz Romuald Moskała 
(zm. 1956), którzy odznaczali się znaczącym oddziaływaniem na wychowanie 
młodzieży. Niestety intensywny rozwój aktywności Sodalicji Mariańskich na 

10 L. Piechnik, Gimnazjum w Braniewie w XVI w. Studium o początkach szkolnictwa jezuickiego w Polsce. 
„Nasza Przeszłość” 7 (1958), s. 5–72. 
11 A. Laszuk, Dzieje Sodalicji Mariańskiej w Polsce na tle sytuacji Kościoła w Europie, art. cyt., s. 32. 
12 Encyklopedia wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 630.
13 Biogramy wymienionych jezuitów można znaleźć: Encyklopedia wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 780, 
438, 234, 655, 110, 205, 111, 66, 440.
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terenie Polski, i nie tylko, został zahamowany działaniami II wojny światowej, 
a po jej zakończeniu decyzjami i rozporządzeniami rządów komunistycznych. 
Likwidacja przez ówczesne władze polskie organizacji kościelnych, dekretem 
o stowarzyszeniach z 1949 roku, położyła kres także działalności Sodalicji 
Mariańskich. Kilku jezuickich działaczy zostało aresztowanych i osadzonych 
w więzieniu, między innymi: Stanisław Nawrocki, Tomasz Rostworowski, 
Romuald Moskała, Leon Szeląg14.

Struktura organizacyjna i założenia wychowawcze Sodalicji Mariańskiej 

Celem uzupełnienia historycznego zarysu działalności Sodalicji Mariań-
skiej warto wskazać na jej strukturę organizacyjną. Obowiązywała ona we 
wszystkich Sodalicjach, uwzględniając okoliczności miejsca i osób. Na czele 
każdej Sodalicji stał moderator, wyznaczany przez władze kościelne i dysponu-
jący znaczącymi uprawnieniami. Jednostki lokalne Sodalicji tworzyły wydzia-
ły. W skład utworzonych wydziałów wchodzili członkowie Sodalicji z danego 
środowiska. Wydziałem kierowali, z odpowiednimi kompetencjami wykonaw-
czymi, prefekt oraz jego zastępca – asystent, który zastępował prefekta w przy-
padku jego nieobecności na spotkaniach. Wybierano ponadto sekretarza wy-
działu odpowiedzialnego za kancelarię oraz skarbnika nadzorującego sprawy 
�nansowe. W strukturach organizacyjnych Sodalicji Mariańskich ważną do 
spełnienia rolę miał też instruktor. Do jego obowiązków należała znajomość 
historii oraz założeń ideowych Sodalicji, a także troska o kształcenie i przygo-
towanie kandydatów do wstąpienia w szeregi Sodalicji Mariańskiej. W obrębie 
wydziału powstawały sekcje zajmujące się różnymi rodzajami zaangażowania 
i apostolstwa. Największe Sodalicje miały do ośmiu sekcji. Najczęstszymi z nich 
były: eucharystyczna, apologetyczna, misyjna, miłosierdzia, śpiewu15. 

Przy zakładaniu Sodalicji Mariańskiej kierowano się przekonaniem, że 
przez organizowanie młodzieży w jej szeregach będą realizowane zasadnicze 
założenia wychowawcze. W podejmowanych działaniach na przełomie XIX  
i XX wieku jezuici mieli na uwadze między innymi nauczanie papieża Leona 
XIII, który zalecał biskupom całego świata zakładanie Sodalicji, gdyż „mło-
14 Encyklopedia wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 630; A. Laszuk, Dzieje Sodalicji Mariańskiej w Polsce na tle 
sytuacji Kościoła w Europie, art. cyt., s. 39.
15 Por. Encyklopedia wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 629–630; ks. R. Moskała TJ, Ustawodawstwo Sodali-
cyjne. Rozprawa historyczno-prawnicza, maszynopis (znajduje się w Archiwum Prowincji Małopolskiej 
TJ, Kraków, Mały Rynek 8), nr sygn. 5073; L. Grzebień, Kongregacja Dzieci Maryi w Polsce na przełomie 
XIX i XX wieku (zarys problematyki), w: Katecheza drogą do Boga. Księga Jubileuszowa dedykowana Siostrze 
Profesor Czesławie Margaricie Sondej OSU, WAM, Kraków 2011, s. 317. 
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dzież w Sodalicjach pod roztropnym kierownictwem kapłanów, wzajemnie 
wspierać się będzie dobrym przykładem do osiągnięcia gruntownej cnoty i od-
wagi we walce przeciw bezbożności, otwarcie i nieustraszenie będzie wyznawać 
wiarę św. i gardzić złudnym powabem niemoralności”16. Ponadto inspiracją do 
angażowania się w życie społeczne była wydana w 1891 roku przez wspomnia-
nego papieża encyklika Rerum novarum, która omawiała zasady katolickiej na-
uki społecznej. U podstaw działalności Sodalicji Mariańskich znajdowała się 
formacja duchowo-religijna oraz idea jedności celów i współpraca z całą spo-
łecznością. Zakładano, że „dobrze ujęta praca początkowa, przy stopniowym 
rozszerzaniu zakresu działalności Sodalicji, doprowadzi niewątpliwie do urze-
czywistniania wielkich ideałów sodalicyjnych w społeczeństwie”17. 

Ponieważ Sodalicje spełniały doskonałą rolę wychowawczą w środowisku 
szkolnym, w różnych kręgach młodzieży męskiej i żeńskiej oraz społecz-
nych stanów zawodowych, już pod koniec XIX wieku jezuici przenieśli te 
wzorce do środowisk akademickich wyższych szkół państwowych, organi-
zując w miastach osobne Sodalicje Akademickie związane przeważnie, ale 
nie tylko, z kościołami jezuickimi. Sodalicje Mariańskie studentów powsta-
ją w środowisku uniwersyteckim Lwowa (1889), Krakowa (1891), War-
szawy (1916), Poznania (1921), Gdańska 1923 r., Wilna (1924) i Lublina 
(1926)18. Należy jeszcze uzupełnić, że niemal równolegle do powstających 
męskich Akademickich Sodalicji Mariańskich podejmowały działalność 
żeńskie Akademickie Sodalicje Mariańskie: „Sodalicje akademickie żeńskie 
wcześniej uświadomiły sobie potrzebę nawiązania między sobą ściślejszej 
łączności, by w pracy sodalicyjnej współdziałać i trzymać się tych samych 
zasad i metod”19. 

Dlatego w styczniu 1921 roku, podczas ogólnego zjazdu młodzieży 
akademickiej w Warszawie, odbyło się pierwsze jeszcze nieformalne spo-
tkanie przedstawicielek z różnych ośrodków akademickich. Od tego czasu 
odbywały się kolejne zjazdy Sodalicji. Już rok później, w czerwcu 1922 roku 
we Lwowie, został utworzony Związek Sodalicji Mariańskich Akademi-
czek w Polsce oraz opracowano projekt statutu. Uczestniczyły w nim po-
szczególne delegacje z Krakowa, Lublina, Poznania, Warszawy i Lwowa20. 

16 Cyt. za: S. Cieślak SJ, Działalność społeczno-kulturalna jezuitów galicyjskich w stowarzyszeniach katolic-
kich 1856–1914, WAM, Kraków 2013, s. 212. 
17 M. Gołąb, Akademickie Sodalicje Marjańskie w Polsce. Rys historyczny w ruchu i jego rola w życiu 
akademickiem, Nakładem Związku Sodalicji Marjańskich Akademików w Polsce, Lwów 1928, s. 88. 
18 Tamże, s. 44–46.
19 Tamże, s. 124. 
20 Tamże, s. 125–126.
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Podejmowano także współpracę pomiędzy Sodalicją Akademików a Soda-
licją Akademiczek. Natomiast prężnie działające Sodalicje Mariańskie na 
początku XX wieku przyczyniły się do utworzenia w 1923 roku w Rzymie 
Centralnego Sekretariatu Kongregacji Mariańskich, którego zadaniem była 
koordynacja działań Sodalicji w różnych krajach. Trzydzieści lat później, 2 
lipca 1953 roku, papież Pius XII zatwierdził powstanie Światowej Federacji 
Sodalicji Mariańskich21. 

Wychowanie młodzieży poprzez Sodalicje Mariańskie 

We wszystkich powstałych Sodalicjach Mariańskich dbano o rozwój  
i wychowanie młodzieży w obszarze życia intelektualnego, religijnego 
i społecznego. Przyświecały im przede wszystkim założenia o charakterze 
chrześcijańskim oraz główna idea, że jest Sodalicja organizacją wierną kato-
licyzmowi oraz wytyczonemu kierunkowi „pracy nad wyrobieniem ducho-
wym i czynnym udziale w katolickiej pracy społecznej”22. W tej perspekty-
wie przewodnim hasłem Sodalicji były słowa: Per Mariam ad Jesum (Przez 
Maryję do Jezusa). Podkreślano w związku z tym, że należy wiarę nie tylko 
„jak martwy skarb przechowywać, ale życie nasze całe według niej prowa-
dzić”23. Przyjmowano, że poprzez solidną formację i wykształcenie religij-
ne członkowie Sodalicji będą niezachwianymi w wierze i konsekwentnymi 
w działaniu katolikami i dobrymi obywatelami, pełniącymi odpowiedzialnie 
obowiązki i zadania w swoim stanie oraz zawodzie24. Zachęcano, aby każdy 
członek Sodalicji podejmował pracę nad sobą, troszczył się o wyrobienie 
wewnętrzne oraz dążył do własnej doskonałości i troski o innych. W wy-
siłkach osobistego rozwoju, czyli wewnętrznej pracy nad sobą, w procesie 
samowychowania starano się o „religijne, duchowe wyrobienie członków, 
postęp w doskonałości chrześcijańskiej”25. Chodziło przede wszystkim o to, 
aby „do wszystkich myśli, uczuć, pragnień, słów i czynów, przykładać miarę 

21 A. Laszuk, Dzieje Sodalicji Mariańskiej w Polsce na tle sytuacji Kościoła w Europie, art. cyt., s. 33. 
22 Z Sodalicyj akademików w Polsce, (bez autora), „Pod Znakiem Marji” nr 5, rok XIV, luty 1934, s. 111. 
23 J. Winkowski, (bez tytułu; jest to wprowadzenie do zestawienia sprawozdania z całorocznej pra-
cy Sodalicji akademickiej), w: Sprawozdanie Krakowskiej Sodalicyi Maryańskiej Akademickiej za rok szkol-
ny 1908/09, Nakładem Krakowskiej Sodalicyi Maryańskiej, Kraków 1909, s. 3.
24 Sprawozdanie Krakowskiej Sodalicyi Maryańskiej Akademickiej za rok szkolny 1912/13, Nakładem Kra-
kowskiej Sodalicyi Maryańskiej Akademickiej, Kraków 1913, s. 1–7; ks. R. Moskała TJ, Nasza rota, 
Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1946.
25 Ks. R. Moskała TJ, Civis academicus – Sodalis Marianus, część I, maszynopis, (znajduje się w Archi-
wum Prowincji Małopolskiej TJ, Kraków, Mały Rynek 8), nr sygn. 5072, s. 9.
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wyższą od przeciętnej (…) żądać od siebie dużo, sądzić się surowo i dawać 
siebie jak najwięcej”26. 

Ksiądz Józef Winkowski w referacie wygłoszonym w Krakowie w dniu 
28 maja 1916 roku podkreślał, że na każdym uczestniku życia sodalicyjne-
go spoczywa zobowiązanie osobistej troski o osobowy oraz religijny rozwój 
oparty na ideach i wartościach pielęgnowanych w Sodalicji Mariańskiej27. 
Z kolei Romuald Moskała, jezuita, organizator między innymi kursów soda-
licyjnych, zjazdów moderatorów oraz autor wielu referatów na temat Sodalicji 
Mariańskich, pisał, że sprawy religijne, kwestie życia nadprzyrodzonego nie 
są tylko tradycją narodową, zwyczajem rodzinnym, ozdobą życia indywidu-
alnego, sentymentem, ale są przede wszystkim: „najgłębszym przekonaniem, 
a następnie niezłomną wolą i z niej płynącym świętym czynem i życiem”28. 
Stał on na stanowisku, że członkowie Sodalicji we wszelkich przedsięwzię-
ciach powinni kierować się odwiecznymi wartościami i prawdą Ewangelii. 
Jednocześnie zachęcał, aby młodzi przestrzegali praktyk religijnych oraz kie-
rowali się zasadami moralnymi29. Zatem do istotnych kwestii związanych 
z rozwojem osobowym wychowanków należało pielęgnowanie i rozwijanie 
wiary w Boga.

Sodalicje Mariańskie oprócz celów i ideałów religijnych realizowały rów-
nież zadania społeczne i charytatywne. Jak zauważył badacz dziejów szkol-
nictwa jezuickiego Stanisław Bednarski: „Wyrobienie wewnętrzne i nabożeń-
stwo do Matki Bożej nie były jedynym celem Sodalicji, lecz stanowiły tylko 
podstawę wewnętrzną działalności o charakterze społecznym i apostolskim. 
Na terenie szkoły działalność ta zmierzała do podniesienia jej poziomu mo-
ralnego przez przykład i bezpośredni wpływ, poza szkołą zaś obejmowała 
pracę oświatowo-charytatywną”30. Z kolei, jak stwierdziła Zo�a Rymarówna, 
działalność sodalisów: „przejawiała się głównie na polu społecznym i chary-
tatywnym”31. 

26 Ks. J. Winkowski, Kształćmy sumienie sodalicyjne, „Pod Znakiem Marji” nr 6, rok XVI, kwiecień 
1936, s. 148. 
27 Ks. J. Winkowski, Dwudziestopięciolecie akademickiej Sodalicyi Mariańskiej w Krakowie, (odbitka z mie-
sięcznika „Sodalis Marianus”, Zeszyt 7–8), Nakładem Akademickiej Sodalicyi Maryańskiej w Kra-
kowie, Kraków 1916, s. 4.
28 Ks. R. Moskała TJ, Kim jesteśmy i czego chcemy? Rzecz o Sodalicjach Marjańskich, Wyd. Księży Jezu-
itów, Kraków 1933, s. 12. 
29 Por. Tamże, s. 13.
30 S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studjum z dziejów kultury i szkolnictwa 
polskiego, Wyd. Księży Jezuitów, Kraków 1933, s. 404. 
31 Z. Rymarówna, Przewodnik Sodalicji Mariańskich w Polsce, dz. cyt., s. 22.
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Praca formacyjna i społeczna w Sodalicji była organizowana w sekcjach, 
między innym eucharystycznej, apologetycznej, charytatywnej, prelegen-
tów32 oraz poprzez nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami 
religijnymi. W spełnianiu wyznaczonych zadań i obowiązków oraz założeń 
wychowawczych miały być pomocne przede wszystkim określone formy 
organizacyjne. Do zasadniczych form i środków wychowawczych należało 
uczestnictwo w zebraniach, odczytach tematycznych, w akcjach społecznych. 
Zalecano praktyki religijne, jak na przykład korzystanie z sakramentów spo-
wiedzi i Komunii świętej, codziennej modlitwy i rachunku sumienia, udziału 
w nabożeństwach i we Mszy świętej, w corocznych rekolekcjach, praktykowa-
nie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, stałe kierownictwo duchowe, 
czynny udział w okolicznościowych i świątecznych obchodach kościelnych, 
państwowych i narodowych33. Do tak rozumianego zakresu działalności  
w pierwszej kolejności służyła Sekcja Eucharystyczna. Głównym jej zada-
niem było formowanie młodzieży, dla której miała być „szkołą czystych, mło-
dzieńczych charakterów, (…) siłą, duchem i życiem Sodalicji i wszystkiego, 
co się w niej robiło”34. 

W zakresie prowadzonej działalność społecznej organizowany był mię-
dzy innymi tak zwany Komitet Wykładowy. Do zadań Komitetu należało 
kształtowanie postawy prospołecznej poprzez organizowanie wspólnych 
spotkań, prowadzenie odczytów i dyskusji z myślą o rozwoju „wykształcenia 
obywatelskiego, społecznego i ekonomicznego, potrzeby poznania przeja-
wów narodowego życia polskiego”35 oraz nawiązywanie kontaktów z innymi 
organizacjami i zrzeszeniami młodzieżowymi. Udzielano ponadto pomocy  
w nauce języków obcych, uczestniczono w przedstawieniach amatorskich  
i wycieczkach, organizowano porady prawno-przemysłowe i lekarskie, pro-
wadzono kasę oszczędności, klub piłki nożnej, drużynę skautową36. 

Członkowie Sodalicji angażowali się również na rzecz potrzebujących 
„spiesząc z pomocą, z otarciem łez i dobrem słowem do cierpiących i naj-
uboższych”37. Do zadań sekcji charytatywnej należało między innymi pogłę-
32 Sprawozdanie z działalności Akademickiej Sodalicji Marjańskiej za rok 1928/29, Nakładem Sodalicji Mar-
jańskiej Akademików, Kraków 1929, s. 13–19.
33 Ks. R. Moskała TJ, Civis academicus – Sodalis Marianus, część II, maszynopis (znajduje się w Archi-
wum Prowincji Małopolskiej TJ, Kraków, Mały Rynek 8), nr sygn. 5072, s. 11–32; Ks. J. Winkowski, 
Kształćmy sumienie sodalicyjne, art. cyt., s. 148–150. 
34 Ks. J. Winkowski, Dwudziestopięciolecie akademickiej Sodalicyi Mariańskiej w Krakowie, dz. cyt., s. 9. 
35 Tamże, s. 7. 
36 Tamże, s. 5–6.
37 Tamże, s. 5. 
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bienie i wzmocnienie życia wewnętrznego poprzez bezpośrednie zapoznanie 
się z warunkami bytowymi ludzi dotkniętych biedą i nieszczęściem, peł-
nienie konkretnych czynów miłosierdzia, przygotowywanie do działalności 
społecznej. Zakładano między innymi kasy zapomogowe dla rzemieślników  
i kupców, sekcje miłosierdzia, starano się organizować pomoc i pracę dla bez-
robotnych, wydawano posiłki, pomagano chorym, ubogim, przebywającym 
w więzieniach. Zaangażowanie się w pracę charytatywną uważano za naj-
piękniejszą i najwdzięczniejszą formę aktywności społecznej, która przynosi 
radość i zadowolenie38. 

Z zasygnalizowanego kontekstu wyłania się wniosek, że Sodalicje Ma-
riańskie niezaprzeczalnie posiadały znaczenie i miały istotną wagę dla roz-
woju, a także wychowania młodzieży w duchu dbałości o dobro wspólne 
oraz wrażliwości na sprawy społeczne i narodowe. Można przyjąć stanowisko 
Edwarda Kosibowicza, którego zdaniem w Sodalicjach Mariańskich należało 
upatrywać „pierwszorzędny czynnik moralnego i religijnego odrodzenia na-
szego [polskiego] narodu”39, co nie było bez znaczenia w dobie organizowa-
nia się państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Uwa-
żano, że praktykowanie określonych środków wychowawczych spowoduje 
„utwierdzanie członków Sodalicji w niewzruszonych zasadach świętej wiary 
katolickiej, wyrobienie silnych charakterów, których wyrazem jest sumienne  
i nieustraszone spełnianie obowiązków stanu, branie udziału w pracach i dzie-
łach podjętych przez Sodalicje (…) mając na celu dobro duchowe i material-
ne społeczeństwa”40. Dlatego przy każdej nadarzającej się okazji podkreśla-
no, że należy postępować tak, aby dążyć do osiągnięcia wybitnych postępów  
w nauce i kierować się w życiu wartościami chrześcijańskimi41.

Reasumując, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że Soda-
licje Mariańskie komplementarnie wpisują się w znaczące środowiska wy-
chowawcze minionego stulecia. Działalności Sodalicji przyświecała idea, aby 
cały wysiłek formacyjny młodzieży był oparty na założeniach wychowania 
religijnego i narodowego. Chodziło przede wszystkim o formację osoby, która 
będzie świadoma swojego miejsca i powołania w Kościele. W podejmowa-

38 T. Sak, Praca charytatywna w Sodalicji, „Pod Znakiem Marji” nr 4, rok XVI, styczeń 1936, s. 83.
39 Ks. E. Kosibowicz TJ, Kim jesteśmy i czego chcemy? Rzecz o Sodalicjach Marjańskich, Wyd. Księży 
Jezuitów, Kraków 1933, s. 48. 
40 Cyt. za: S. Cieślak SJ, Działalność społeczno-kulturalna jezuitów galicyjskich w stowarzyszeniach katolic-
kich 1856–1914, dz. cyt., s. 219–220.
41 Por. Z. Rymarówna, Przewodnik Sodalicji Mariańskich w Polsce, dz. cyt., s. 17. 
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nych inicjatywach sodalicyjnych proponowano takie formy wychowawcze, 
które pomagały w kształtowaniu człowieka na gruncie wiary chrześcijań-
skiej oraz wartości patriotycznych. Wspierano rozwój osobowy i rozwijanie 
twórczych umiejętności na rzecz promocji kultury i dobra wspólnego. Dzięki 
określonym zakresom i proponowanym sposobom kształtowania charakteru 
oraz zaangażowania się w życie społeczne i kształtowanie postawy obywatel-
skiej Sodalicje Mariańskie wywarły wpływ na dojrzały i harmonijny rozwój 
młodego człowieka, formowały młodzież, która mogła być wzorem najszla-
chetniejszego człowieczeństwa oraz postawy oparte na fundamencie wiary 
chrześcijańskiej.

Wychowanie młodzieży w Sodalicji Mariańskiej 
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Rozwój opieki nad dzieckiem przestępczym pod zaborami.  
Działalność Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych 

na rzecz wolności jednostki wykluczonej 

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie rozwoju myśli pedagogicznej dotyczącej wychowania resocjalizujące-
go i opieki nad dzieckiem przestępczym w latach 1863–1918. Autorka ukazuje ewolucję myśli od karania dzieci 
popełniających przestępstwa do traktowania ich jako podmiotu wychowania resocjalizującego. Krótko charaktery-
zuje również powstanie pierwszych w Polsce zakładów poprawczych, opartych na myśli pedagogicznej.
Słowa kluczowe: Dziecko przestępcze – wykluczone, myśl o wychowaniu, pedagogika resocjalizacyjna

Development of juvenile under annexation. 
„Towarzystwo Osad Rolnych i Przytułków” activity for juvenile freedom

Summary: ©is article includes development of think about resocialization’s pedagogy in 1863–1918. Author 
to show activity think about juvenile and to characterize 1th of Poland juvenile home like a workhouses and 
schoolhouses.
Keywords: Juvenile, think about resocialization’s pedagogy

Aby zacząć reµeksję związaną z rozwojem myśli pedagogicznej, doty-
czącą w szczególności rozwoju opieki nad dzieckiem przestępczym w okresie 
zaborów, warto najpierw zdać sobie sprawę z pewnego kontekstu dotyczącego 
zarówno warunków historycznych, jak i rzeczywistości traktowania dziecka  
w tamtych czasach. Niewątpliwym jest fakt, który rzutował będzie wyraźnie 
na siłę ewolucji tej myśli oraz intensywność jej rozwoju podczas interesują-
cych nas lat 1863–1918, że dziecko w tamtych czasach traktowane było jako 
tak zwany mały dorosły.

To podejście oczywiście miało swoje konsekwencje w rzeczywistości  
i działaniach praktycznych, albowiem w przypadku dzieci dopuszczających 
się różnego rodzaju czynów zabronionych prawem stosowano wobec nich 
kary podobne jak u dorosłych. Głównie były to kary cielesne, ale także kara 
śmierci. Jako przykład pozwolę sobie przytoczyć cytat pochodzący z instrukcji 
kanclerza Osieckiego, pochodzący wprawdzie z 1550 roku, lecz doskonale ob-
razujący ówczesny stan myśli pedagogicznej dotyczący dziecka przestępczego 
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oraz reµeksji nad nim i jego zachowaniem. W instrukcji tej, na pytanie krakow-
skiego sądu grodzkiego, czy należy ukarać śmiercią dwunastoletniego chłopca, 
wspólnika rozbójników, kanclerz dał następującą odpowiedź: „Pytacie się wasz-
mość, czy odebrać gardło opryszczce, co ma lat dwanaście i piszecie, że głowę 
ma złe. Ja waszmościom odpowiadam moje myślenie, że kiedy on, jeszcze lepak, 
nie może wybrać żony, jeszcze za zupełnego człowieka mieć go nie można, lecz 
poprawić go batogiem należy. Oddać go radzę do szkoły Panny Maryi, a on 
nauczywszy się, co jest złe, będzie się kajał i jego głowa będzie dobra”1.

W dawnym prawie polskim nie było przepisów dotyczących odpowie-
dzialności karnej nieletnich. Rozpoczynała się ona najczęściej wraz z osią-
gnięciem 7. roku życia (jak podaje E.J. Dukaczewski)2, swoją analogią na-
wiązywała do traktowania dorosłych, a kary wymierzane dzieciom, jak już 
wspomniałam, często cechowało wyjątkowe okrucieństwo3. W tamtych cza-
sach w Polsce straszny był los dzieci skazanych na więzienie. Karę pozba-
wienia wolności odbywały one bowiem zwykle w lochach lub w podobnych 
pomieszczeniach piwnicznych, skute łańcuchami, bez światła i odpowiedniej 
ilości powietrza, bez jedzenia i wody. Dzieci zazwyczaj przebywały w jednym 
pomieszczeniu razem z dorosłymi, zatem powszechna była demoralizacja  
i ich wykorzystywanie, również seksualne oraz liczne choroby. Dozorców pil-
nujących więźniów cechowała brutalność i okrucieństwo tym większe, z im 
słabszą istotą mieli do czynienia. Sytuacja zaczęła powoli ulegać zmianie pod 
koniec XVI wieku oraz z początkiem XVII, kiedy to zaczęły w Polsce po-
wstawać pierwsze zakłady poprawy i pracy przymusowej, przeznaczone do 
zwalczania żebractwa i włóczęgostwa4.

Czasy zaborów były jednak okresem intensywnych zmian w postrzeganiu 
zarówno dziecka, jak i jego zachowania, w tym popełniania czynów prze-
stępczych. Wraz z podjęciem reµeksji nad specy�ką stanu dziecięcego poja-
wiły się pytania co do stosowania w odniesieniu do dzieci przestępczych kar,  
w tym kary śmierci. Pytania te celowały coraz bardziej w stronę reµeksji wy-
chowawczej i przewagi działań wychowawczych nad represyjnymi. Inten-
sywność zmian i specy�ka tego czasu ma swoje odzwierciedlenie również  
w fakcie powstawania pierwszych zakładów poprawy i pracy przymusowej  
w Polsce, wzorem państw zachodnich.

1 A. Mogilnicki, Dziecko i przestępstwo, Wyd. M. Arcta, Warszawa 1925, s. 322.
2 E.J. Dukaczewski, Historia rozwoju praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i na świecie, w: B. Urban,  
J. Stanik (red.), Resocjalizacja, tom I, Wyd. Pedagogium oraz PWN, Warszawa 2007, s. 31–73.
3 P. Suchan, Resocjalizacja w zakładach dla społecznie niedostosowanych, PZWS, Warszawa 1965.
4 Tamże.
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Specy�ka dziecka w okresie omawianego czasu historycznego nie 
odbiegała zasadniczo od europejskiej, zresztą w myśli ówczesnych dzia-
łaczy i komentatorów życia społecznego wyraźnie widoczna jest fascyna-
cja wschodnimi systemami resocjalizacji nieletnich, jak choćby systemem 
progresywnym czy rodzinkowym. Jeśli mowa o dzieciach popełniających 
czyny przestępcze, charakterystycznym zjawiskiem w tamtych czasach 
było istnienie tak zwanych dzieci ulicy. To z nich właśnie najczęściej re-
krutowali się przyszli wychowankowie nowo powstałych zakładów. Dzie-
ci ulicy zwykle były albo sierotami, albo wygnanymi z domu, szukającymi 
szczęścia i lepszego bytu istotami włóczącymi się od wsi do wsi, od mia-
sta do miasta. Przeganiane ze wsi lub zatrudniane chwilowo na okres rol-
niczych prac sezonowych, w miastach zwykle zatrzymywały się na dłużej 
ze względu na łatwość przetrwania. To przetrwanie zapewniało im zwy-
kle przebywanie w pobliżu jarmarków i kościołów. Dzieci te bądź podej-
mowały się żebractwa, bądź wykorzystywane były przez osoby dorosłe  
i całe szajki rozbójników do kradzieży i organizowania działań przestęp-
czych. Ponieważ w pojedynkę trudno im było przetrwać, udział w grupie 
przestępczej często stanowił jedyny warunek przeżycia, szczególnie w okre-
sie zimowym. 

Myśl o wychowaniu dzieci przebywających w tych domach pojawiła 
się trochę później, kiedy to w odniesieniu do niższych warstw społecznych 
J. Locke zaproponował między innymi rozwiązanie polegające na otwie-
raniu przy gminnych para�ach tzw. working schools (szkół pracy). Były one 
przeznaczone dla dzieci w wieku od trzech do czternastu lat, pochodzących  
z biednych rodzin5. Krytycy skłonni są upatrywać w idei J. Locke’a mniej lub 
bardziej zakamuµowanych workhouses, czyli domów pracy przymusowej dla 
ubogich dzieci, gdyż priorytetem w tychże wcale nie była edukacja, a praca 
w warsztatach zawodowych. Niemniej jednak zapewniały one dzieciom ca-
łodzienne wyżywienie i opiekę, co zdecydowanie współcześnie uznać można 
za działania prewencyjne podejmowane na rzecz osób zagrożonych przestęp-
czością. J. Locke w swoim projekcie przewidział również kształcenie opieku-
nów społecznych dla tychże dzieci6.

Wracając jednak do głównego wątku rozważań, w Polsce jeszcze przez 
pierwszym rozbiorem, w roku 1736 powstał w Warszawie dom poprawy 
z inicjatywy fundacji biskupa Rostkowskiego. Dom ten, zwany po łacinie Do-
5 K. Wrońska, Pedagogika klasycznego liberalizmu w dwugłosie. John Lock i John Stuard Mill, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
6 J. Locke, Myśli o wychowaniu, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002.
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mus Correctionis, miał na celu poskramianie i poprawę złych ludzi7. Zacho-
wana, obok łacińskiej, nazwa niemiecka Zuchthause sugeruje, iż celem domu 
było z jednej strony odstraszanie i pewnego rodzaju odpłata, zgodnie zresztą 
z obowiązującą ówcześnie �lozo�ą karania opartą na retrybucji, z drugiej zaś 
– poprawa i prewencja ogólna. Do placówki tej przyjmowano również dzieci 
przestępcze, aby uchronić je przed odbywaniem kary w więzieniu wraz z do-
rosłymi. Co ciekawe, aby sąd mógł w domu tym umieścić dziecko, potrzebna 
była zgoda rodziców. Oprócz tego w miejscu tym przebywały również prosty-
tuujące się dziewczęta. Osadzonych segregowano wedle wieku i płci. Oczywi-
ście zgodnie z duchem czasu dom ten jednocześnie pełnił funkcję workhouses, 
tym samym przygotowywał do pełnienia zawodu pod kierunkiem majstrów8. 

Prawdziwe jednak zmiany w sytuacji dzieci przestępczych rozpoczęły się  
w Polsce stosunkowo późno, gdyż dopiero w związku z rozbudzeniem się re-
µeksji na temat penitencjarystyki w XIX wieku. Powstały wówczas system wię-
ziennictwa opierał się na założeniu, iż celem kary pozbawienia wolności nie 
może być retrybucja i zemsta na winowajcy, ale przede wszystkim jego poprawa. 

W 1830 roku w Warszawie, z inicjatywy wybitnego polskiego peniten-
cjarysty F. Skarbka (1792–1866), powstał zakład, który od 1984 roku nosił 
nazwę Mokotowskiego Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci i obliczony 
był na pomieszczenie 50 chłopców w wieku od sześciu do czternastu lat. Do-
starczali ich do zakładu sami rodzice lub policja w przypadku zatrzymania 
dziecka na włóczęgostwie, żebraniu lub kradzieży. Początkowo w ogóle nie 
przyjmowano dzieci skazanych przez sąd. 

Do chwili wybuchu powstania listopadowego dyrektorem omawianego 
zakładu był poeta i pedagog S. Jachowicz (1796–1857). W organizacji zakła-
du wyraźnie widoczne były założenia systemu �ladel�jskiego. W ciągu dnia 
wychowankowie uczyli się i pracowali razem, w nocy natomiast przebywali  
w osobnych celach. Nazwiska wychowanków znane były tylko wychowaw-
com, na ubraniach nosili oni bowiem wyszyte numery. Stosowano zasa-
dę niewynagradzania za dobre sprawowanie ani za dokładne wykonywanie 
obowiązków, natomiast wszelkie wykroczenia niezwłocznie podlegały karze. 
Rodzicom nie wolno było widywać się z synami ani dostarczać im paczek9. 
Wychowankowie uczyli się religii, rachunków, kaligra�i, śpiewu, gimnastyki 
oraz pracowali w warsztatach: stolarskim, ślusarskim, szewskim, wikliniar-

7 P. Suchan, tamże.
8 M. Czerwiec, Więziennictwo. Zarys rozwoju, Centralny Zarząd Więziennictwa Ministerstwa Spra-
wiedliwości (skrypt), Warszawa 1958.
9 P. Suchan, dz. cyt..
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skim oraz w ogrodzie. Duże znaczenie przywiązywano do wychowania reli-
gijnego i moralnego poprzez pogadanki wychowawcze, wygłaszane z reguły 
przez kierownika zakładu10. Dyscyplina nie była bardzo surowa, a stopniowo 
rozluźniano ją również pod względem kontaktu z rodzicami. 

W swojej publikacji poświęconej dziejom omawianej placówki F. Wal-
czykiewicz tak o nim i przebywających w nim wychowankach pisał: „Wy-
chowańcami zakładu byli zbłąkani chłopcy, mający złe nałogi i instynkty, nad 
wytępieniem których trzeba rozumnie i wytrwale pracować. Surowość i kar-
ność bezwzględna nie stoją na pierwszym planie, owszem, obecny kierownik 
zakładu zapoznany z psychologią dziecka stara się przede wszystkim miłością 
i łagodnością zyskać zaufanie. System ten prawie nigdy nie zawodzi, tylko  
w rzadkich wypadkach, dla złamania uparcie trwającej w występku natury, 
potrzeba uciekać się do kar segregowanych bardzo uważnie”11.

Równocześnie z powstawaniem pierwszych placówek dla nieletnich w Pol-
sce tworzone były przepisy prawa karnego uwzględniające problem odmienne-
go traktowania dzieci za popełnione wykroczenia. Przepisy te oparte były na 
wzorach zachodnich oraz na myśli wybitnych działaczy i profesorów, związa-
nej z wychowaniem i resocjalizacją. I tak Kodeks karzący dla Królestwa Polskiego 
z 1818 roku uznał zupełną nieodpowiedzialność nieletnich dzieci do lat 12, 
które miały jedynie podlegać domowemu skarceniu. Jeśli chodzi natomiast  
o nieletnich starszych, sytuacja się różnicowała i za popełnione zbrodnie prze-
widywano kary po ukończeniu 15. roku życia, jeśli była popełniona z pełnym 
rozeznaniem czynu oraz po ukończeniu 18. roku życia, jeśli była popełniona  
w wyniku zaniedbań wychowawczych dziecka. Zdarzało się bowiem, że nie-
letni pozbawiony całkowicie opieki i środków do życia dopuszczał się ciężkich 
przestępstw, aby zwyczajnie przetrwać. Najwyższą karą było zamknięcie na je-
den rok w domu poprawy lub areszcie publicznym. Kodeks mówił, iż „karą dla 
małoletnich oprócz stosownych do sił i wieku robót ma być nauka szczególnej 
moralności i religii połączona, przez ciąg zamknięcia trwająca”12. W uzupeł-
nieniu tego przepisu, artykuł 12 instrukcji więziennej z 17 września 1823 roku 
stanowił, iż „wiek także przy umieszczeniu razem więźniów na względzie mieć 
potrzeba, szczególnie więźniów małoletnich, nie mających lat 15, z dorosłymi 
zbrodniarzami mieszać nie należy, dla uniknięcia zepsucia”13. 

10 O. Lipkowski, Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja, PZWS, Warszawa 1971.
11 F. Walczykiewicz, Dzieje Instytutu Moralnej Poprawy Dzieci w Mokotowie, Warszawa 1898.
12 A. Mogilnicki, tamże, s. 324.
13 A. Mogilnicki, tamże.
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Na ziemiach polskich będących pod zaborem rosyjskim brakowało pla-
cówek, w których mogliby być umieszczani nieletni przestępcy. Dokumen-
tem traktującym o karaniu przestępców był Kodeks kar głównych i popraw-
czych Królestwa Polskiego z 1847 roku. Nie zawierał on jednak wzmianki  
o specjalnych placówkach dla nieletnich, gdyż w praktyce w obecnych wa-
runkach nie było możliwości realizacji takiego przepisu. Kodeks ten wzoro-
wany był na analogicznym rosyjskim. Dopiero ustawa z 20 listopada 1864 
roku wspomniała o przytułkach poprawczych, motywując przepis tym, iż 
małoletnich przestępców nie należy karać, lecz wychowywać. Artykuł 
137 ustęp 2 odniósł się do nieletnich w wieku 14–17 lat, działających bez 
„dostatecznego przeświadczenia o bezprawności czynów”14. Ukaz z dnia 21 
grudnia 1866 roku wprowadzał zasady w przedmiocie organizacji zakładów 
wspomnianego typu, w szczególności zakładał, iż oprócz przytułków powo-
ływanych przez władze rządowe celem „moralnej poprawy nieletnich skaza-
nych przez wyroki sądowe” z inicjatywy „stowarzyszeń ziemian, towarzystw 
duchowych, innych instytucji czy nawet osób prywatnych” powstaną podob-
ne urządzenia dobroczynne i zakłady, mające na celu ogólny „pożytek”15. 
Cele i kierunki oddziaływania tych zakładów określały dodatkowe przepisy, 
które były załączone do ukazu. Jednak one nie miały mocy obowiązującej, 
mogły jedynie stanowić pewne luźne instrukcje, gdyż nie zostały o�cjalnie 
zatwierdzone. 

Tak czy inaczej cytowany akt był podstawą prawną, na mocy której  
w Królestwie Polskim zostało powołane do życia Towarzystwo Osad Rol-
nych i Przytułków Rzemieślniczych (TOR). Jednym z głównych dążeń tej 
organizacji było powołanie wspominanych przez ukaz zakładów popraw-
czych. W ustawie Towarzystwa Osad Rolnych dotyczącej jego celów można 
przeczytać:

„1. Towarzystwo zakłada sobie pracować nad moralną poprawą dzieci 
płci obojga, które za występek przez sąd na karę skazane zostały, tudzież nad 
polepszeniem losu nieletnich żebraków i włóczęgów bez przytułku.

2. Celem skutecznej poprawy i ustalenia losu rzeczonych dzieci Towa-
rzystwo starać się będzie tak o �zyczne, jak i moralne i umysłowe ich wycho-
wanie w zastosowaniu do praktycznych zawodów. Zakładać będzie w miarę 
funduszów osady rolne i przytułki rzemieślnicze. W tych zakładach wycho-
wańcy otrzymają elementarne teoretyczne ukształcenie i praktycznie nauczą 
14 Za: E.J. Dukaczewski, tamże, s. 52.
15 E.J. Dukaczewski, tamże.
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się rolnictwa i rzemiosł, aby się uzdolnić na umiejętnych robotników wiej-
skich i rzemieślniczych.

3. Początkowo osady rolne i przytułki rzemieślnicze urządzane będą wy-
łącznie dla dzieci płci męskiej przez sąd na karę skazanych. Dla dzieci wyzna-
nia mojżeszowego mogą być zakładane osady i przytułki pod bezpośrednim 
nadzorem i zarządem członków ich wyznania.

4. Osady i przytułki będą urządzane albo ogólne dla wszystkich wycho-
wańców, albo też oddzielnie: dla skazanych na kary, dla włóczęgów i żebraków, 
a to wedle dogodności i moralnej korzyści wszystkich”16.

Bodaj najwybitniejszym inicjatorem i propagatorem TOR był prawnik  
i działacz społeczny W. Miklaszewski (1839–1924). Nie do przecenienia jest 
jego wkład w rozwój polskiej myśli resocjalizacyjnej, albowiem jeszcze w cza-
sie swoich studiów badał problemy społecznej i wychowawczej roli więzień, 
jak i zwrócił uwagę na możliwości wykorzystania tych instytucji do zapobie-
gania dalszej demoralizacji młodzieży. Szczególnie chodziło mu o młodzież, 
która w wyniku konµiktu z prawem została pozbawiona wolności. Zasługą 
W. Miklaszewskiego jest opracowanie założeń organizacyjnych i wychowaw-
czych osady rolnej, którą zamierzało uruchomić TOR. 

Innym związanym blisko z działalnością TOR działaczem społecznym 
był również prawnik A. Moldenhawer (1840–1909). Piastował on stano-
wisko asesora Sądu Policji Poprawczej, później został członkiem Wydziału 
Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie. Wiele jego artykułów odnoszą-
cych się do problemów więziennictwa, wychowania i kształcenia więźniów 
ukazywało się na łamach czasopism prawniczych i społecznych w Królestwie 
Polskim. W tekstach mocno eksponował swoje podglądy, miedzy innymi 
opinię o decydującym wpływie warunków społecznych i wychowawczych na 
postępowanie człowieka. Nie zgadzał się również z głoszoną wówczas teorią 
o „niepoprawności przestępców”, tym samym ostrożnie odnosząc się do roli 
czynników biologicznych generujących skłonności przestępcze. Podobnie jak 
cytowany wcześniej W. Miklaszewski, A. Moldenhawer również zajmował się 
problematyką młodzieży niedostosowanej społecznie, wchodzącej w kolizję  
z prawem. Na ten temat właśnie opublikował obszerne rozprawy w „Przeglą-
dzie Sądowym” oraz w „Rocznikach TOR”17.

16 Z ustawy TOR z 1972 roku, za: E.J. Dukaczewski, tamże, s. 53.
17 W. Bobrowska-Nowak, Materiały pomocnicze do pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczej (wybór 
i opracowanie), Uniwersytet Śląski, Katowice 1979.
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Sztandarową placówką założoną i prowadzoną przez Towarzystwo Osad 
Rolnych była osada rolniczo-rzemieślnicza, czyli inaczej po prostu zakład 
poprawczy w Studzieńcu koło Skierniewic. Zanim jednak powstał, w kil-
ku innych więzieniach, między innymi w Warszawie, Lublinie czy Kielcach 
działały tzw. Szkółki dla małoletnich więźniów. Byli oni objęci specjalnym 
nadzorem i nauczani przez nauczycieli w zakresie czytania, pisania, rachun-
ków, religii i śpiewu chóralnego. Wszystko to w pewnym momencie postano-
wiono realizować w jednej osadzie. Idea ta spotkała się z zainteresowaniem 
wielu działaczy w kraju, czołowym natomiast jej propagatorem był Bolesław 
Prus. Zachęcał on społeczeństwo na łamach Kronik Tygodniowych do zbiera-
nia funduszy na rzecz tego przedsięwzięcia.

W jednym ze swoich artykułów pisał, iż: „Każdy małoletni przestęp-
ca – a jest ich tysiące – zamiast w więzieniu, powinien odsiadywać karę  
w osadach rolnych, czas pobytu w osadach nie może ograniczać się do paru 
lat, lecz trwać powinien tyle czasu, ile potrzeba do stłumienia w dziecku 
złych skłonności i rozwinięcia dobrych”18. Otwarcie osady w Studzieńcu 
nastąpiło 14 maja 1876 roku, początkowo dla chłopców, później natomiast, 
18 grudnia 1890 roku, otworzono przytułek dla dziewcząt w osadzie Prusz-
cza i Nowa Huta19.

Organizacja systemu wychowawczego w Studzieńcu oparta była na po-
dziale wychowanków na małe grupki – rodziny. Każda z nich wraz ze swoim 
wychowawcą zajmowała jeden domek. „Urządzenie wewnętrzne dla Osady 
Rolniczo-Rzemieślniczej w Studzieńcu z 1892 roku”20 przywiązywało szcze-
gólną wagę do utrzymania w rodzinach właściwej atmosfery wychowawczej. 
Wychowankowie ze swoimi kolegami „powinni obchodzić się grzecznie  
i z całą serdecznością, chętnie pomagać im w zajęciach i w ścisłym wyko-
nywaniu przepisów, przestrzegać, gdyby błądzili i pomagać, aby się błędów  
i nałogów jak najprędzej pozbyli, w razie wynikających nieporozumień uśmie-
rzać i jednać takowe”21. Celom wychowania zespołowego miały służyć takie 
środki, jak nagrody indywidualne za koleżaństwo oraz nagrody zbiorowe dla 
całego oddziału. W razie złego sprawowania przewidywano kary oraz degra-
dację winowajcy do niższej klasy. 

Zwolnienie z zakładu następowało po odbyciu przez wychowanka orze-
czonej wyrokiem kary lub po ukończeniu 18. roku życia. W pewnych przy-

18 B. Prus, Kroniki, tom II, PIW, Warszawa 1956.
19 H. Szymańska, Z problematyki przestępczości nieletnich w drugiej połowie XIX wieku (Początki Zakładu 
Poprawczego w Studzieńcu), „Przegląd Penitencjarny” nr 2, 1964.
20 E.J. Dukaczewski, tamże, s. 54
21 Tamże.
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padkach, na wniosek zakładu, Zarząd TOR mógł wystąpić do sądu o przed-
terminowe warunkowe zwolnienie. W momencie zupełnego braku poprawy 
można było oddać wychowanka do dyspozycji władz sądowych. Wychowan-
kowie zwolnieni z zakładu nadal otoczeni byli opieką TOR aż do ukończe-
nia 21. roku życia. Tym samym mieli obowiązek osobistego stawiennictwa  
w biurze Zarządu Towarzystwa, gdzie przydzielano im opiekuna wśród człon-
ków Towarzystwa i zakładano akta osobowe. Od tego momentu dla opieku-
na zaczynała się odpowiedzialna i mozolna praca, mianowicie do jego zadań 
należało odwiedzanie chłopca w miejscu jego zamieszkania, systematyczne 
stawiennictwo chłopca u opiekuna, poznawanie jego skłonności i planów, re-
lacji towarzyskich, diagnoza potrzeb i pomoc w ich zaspokajaniu w posta-
ci drobnych zasiłków, porad, pisania listów, itp. W. Miklaszewski w jednym 
ze swoich wypowiedzi stwierdził, iż: „Zakład studzieniecki, którego system  
i działalność jest znana daleko poza granicami kraju naszego, wydał już setkę 
użytecznych pracowników na niwie społecznej”22.

Wiele prób zorganizowania opieki nad dzieckiem przestępczym widać 
było również w zaborze austriackim. Działania te obejmowały głównie opie-
kę nad młodzieżą wywodzącą się z ubogich warstw, nad sierotami i dziećmi 
opuszczonymi. Była to głównie działalność pro�laktyczna, jednak dotyczy-
ła również tych, którzy już weszli w konµikt z prawem. Znaczącą postacią  
w tych działaniach był proboszcz we wsi Miejsce Piastowe koło Krosna  
B. Markiewicz (1842–1912), jednocześnie założyciel ośrodka wychowawcze-
go. Za skuteczną pro�laktykę przestępczości i zarazem formę resocjalizacji 
uznawał pracę, która umożliwia człowiekowi jednocześnie zapewnienie pod-
stawowych warunków bytowych. 

Pod wpływem myśli pedagogicznej reguły salezjańskiej księdza J. Bosko 
z inicjatywy B. Markiewicza w 1894 roku został założony (początkowo na 
plebani) zakład wychowawczy, który później uzyskał osobny budynek. Insty-
tucja ta pod świecką nazwą Towarzystwo Powściągliwość i Praca, zaczęło 
realizować cele wychowawcze. Później podobne zakłady powstały również 
w innych częściach Galicji. B. Markiewicz zaczął wydawać czasopismo „Po-
wściągliwość i Praca”, które wychodziło aż do 1912 roku. Ten wybitny dzia-
łacz był również autorem jednego z pierwszych zwartych dzieł zawierających 
myśl resocjalizacyjną pt. Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej, 
które zostało wydane w 1912 roku w Miejscu Piastowym. 

B. Markiewicz jako inicjator wspomnianych zakładów wiązał formę pra-
cy wychowawczej z kształceniem zawodowym młodzieży, przede wszystkim 
z pracą rolną i rzemiosłem. Tym samym wychowankowie opuszczający za-
22 Rocznik TOR, 1882, tamże, s. 56.
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kład uważani byli za dobrze przygotowanych rzemieślników, chętnie zatrud-
nianych w warsztatach i fabrykach w całym kraju. Warto zwrócić uwagę na 
aspekt wychowawczy, mianowicie stosunek opiekunów do kar: wyelimino-
wano zupełnie kary cielesne i nie stosowano kar upokarzających. Zakłady 
te nazywano domami pracy dobrowolnej, utrzymywały się bowiem z pracy 
wychowanków. O tym, jak znacząca była ich działalność na ziemiach zaboru 
austriackiego świadczyły petycje Rady Opiekuńczej w Krakowie wysyłane do 
Sejmu Galicyjskiego, w których wykazywano między innymi ilość młodzieży 
objętej opieką. 

W samym bowiem Krakowie liczbę dzieci opuszczonych szacowano na  
20 00023. Większość tych dzieci, jak się okazywało, miała rodziców, jednak były 
to głównie osoby bezrobotne, alkoholicy oraz ludzie żyjący w biedzie i ubóstwie 
społecznym. W rozprawie 20-lecie galicyjskiej krzywdy profesor J. Makarewicz 
pisał, iż „większość przestępców rekrutuje się z tzw. młodzieży zaniedbanej. Jeśli 
nie chcecie mieć przestępców, to nie wychowujcie ich sobie”24. 

Oprócz inicjatywy księdza B. Markiewicza w zaborze austriackim na 
uwagę zasługuje działalność Śląskiego Zakładu Wychowawczego w Cie-
szynie. Inicjatywa ta powstała dzięki posłowi na Sejm Śląski w Opawie  
R. Halfarowi. Sejm ten decyzją z dnia 28 października 1903 roku upoważ-
nił Śląski Wydział Krajowy do kupienia odpowiedniego terenu i rozpoczęcia 
budowy zakładu, który zaczął funkcjonować w listopadzie 1912 roku. Przez 
lata stanowił on wzorcową placówkę, w której oprócz nowoczesnych rozwią-
zań architektonicznych starano się utrzymać dobrą atmosferę, zapobiegającą 
procesom dalszej demoralizacji i sprzyjającą resocjalizacji. 

Za podstawową funkcję zakładu uznano przygotowanie zawodowe mło-
dzieży. Umożliwiono tym samym liczne kierunki kształcenia zawodowego 
oraz prowadzono kursy przygotowawcze i dokształcające. Wychowankowie 
uczyli się rzemiosła warsztatach na terenie całego zakładu oraz poza nim 
pod kierunkiem mistrzów wyznaczonych przez Śląską Izbę Rzemieślniczą. 
Wśród nowoczesnych rozwiązań również wychowawczych i pedagogicznych 
wprowadzono tutaj badania psychologiczne nad cechami osobowości i uzdol-
nieniami zawodowymi wychowanków. Opiekunowie rozwijali nowoczesny 
system wychowania resocjalizującego, oparty na zasadzie samorządności i ak-
tywności młodzieży. Metody te były wynikiem przemyślanych i przedyskuto-
wanych przez kadrę poglądów na zagadnienie resocjalizacji dzieci przestęp-
czych. Organem współpracującym z wychowawcami był samorząd młodzieży 
23 S. Prószyński, Przyczynek do sprawy wychowania, Kraków 1908.
24 J. Makarewicz, 20-lecie galicyjskiej krzywdy, Kraków 1905.

Małgorzata Michel



159

i działający z jego ramienia sąd koleżeński. Korzystano ponadto z metod 
wyróżniania i nagradzania wychowanków za pracę nad sobą, rozbudowano 
społeczno-kulturalną działalność młodzieży, organizowano sytuacje wycho-
wawcze sprzyjające rozwijaniu zainteresowań społecznych, intelektualnych  
i zawodowych. Organizowano wycieczki na wzór harcerski, ćwiczenia i zawo-
dy sportowe oraz starano się przywrócić warunki rodzinne, a także prawo do 
rozrywki i zabawy25.

Ostatnim zasługującym na omówienie w niniejszym artykule wątkiem 
jest problematyka dziecka przestępczego i myśli o wychowaniu tegoż w za-
borze pruskim. Problem ten regulowało pruskie ustawodawstwo karne z 1878 
roku wraz z późniejszymi zmianami. Na jego mocy Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych w Berlinie skierowało do Starostwa Powiatowego w Chojnicach 
pismo w sprawie urządzenia zakładu poprawczego na terenie powiatu choj-
nickiego. Budowę tej placówki rozpoczęto w 1883 roku, a otwarcie odbyło 
się już w 1885 roku. Składała się ona z kompleksu budynków i zabudowań 
mieszkalnych oraz gospodarczych, później również rolnych. Do zakładu tego 
kierowano młodocianych skazanych za różne przestępstwa do 21. roku życia. 
Skierowania te wydawały sądy. Natomiast zwolnienie z zakładu uzależniano 
od zachowania podopiecznego. Opiekę nad wychowankami pełnili specjalnie 
do tego celu przygotowani wychowawcy. Praca resocjalizacyjna oparta była 
na nauce i pracy w warsztatach oraz w rolnictwie, a nauki czytania, pisania  
i rachunków udzielał dochodzący nauczyciel. Dużą wagę przywiązywano do 
wychowania religijnego, w kaplicy odbywały się nabożeństwa dla podopiecz-
nych różnych wyznań. 

Podobną placówką był utworzony dla dzieci przestępczych na Pomorzu 
zakład w Szubinie. Kierowano do niego dzieci wyznania katolickiego w wieku 
10–21 lat, aby izolować je od środowisk rodzinnych i poddawać represjom za 
nieposłuszeństwo wobec władz pruskich oraz popełniane przestępstwa. Pod-
stawową formą wychowania była nauka szkolna, jednakże prowadzona wyłącz-
nie w języku niemieckim, ponadto niestety stosowane były kary cielesne, areszt, 
zmniejszenie racji żywnościowych i ciężka praca �zyczna, głównie na roli. Uwa-
żano także, iż kontakt z przyrodą dobrze wpływa na dzieci przestępcze. 

W lipcu 1900 roku w Niemczech ogłoszono ustawę o wychowaniu zapo-
biegawczym nieletnich, która miała poprawić sytuację wychowanków prze-
bywających w placówkach dla nieletnich przestępców. Ustawa ta podkreślała 
mocno potrzebę przygotowania młodzieży do przyszłego, samodzielnego 
życia w środowisku otwartym. 

25 E.J. Dukaczewski, tamże, s. 58.

Rozwój opieki nad dzieckiem przestępczym pod zaborami. Działalność Towarzystwa Osad Rolnych...
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Istotnym wydarzeniem w historii opieki nad dzieckiem społecznie nie-
dostosowanym i przestępczym w Polsce było powstanie sądów dla nieletnich. 
Na posiedzeniu Sądu Głównego w dniu 10 sierpnia 1915 roku uchwalono 
utworzenie tychże sądów, a do opracowania ich regulaminu, jak i zasad funk-
cjonowania zakładów dla nieletnich postanowiono powołać specjalną komi-
sję. Efektem jej prac było wydanie w 1928 roku, czyli już po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, prawa o ustroju sądów powszechnych, które podawało 
ogólne zasady funkcjonowania sądów dla nieletnich na wypadek powszech-
nego ich wprowadzenia. Jednak przepisy zawarte w tym prawie nie zostały  
w pełni wprowadzone w życie.

Zmierzając do podsumowania powyższych rozważań, warto raz jeszcze 
zwrócić uwagę na fakt, iż czasy zaborów w Polsce nie były okresem „martwym” 
z punktu widzenia rozwoju myśli pedagogicznej w zakresie opieki nad dziec-
kiem przestępczym. Był to bowiem przede wszystkim czas zmiany patrzenia 
na dziecko, wyjściowej do dalszych rozważań i poszukiwań skutecznych roz-
wiązań. Dziecko z „małego dorosłego” stało się z powrotem dzieckiem ze swą 
odrębnością i specy�ką rozwojową. Śmiało można powiedzieć, iż wówczas to 
zauważono „dziecko w dziecku”. 

W owych czasach możemy wyraźnie dostrzec zainteresowanie proble-
mami dzieci, pochylenie się nad dzieckiem opuszczonym i zmarginalizowa-
nym. To spowodowało, iż reµeksja wybitnych pisarzy, profesorów i działaczy 
społecznych skoncentrowała się wokół upatrywania przyczyn przestępczości 
dzieci w ubóstwie i to zarówno materialnym, jak też moralnym. Pociągnęło 
to za sobą dostrzeżenie potrzeby stosowania innych metod pracy w stosunku 
do nieletnich przestępców, których wiek de�niowano rozmaicie, najczęściej 
jednak w przedziale 10–17 lat oraz 13–21 lat (ten drugi przedział zasadniczo 
nie odbiega od przyjętego dzisiaj w Polsce kryterium). 

Wnikliwy obserwator, studiując ówczesną myśl pedagogiczną, dostrzeże 
wyraźną ewolucję od reµeksji o karaniu do reµeksji prowadzącej do wycho-
wania dzieci dopuszczających się czynów przestępczych. Za myślą tą poszło 
tworzenie odrębnych zakładów dla nieletnich, opartych na odrębnych aktach 
prawnych oraz reµeksji pedagogicznej dotyczącej wychowania i stosowania 
konkretnych metod wychowawczych. Zatem rozpoczynająca się ewolucja od 
pewnej konkretnej wizji człowieka – dziecka przestępczego prowadziła do 
coraz bardziej spójnej metodyki wychowania resocjalizującego.

Małgorzata Michel
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Studzieniec – praktyczna realizacja idei ochrony dziecka zaniedbanego 
moralnie na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego

Streszczenie: Artykuł niniejszy traktuje o pierwszej na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego placówce prze-
znaczonej dla nieletnich przestępców, założonej w Studzieńcu w 1867 roku z inicjatywy Towarzystwa Osad 
Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. Zasady pedagogiczne zakładu opierały się na doświadczeniach fran-
cuskiej kolonii w Mettray, belgijskich oraz szwajcarskich. Zakład traktowany był jako wzorcowy do końca XX 
wieku, a po okresie I i II wojny światowej zaczął znów funkcjonować jako zakład poprawczy. Dziś mieści się 
tam zakład poprawczy. Chociaż system wychowawczy zakładu wzorowany jest na doświadczeniach francu-
skiego i szwajcarskiego systemu rodzinkowego, to warto podkreślić inicjatywę Polaków – ludzi dobrej woli, 
reprezentujących kulturę i oświatę, działających pod zaborem rosyjskim w trudnym dla narodu polskiego czasie.
Słowa kluczowe: nieletni przestępca, zakład poprawczy, odpowiedzialność karna, resocjalizacja, sankcje karne

Studzieniec – Practical Realisation of the Morally Neglected Child  
Protection Concept in Russian Partition

Summary: ©e article is about the �rst facility for juvenile o¿enders in Russian partition, founded in Studzie-
niec in 1867 on the initiative of the Agricultural Settlements Society and Craftsman’s Shelters. Pedagogical 
principles of the institution was based on the experience of the French Mettray Penal Colony, and on the experi-
ence of the Belgian and Swiss. It was regarded as a model institution till the end of the twentieth century. After  
I and II World War was reopened as a reformatory. Today there is the Youth Correctional Centre. Although 
the educational system was based on the experience of the French and Swiss ”family system”, it is worth to 
emphasize the initiative of Polish people of good will, people of culture and education operate under Russian 
rule in a diÌcult time for their nation.
Keywords: Juvenile o¿ender, correctional house, criminal responsible, social rehabilitation, penalties

Wstęp

Praktyczne rozwiązania wychowawczo-resocjalizacyjne przyjęte w Stu-
dzieńcu są przykładem ugruntowanej już reµeksji pedagogicznej czołowych 
przedstawicieli polskiego środowiska naukowego i doczekały się realizacji 
właśnie dzięki determinacji Polaków a wbrew urzędnikom carskim. Alek-
sander Mogilnicki, Aleksander Moldenhawer – ludzie światli, mimo represji 
popowstaniowych „inwestowali” we współpracę ze społecznikami, ludźmi do-
brej woli i stworzyli placówkę, gdzie, choć nie mogli uczyć języka polskiego 
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otwarcie, to uczono religii i rzemiosła, co stanowi klasyczny przykład pracy 
organicznej. Choć placówka powstała na wzór szwajcarskich i francuskich 
instytucji, to Jan Wieczorkowski w regulaminie swojego autorstwa nadał jej 
polski (mieszany) charakter.

O budowaniu instytucjonalnego systemu wychowania poprawcze-
go nieletnich można mówić dopiero od czasu uzyskania niepodległości 
w 1918 roku. Ale istotne dla analizy systemu opieki i poprawy dzieci 
i młodzieży moralnie zaniedbanej czy zagrożonej przestępczością na zie-
miach polskich są zdecydowanie zmiany społeczne z II połowy XIX wieku 
oraz zmiany polityczne przełomu XIX wieku i początków IIRzeczpospo-
litej, które stanowią kontekst jego poznania i opisu. Warto więc zaznaczyć, 
że reµeksja z przełomu wieków i początku XX wieku stanowi kontynuację 
myśli społecznej, pedagogicznej, początków reµeksji socjologicznej II po-
łowy XIX wieku, także przekładaną na praktykę myśl Marii Konopnic-
kiej czy Fryderyka Skarbka, ludzi dobrej woli skupionych w środowiskach 
naukowych i organizacjach społecznych czy wyznaniowych. Niestety do-
piero odzyskanie niepodległości pozwoliło na uchwalenie koniecznych 
norm prawnych konstytuujących polską państwowość i obszay życia spo-
łecznego.

Polityczny i naukowy kontekst rozwoju inicjatyw społecznych 
w drugiej połowie XIX wieku

Druga połowa XIX wieku to czas wzmożonych represji po powstaniu 
styczniowym na ziemiach Królestwa Polskiego, ale równocześnie (w uprosz-
czeniu) rodzącej się idei pracy u podstaw w społeczeństwie, szkoły pozytywnej 
w obszarze nauki, początków myśli socjologicznej i psychologicznej, począt-
ków nowoczesnej reµeksji pedagogicznej. Pionierzy psychologii naukowej na 
ziemiach polskich: Julian Ochorowicz, Adolf Dygasiński czy Jan Władysław 
Dawid przenosili na rodzimy grunt osiągnięcia psychologii eksperymental-
nej, co owocowało wprowadzeniem nowatorskich jak na owe czasy metod ba-
dania rozwoju dzieci i młodzieży, przenikając do świadomości społecznej1. 
Początki myśli socjologicznej i związana z nią metafora społeczeństwa jako 
organizmu stanęły u podstaw rodzącej się pedagogiki społecznej, której szyb-
ki rozwój nastąpił dopiero u początków wieku XX, kiedy to po rewolucji 1905 

1 Por. D. Raś, Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku. Warunki życia, badania psychologiczno-
-społeczne, dobroczynność i wychowanie młodzieży, Kraków 2011, s. 62–63.
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roku zmienił się klimat polityczny i społeczny oraz nastąpiło otwarcie dla 
działań organizacji społecznych dążących do nadania oświacie i szkolnictwu 
charakteru narodowego2.

W drugiej połowie XIX wieku rodzi się w Europie (ale też za Ocea- 
nem)3 pozytywistyczna perspektywa w podejściu do sprawców przestępstw  
i reµeksja nad poprawą przestępcy rozumianą jako cel wymiaru kary. Po-
czątkowe badania kryminologiczne nad przyczynami przestępstwa i jego 
sprawcą skutkują narodzeniem podejścia antropologicznego i biologicznego 
a później socjologicznego do sprawców przestępstw. Pojawia się też reµek-
sja nad specy�ką sprawcy młodocianego lub nieletniego, różniącego się od 
dorosłych sprawców przestępstw. Przenikanie nauk medycznych, �zjologii, 
psychologii, pojawianie się reµeksji psychiatrycznej znajdują odzwierciedle-
nie w badaniach nad „dzieckiem przestępczym” oraz w reµeksji nad meto-
dami zapobiegania wykolejeniu moralnemu nieletnich, czyli z jednej strony 
rozwijają się badania etiologiczne, a z drugiej strony – pojawia się myślenie 
pedagogiczne, odpowiadające dominującemu już wówczas pozytywizmowi. 
Kryminologia pozytywistyczna zakłada bowiem, że diagnoza przyczyn prze-
stępczości i ich usunięcie pozwoli też wyeliminować przestępczość4. Jest to 
oczywiście uproszczenie, ale jego echa pobrzmiewają do dziś w korekcyjnym 
nurcie współczesnej resocjalizacji5. 

Początków polskiej myśli resocjalizacyjnej rodzącej się w XX wieku nale-
ży poszukiwać w pedagogice specjalnej i działalności Marii Grzegorzewskiej 
oraz w reµeksji obecnej w pedagogice społecznej i pracy socjalnej (H. Radliń-
ska)6. Resocjalizacja jest dziś tylko jedną z dróg zapobiegania przestępczo-
ści, a jej początki sięgające końca XIX wieku związane są przede wszystkim  
z rozwojem reµeksji naukowej o mocy sprawczej wychowania i edukacji oraz psy-
choedukacji jako metodach zapobiegania marginalizacji społecznej, której kon-
sekwencją jest przestępczość. Problematyka wychowania młodzieży przestępczej 
była obecna w dziełach Aleksandra Mogilnickiego, który akcentował koniecz-
ność zmian ustawodawczych w kierunku indywidualizacji działań poprawczych. 
Jak pisze Danuta Raś: „Nie tylko wystąpił on [Aleksander Mogilnicki – przyp. 
J.K.] przeciwko karom (głównie cielesnym), pozbawiającym przestępcę godności, 

2 Tamże, s. 67.
3 Por. A. Barczykowska, Oddziaływania probacyjne wobec osób w konflikcie z prawem (doświadczenia ame-
rykańskie), w: „Probacja” 2010, nr 3–4, s. 92–115.
4 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 1999, s. 89.
5 Por. M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Kraków 2014, s. 62.
6 D. Raś, Rodziny ubogie i przestępczość…, s. 186.
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lecz położył silny akcent na dobór takich środków wychowawczych, jakie w oso-
bowości przestępcy mogły wywołać odpowiednie zmiany”7.

Wraz z industrializacją i rozwojem miejskich ośrodków przemysłowych 
oraz migracją ludności do miast pojawia się problem dzieci zaniedbanych, 
opuszczonych, zdemoralizowanych, bezdomnych, które dziś zaliczmy do 
zbiorczej kategorii „dzieci ulicy”. Problem ten, notowany już w źródłach opi-
sujących wiek XVI, nasila się, a obok instytucji kościelnych, �lantropijnych 
czy też „ludzi dobrej woli” pojawiać się zaczynają instytucje świeckie (spo-
łeczne) czy publiczne (państwowe), których celem jest zmniejszanie obszarów 
biedy i przestępczości w miastach. Można powiedzieć, że od drugiej połowy 
XIX wieku etapy rozwoju resocjalizacji nieletnich wyznaczają następujące 
czynniki: rozwój zakładów wychowawczych i poprawczych, rozwój społecz-
nej, a także państwowej opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi, 
przemiany w samej doktrynie prawa karnego, powstanie i rozwój sądow-
nictwa dla nieletnich (1899, Illinois), wytworzenie się specjalnej procedury  
w sprawach nieletnich oraz przenoszenie punktu ciężkości na pro�laktykę”8.

Sytuacja prawna dzieci i młodzieży w zaborze rosyjskim

W Rosji carskiej w drugiej połowie XIX wieku następowały wielokrotnie 
znaczne nowelizacje prawa karnego, ale tylko niektóre z nich dotyczyły prawa 
karnego nieletnich.

Za panowania Katarzyny II na mocy ukazu z 1765 roku odpowiedzial-
ność karną ponosił w Rosji i na terenie zaboru rosyjskiego nieletni od 10. roku 
życia, jednakże kilka lat później obniżono wiek odpowiedzialności karnej do 
7 lat, co trwało aż do 1886 roku9. Nieletni w wieku 10–17 lat traktowani byli 
jako osoby działające „bez pełnego rozeznania” ciężaru czynu i odpowiedzial-
ności, dlatego też sankcje wobec nich były łagodniejsze w stosunku do tych 
orzekanych wobec osób dorosłych. Jedną z takich sankcji był nadzór rodziców 
lub innych osób odpowiedzialnych. Warto nadmienić, że w Rosji nie było po-
wszechnego obowiązku szkolnego, co zdecydowanie sprzyjać mogło demora-
lizacji i zagrożeniu przestępczością. Kary cielesne za przestępstwa zniesiono 
formalnie w Rosji w 1863 roku10.
7 Tamże, s. 73.
8 M. Cieślak, Od represji do opieki, „Palestra” 1973, nr 1, s. 26.
9 M. Kalinowski, J. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2003, s. 57.
10 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994, s. 440.
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Do połowy XIX wieku nieletni umieszczani byli w zakładach karnych 
dla dorosłych, ale na mocy wyroków sędziów pokoju nieletni w wieku od 10 
do 18 lat mogli być umieszczani w zakładach poprawczych prowadzonych na 
podstawie ustawy z 1866 roku przez stowarzyszenia, organizacje społeczne, 
organizacje wyznaniowe i osoby prywatne. Istotne jest, że obok dzieci zagro-
żonych przestępczością lub zdemoralizowanych czy już młodocianych prze-
stępców do tych samych placówek kierowano też na mocy wyroków władzy 
administracyjnej osoby bezdomne, żebraków i osoby chore. Niewielka liczba 
takich ośrodków powodowała umieszczanie w zwykłych zakładach karnych 
– więzieniach dla dorosłych sprawców przestępstw – także nieletnich zdemo-
ralizowanych w mniejszym stopniu. W zwykłych więzieniach nie było moż-
liwości nauki czy pracy11.

Wymiar kar dla nieletnich był zdecydowanie łagodniejszy niż w stosun-
ku do dorosłych i zależny był od stwierdzenia przez sąd, czy nieletni działał 
z rozeznaniem. Jak wspomniano wcześniej, odejście od kar cielesnych na-
stąpiło około 1863 roku, ale jak wskazują wyniki badań z obszaru historii 
prawa karnego, w Rosji carskiej zawsze istniała dysharmonia między teorią 
prawa, prawem pisanym a praktyką sądowniczą12. Analizy historycznopraw-
ne prowadzą do wniosków, że „do cech prawa cywilnego należy stosunkowo 
największa trwałość norm zwyczajowych i stanowionych. W innych działach 
prawa istniała nieporównanie większa podatność na zmienne układy sił”13. 
Takie właśnie, mocno warunkowane politycznie, prawo karne obowiązywało 
w zaborze rosyjskim.

Danuta Raś, odnosząc się do danych statystycznych przywołanych  
w dziele Aleksandra Moldenhawera pisze, że „w latach 1878–1880 skazano 
w Królestwie polskim 13 396 chłopców i dziewcząt, z czego do osad skiero-
wano 313 chłopców, pod opiekę rodziny oddano 195, a resztę umieszczono 
w więzieniach. W tym czasie w Królestwie jedynie cztery więzienia miały 
szkółki dla nieletnich, a pozostałe traktowały ich na równi z dorosłymi”14. 

Wspomniany wyżej A. Moldenhawer – działacz społeczny, z wykształce-
nia prawnik, w rozprawie Dzieci w więzieniach opisał funkcjonujące wówczas 
więzienie dla nieletnich w Warszawie jako miejsce pod każdym względem 
niekorzystne dla umieszczonych tam dzieci w wieku 10–16 lat. W celach 
sześćdziesięcioosobowych, stanowiących równocześnie sypialnię, jadalnię  
11 M. Kalinowski, J. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, dz. cyt., s. 47–48.
12 Tamże.
13 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, dz. cyt., s. 417.
14 D. Raś, Rodziny ubogie i przestępczość…, s. 72.
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i klasę szkolną wszystkie rodzaje aktywności młodych ludzi zgromadzonych 
na stosunkowo niewielkiej powierzchni odbywały się w jednym miejscu, co 
stanowi o „totalności tej placówki” i jest zdecydowanie niekorzystne dla roz-
woju każdego człowieka15, generując powracanie do przestępczości nie tylko 
z dzisiejszej perspektywy, ale już ówczesnej, czego dowodem są właśnie fakty 
opisane w niniejszej rozprawie: „(…) do szkółki, jak statystyka sądowa prze-
konywa, wracają nieletni po dwa, trzy, cztery i więcej razy, jako młodzi recy-
dywiści. Oddziaływanie moralne jest tu też niesłychanie utrudnione, jeżeli nie 
jest niemożliwe”16. 

Jak wspomniano wyżej, reµeksja pedagogiczna drugiej połowy XX wie-
ku wywierała wpływ na prawo karne, czego przykładem mogą być dzieła 
wspomnianych już wybitnych prawników tamtych czasów: A. Moldenha-
wera czy A. Mogilnickiego. Sam Mogilnicki był propagatorem ekspery-
mentów resocjalizacyjnych opartych na ideach nowego wychowania Johna 
Deweya, obecnych u podstaw funkcjonujących w Ameryce Północnej refor-
matoriów dla dzieci i młodzieży przestępczej (na przykład reformatorium 
w Bostonie czy w Elmirze)17. Znajomość psychologii i rozwijającej się re-
µeksji nad wychowaniem w jej naukowej formie, czyli pedagogiki, dała pod-
stawę do spojrzenia na dotychczasowe reakcje prawa karnego wobec dzieci 
z innej perspektywy. Do tego bowiem czasu prawo postrzegało nieletniego 
jako małego dorosłego, różnicowało jedynie jego odpowiedzialność karną 
w doborze sankcji prawnokarnych.

Pierwsza placówka dla nieletnich przestępców 
w zaborze rosyjskim – Studzieniec

Obok represji wymierzonych w uczestników powstania styczniowego  
i ich rodziny, katorg i zesłań oraz kon�skat wszelkiego mienia, prowadzono 
szeroko zakrojoną akcję rusy�kacyjną w obszarze kultury, w szkolnictwie, ad-
ministracji i sądownictwie. Dlatego też działalność towarzystw, stowarzyszeń 
i innych organizacji społecznych była zależna raczej od swobodnego uznania 
władzy zaborczej, gdyż „aż do czasów rewolucji 1905–1907 nie było ogólnych 

15 Por. E. Goffman, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych insty-
tucji totalnych, Sopot 2011, s. 13–22.
16 D. Raś, Rodziny ubogie i przestępczość…, dz. cyt., s. 71.
17 E.J. Dukaczewski, Historia rozwoju praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i na świecie, w: B. Urban, J.M. 
Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 1, Warszawa 2007, s. 38–41.
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podstaw prawnych dla tego ruchu”18. Tym bardziej fakt powołania za zgodą 
władz zaborczych pierwszej placówki na ziemiach polskich zaboru rosyjskie-
go przeznaczonej dla nieletnich przestępców wydaje się nie lada osiągnięciem 
jej założycieli.

Był to Dom Poprawczy w Studzieńcu, otwarty w 1867 roku, z inicjaty-
wy Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. Jego twórcą  
i założycielem był Józef Wieczorkowski, Prezes Sądu Apelacyjnego Króle-
stwa Polskiego. Zainicjował on w 1871 roku działalność Towarzystwa po-
wołanego dla „moralnej poprawy” dzieci i przygotowania ich do uczciwego 
życia. Jak pisze w 1882 roku A. Moldenhawer: „Towarzystwo ma się zajmo-
wać dwoma kategoriami nieletnich płci obojga: 1. skazanemi przez sądy na 
karę, 2. Żebrakami i włóczęgami. Praca nad moralną poprawą i polepszeniem 
ich losu, stanowi właśnie zadanie i cel towarzystwa…”19. W komitecie zało-
życielskim, ideowo i �nansowo wspierającym działania Towarzystwa, znaleźli 
się m.in. B. Prus, M. Konopnicka i H. Sienkiewicz. Placówka miała być opła-
calna ekonomicznie, dlatego założono jej samo�nansowanie dzięki pracy rol-
nej w polu i ogrodzie należącym do zakładu, a także poprzez hodowlę zwie-
rząt oraz pracę w warsztatach rzemieślniczych. W Studzieńcu funkcjonowały 
warsztaty stolarskie, kołodziejstwo, szewstwo, krawiectwo i kowalstwo.

Zasady pedagogiczne zakładu opierały się na doświadczeniach francu-
skiej kolonii w Mettray, a wizyty komitetu założycielskiego we Francji, Belgii 
i Szwajcarii pozwoliły na opracowanie instrukcji zakładu pod przewodnic-
twem Walentego Miklaszewskiego. Zakład traktowany był jako wzorcowy do 
końca XX wieku, ale już w czasie I wojny światowej został zrujnowany. Roz-
poczynał działalność mając pod opieką dziewięciu chłopców, a na przełomie 
wieków przebywało ich tam prawie 200. A. Mogilnicki, autor dzieła Dziecko  
i przestępstwo zaznaczył, że już po 10 latach od otwarcia zakładu funkcjonu-
jący tam system resocjalizacji popadł w formalizm, nadużywano tam środków 
dyscyplinujących, nieletni często uciekali z placówki20.

Studzieniec miał spełniać funkcję opiekuńczą i wychowawczą, choć tę 
ostatnią należy dziś rozumieć jako pro�laktyczną w ramach działań selek-
tywnych lub wskazujących albo też jako funkcję resocjalizacyjną nakierowa-
ną na dzieci i młodzież niedostosowane społecznie. Charakter wychowawczy  

18 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, dz.cyt., s. 407.
19 A. Moldenhawer, Niedole dziecięce, Warszawa, Drukarnia Noskowskiego, wydane staraniem miło-
śników Dziecięcego wieku 1882, za: D. Raś, Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu 
młodzieży. Wybór tekstów z XVI-XX wieku, Kraków 2011, s. 146.
20 M. Kalinowski, J. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1996, s. 65.
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A. Moldenhawer opisuje następująco: „(…) Najprzód, powierzani zakładom 
jego nieletni, mają być moralnie niejako w nich odrodzeni i z zepsucia i upadku 
podniesieni. Po wtóre, otrzymać tutaj mają pewien stopień instrukcji początko-
wej. Po trzecie, rozwinąć siły i zdrowie, które w moralnie upadłych dzieciach 
bywa zazwyczaj nadwątlone. Po czwarte, Towarzystwo wdrożyć ma nieletnich 
w swych zakładach: do pracy użytecznej, do wyraźnie wytkniętego procederu 
skierowanej, któraby mogła zapewnić im w przyszłości uczciwy zarobkowania 
sposób”21. Charakter opiekuńczy placówki miał być „dopełnieniem dzieła roz-
poczętego w zakładach” spełnionym „Najprzód przez umieszczanie nieletnich 
po wyjściu ich z zakładu, w takiem miejscu, gdzie pod kierunkiem osób na 
zaufanie zasługujących, mogą wydoskonalić się w obranym i rozpoczętym już,  
w czasie pobytu w zakładach Towarzystwa, procederze, czy to gospodarskim, 
czy też rzemieślniczym, lub innym jakowym (…)22.

Koncepcja resocjalizacji realizowana w zakładzie w Studzieńcu jest 
przedmiotem licznych opracowań w literaturze z obszaru pedagogiki re-
socjalizacyjnej23, jednakże jedyna opublikowana i dostępna monogra�a tej 
instytucji, oparta na materiale źródłowym, to krytyczne dzieło autorstwa 
kontrowersyjnego Salomona Łastika, pt. Studzieniec (1965)24. Współcze-
śnie koncepcja resocjalizacji w Studzieńcu opisana została w monogra�i au-
torki niniejszego artykułu25, jednakże przedmiotem analizy była wówczas 
współczesna działalność placówki jako Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji 
Społecznej dla Chłopców, przedstawiona jako przykład resocjalizacji insty-
tucjonalnej w Polsce. Materiały źródłowe dotyczące placówki w Studzieńcu 
zostały zebrane i przybliżone szerszemu gronu adresatów dzięki pracom 
Danuty Raś, która w kilku swoich publikacjach zamieszcza sprawozdania 
działalności Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych 
oraz obszerne fragmenty rozprawy Aleksandra Moldenhawera Niedole dzie-
cięce”, w której znajdują się komentarze na temat „stanu opieki nad dziećmi 
w Warszawie i jej okolicach”, a wśród nich szczegółowy opis (sporządzony 

21 A. Moldenhawer, Niedole dziecięce, s. 147.
22 Tamże.
23 Por. J.E. Dukaczewski, Historia rozwoju praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i na świecie, w: B. Urban, 
J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t.1, PWN, Warszawa 2007; M. Kalinowski, J. Pełka, Zarys dziejów reso-
cjalizacji nieletnich, dz. cyt.; D. Raś, 2005, O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich, 
Wyd. UŚ, Katowice 2005; tejże, Rodziny ubogie i przestępczość…, dz. cyt.; tejże, Uwagi o więzieniach, 
zapobieganiu występkom…, dz. cyt.
24 S. Łastik, Studzieniec, Warszawa 1965.
25 J. Kusztal, System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech, WAM, 
Kraków 2008.
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już na podstawie powołanych dokumentów formalnych)26 funkcjonowania 
placówki w Studzieńcu.

Działania wychowawczo-resocjalizacyjne w Studzieńcu opierały się na 
systemie rodzinkowym (koncepcja szwajcarsko-francuska zakładu w Mettray), 
gdzie wychowankowie podzieleni byli na duże grupy („rodziny”) pod kierow-
nictwem przełożonego („ojca”), przygotowywanego w „szkole ojców” do kie-
rowania i wychowywania mieszkających razem chłopców. Podział chłopców  
w ramach rodziny wyznaczała zasada wolnej progresji: w zależności od zacho-
wania wychowanka i wypełniania przez niego obowiązków zakres jego praw 
zwiększał się (podział na klasy: od pierwszej do czwartej, wzorowej). Ponadto 
obowiązywał podział na klasy szkolne ze względu na poziom kształcenia wy-
chowanków27. 

Rozkład zajęć w placówce był następujący: około trzech godzin dziennie 
przeznaczano na naukę szkolną, zdecydowanie więcej czasu poświęcali wy-
chowankowie na pracę rzemieślniczą i rolniczą. Zasadą była dobrowolność 
pobytu chłopców w placówce. Wychowankowie mieszkali w kilku domach 
(niektóre z nich budowali własnoręcznie) pod przewodnictwem wyżej opi-
sanych „ojców rodziny”, którzy, oprócz funkcji wychowawczych, ustalali też 
zróżnicowane ze względu na status wychowanka opłaty za wynajmowane 
pokoje. Placówka dziś mogłaby zostać nazwana czymś na kształt „komuny”, 
w jednym domu mogło mieszkać 12–15 wychowanków, którzy sami dbali 
o swoje ubranie, wyżywienie i utrzymanie. Obecność systemu punktowego 
uwidacznia się poprzez: „stopniowanie nagród, odznaczeń, już to pojedyn-
czym chłopcom, już też zbiorowo oddziałom całym przyznawanych; w na-
uce czynią wychowańcy szybkie stosunkowo postępy, pomimo że na dobrych 
siłach pedagogicznych w ścisłem słowa znaczeniu, oprócz p.o. Dyrektora  
[W. Miklaszewskiego – przyp. J.K.], który pod tym względem wielkie posia-
da zalety, zbywa nam jeszcze w zupełności”28.

System wychowawczy (korekcyjny) opierał się na nagrodach i karach, 
spośród których warto wskazać na chłostę uważaną wówczas za „normalną” 
karę sankcjonowaną prawnie. Przewidywał ją akt prawny konstytuujący dzia-
łalność Osady jedynie na 3 lata jej funkcjonowania, który jednakże nakazywał 
traktować ją jako środek ostateczny (nie więcej niż 20 razów rózgą) i stosować 
niezwłocznie po przewinieniu. Kary miały być stosowane „zawsze z należy-

26 A. Moldenhawer, Niedole dziecięce, dz.cyt., s. 143.
27 Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych za rok 1878, w: D. Raś, Uwagi o wię-
zieniach…, dz.cyt., s.138.
28 Tamże.
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tą rozwagą, aby nigdy nie były one namiętnem, chwilowem uniesieniem się, 
prostym odwetem. Karzący i ukarany mają czas ochłonąć, co obudzi uczucie 
sprawiedliwości wymierzonego środka”29. 

Już wówczas pojawiała się wśród praktyków reµeksja nad odejściem od kar 
�zycznych. Takie stanowisko można odnaleźć w opracowaniu Franciszka Wal-
czakiewcza na temat Instytutu Moralnej Poprawy w Warszawie na Mokotowie. 
Pisze on o konieczności „opierania metod postepowania na zasadach pedagogiki 
i psychologii, żeby dzięki temu unikać represji i kształtować związki emocjonalne 
oparte na wzajemnym zaufaniu między wychowawcą a wychowankiem”30. 

Mimo przejawów innowacyjności w systemie wychowawczo-resocjaliza-
cyjnym w Studzieńcu dokumenty notują też pozostałości systemu celkowego 
w formie celi izolacyjnej na początku pobytu nieletniego w palcówce, znajdu-
jącego uzasadnienie w ekspiacyjnych koncepcjach i teoriach kary kryminal-
nej31. Do dziś oczywiście we współczesnych mikrosystemach wychowawczo-
-resocjalizacyjnych funkcjonują zręby podejścia dyscyplinarno-izolacyjnego, 
uzasadniane jednak częściej prewencją generalną w początkowym okresie 
izolacji „nowego” wychowanka.

System resocjalizacji w Studzieńcu opierał się więc na nauce, pracy, za-
jęciach sportowych i rekreacyjnych oraz na praktykach religijnych. Patrząc  
z dzisiejszej perspektywy, współczesne środki resocjalizacji penitencjarnej to: 
praca, nauka, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, kontakty ze światem 
zewnętrznym oraz terapia32. Te dwa ostatnie są wyrazem zasady humanita-
ryzmu i efektem rozwoju idei praw człowieka, a w konsekwencji – praw osób 
pozbawionych wolności, co jest zdobyczą połowy XX wieku i doświadczeń 
dwóch wojen światowych. Bez wątpienia jednak zasady resocjalizacji nie-
letnich realizowane w Studzieńcu uznać należy za innowacyjne, oparte na 
ówczesnych tendencjach światowych w nauce i praktyce wychowawczej.

Placówka w Studzieńcu realizowała też zadania, które dziś można na-
zwać readaptacyjnymi, nakierowanymi na „zainstalowanie” na nowo wycho-
wanka w środowisku otwartym. Służyć temu miało gromadzenie funduszy na 
indywidualnych kontach chłopców, a środki tam umieszczone, wypracowane 
podczas pracy w palcówce w zakładach rzemieślniczych, służyć miały zapew-
nieniu podstawowych potrzeb wychowanka na wolności.

29 A. Moldenhawer, Niedole dziecięce, s. 148–149.
30 D. Raś, Rodziny ubogie i przestępczość…, s. 72.
31 M. Kalinowski, J. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, s. 71–76.
32 Por. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy, Dz.U. Nr 90, poz. 557, art. 67 § 3.
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Wychowanie ku odnowie moralnej i duchowej w Studzieńcu realizowa-
no podczas nauki religii katolickiej, a niemożność zapewnienia nauki religii 
wychowankom wyznania żydowskiego ówczesny Dyrektor zakładu uważał za 
duży kłopot: „Zachodzi trudność w wynalezieniu oświeconego i odpowiednio 
wykształconego człowieka, którego by do tego celu użyć można. Zachodzi 
również materyalna trudność, żeby utrzymywać stałego nauczyciela przez 
cały rok w Osadzie dla kilku chłopców, jest rzeczą niemożliwą, bo za kosz-
towną; możnaby więc mieć tylko przyjezdnego, ale i to dotąd wprowadzić się 
nie dało, pomimo iż w swoim czasie zarząd Towarzystwa zwracał się z prośbą 
o informacye do zarządu Warszawskiej Gminy Żydowskiej w nadziei, iż ona 
z czynną pomocą w interesie swoich współwyznawców przyjść chce. Jest to 
więc jeszcze jedno z zadań, które do rozwiązania pozostają”33.

Lata świetności zakładu w Studzieńcu zakończyła I wojna światowa, jed-
nakże już przed jej wybuchem, kiedy mieszkało w nim około 150 wychowan-
ków, był to trudny okres dla placówki. Wraz ze zmianą kierownictwa klimat 
wychowawczy zakładu stał się bardziej opresyjny i represyjny, a trudne lata 
wojenne powodowały głód i deprywację potrzeb materialnych wychowan-
ków. W konsekwencji przyczyniło się to do wzrostu liczby ucieczek. Zakład 
po zakończeniu I wojny światowej nie powrócił już do świetności, następo-
wała demoralizacja wychowanków i wzrastała recydywa. Ówczesna prasa 
przestawiała go jako „obóz koncentracyjny dla dzieci i młodzieży”, wywołując  
w społeczeństwie poczucie zagrożenia i lęk przed przestępstwami dokony-
wanymi przez wychowanków34. W latach pięćdziesiątych XX wieku zakład 
został przejęty przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dziś po wielu reformach 
i zmianie ustroju politycznego w naszym kraju funkcjonuje jako młodzieżowy 
ośrodek adaptacji społecznej35.

Zakończenie

Pozostaje jeszcze dokonać oceny pierwszej instytucjonalnej inicjatywy 
ochrony dziecka zaniedbanego moralnie na ziemiach zaboru rosyjskiego. 
Ocena dokonywana z perspektywy współczesnego badacza jest jak najbar-
33 Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych…, s. 139.
34 M. Kalinowski, J. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, s. 74.
35 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów 
poprawczych i schronisk dla nieletnich, Dz. U. 2001 nr 124 poz. 1359; Obwieszczenie Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Mi-
nistrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, Monitor Polski z dnia 19 kwietnia 2013, 
poz. 308.
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dziej pozytywna, jako że przed Studzieńcem, choć istniały inne tego typu 
placówki (np. Instytut Moralnej Poprawy Dzieci na Mokotowie wzorowany 
na Instytucie Berlińskim)36 nigdy na tak wielką skalę nie zawiązano ini-
cjatywy powołania takiej placówki jedynie przy pomocy polskich sił spo-
łecznych. Właściwie do końca jego istnienia, mimo zakusów zaborcy, po-
został Studzieniec miejscem niepodatnym na silne tendencje rusy�kacyjne. 
System wychowawczy w Studzieńcu, choć w dużym stopniu wzorowany 
na doświadczeniach francuskich i szwajcarskich, powstawał pod wpływem 
reµeksji pedagogicznej polskich działaczy społecznych, przedstawicieli po-
stępowej jak na owe czasy elity intelektualnej, literatów, prawników, ludzi 
dobrej woli. Pożoga dwóch wojen światowych doprowadziła do ruiny zakła-
du, a po latach dominacji ustroju komunistycznego zakład wciąż, choć już 
w z zreformowanym kształcie, zajmuje czołowe miejsce na mapie polskiej 
resocjalizacji instytucjonalnej.

36 M. Kalinowski, J. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, s. 61 i n.
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Idee pedagogiczne w polskiej literaturze 1795–1918

Streszczenie: W formowaniu człowieka wiele czynników odgrywa istotną rolę: dom rodzinny, szkoła, Ko-
ściół, społeczeństwo rozumiane jako najbliższe, węższe i najszersze otoczenie, służba wojskowa, instytucje pra-
cy. Wśród tych czynników rola literatury jest ogromna. W warunkach polskich w omawianej epoce często 
zastępowała ona szkołę albo często musiała jej przeciwdziałać. Jej dydaktyczny charakter wiązał się również  
z chęcią zwalczania obserwowanych wad społecznych – literatura niemal zawsze stanowi bowiem odpowiedź na 
pojawiające się wyzwania społeczne. Autor w niniejszym artykule stara się scharakteryzować idee pedagogiczne 
utworów i autorów ogólnoliterackich w latach 1795–1918, koncentrując się jednak na tendencjach pedagogicz-
nych tzw. literatury ludowej oraz na wpływie, jaki obie te dziedziny twórczości wywarły na kształtowanie się 
postaw Polaków.
Słowa kluczowe: idee pedagogiczne, literatura polska, literatura ludowa

Pedagogical ideas in Polish literatur 1795–1918

Summary: Many factors play an important role in formation of man: home, school, church, society understood 
as the next, narrower and the widest surroundings, military service, labor institutions. Among these factors, 
the role of the literature is vast. In Polish conditions of this time it was often substitute for school or it must 
counteract it. Didactic character of literature also was associated with a desire to combat with observed social 
defects - literature almost always constitutes a response to the emerging social challenges. ©e author in this 
article attempts to characterize the pedagogical ideas and literary authors from 1795 to 1918, but focusing 
on the so-called pedagogical trends of folk literature and on its impact of these two areas, that it had on the 
development of the attitudes of Poles.

Keywords: pedagogical ideas, Polish literature, folk literature

W dotychczasowych opracowaniach wiele miejsca poświęcono charaktery-
styce poglądów pedagogicznych wielkich twórców literatury ogólnonarodowej: 
na przykład Mikołajowi Rejowi, Adamowi Mickiewiczowi czy Bolesławowi 
Prusowi. W tej sytuacji postaram się najogólniej scharakteryzować idee peda-
gogiczne utworów z obszaru literatury ludowej, zastanawiając się nad wpływem, 
jaki obie te dziedziny twórczości wywarły na kształtowanie się postaw Polaków. 
Wyjaśnienia wymaga termin „literatura ludowa”, bowiem w dzisiejszych cza-
sach istnieje i jest przedmiotem zainteresowania tylko jedna, ogólnonarodowa, 
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literatura. Nazwa „literatura ludowa” ma zatem charakter historyczny, odnosi 
się do tej dziedziny twórczości, która występowała w XIX i początkach XX w. 
Wówczas to uważano, że utwory pisane na przykład przez Adama Mickiewi-
cza, Zygmunta Krasińskiego lub Juliusza Słowackiego czy też innych pisarzy  
i poetów należą do tej kategorii twórczości, która jest przeznaczona dla warstw 
,,oświeceńszych”, wyższych. Utwory przeznaczone dla innych grup społecz-
nych: chłopów, rzemieślników, a potem robotników, określano mianem „litera-
tury dla ludu”, „ludowej”. 

Organizatorzy konkursów i wydawnictw ludowych z drugiej połowy 
XIX wieku żądali od autorów książek dla ludu, aby znali psychikę, zaintere-
sowania i potrzeby tej grupy społecznej, aby dzieła dostosowali do poziomu 
umysłowego jej przedstawicieli. Znany historyk, profesor Uniwersytetu Ja-
giellońskiego Józef Szujski, uważany za nauczyciela narodu, sądził, że tak jak 
w dobie staropolskiej szlachta wchodziła na arenę społeczno-polityczną pod 
kierunkiem warstw wyższych, tak chłop polski, lud powinien być edukowa-
ny, kierowany i przygotowywany do bycia obywatelem przez szlachtę. Ta po-
stawa paternalistyczna była dosyć powszechna w środowiskach ziemiaństwa  
i inteligencji, a wyrastała m.in. z tragicznych doświadczeń rabacji galicyjskiej 
i prób wykorzystania chłopów przez władze rosyjskie przeciw szlachcie po 
uwłaszczeniu w Królestwie Polskim. 

Pojawienie się i rozwój literatury ludowej w drugiej połowie XIX w. uza-
sadnione były również zasięgiem analfabetyzmu na ziemiach polskich. Na-
leży pamiętać, że obowiązek szkolny, wprowadzony w Księstwie Warszaw-
skim, przestał istnieć w nowym, wiedeńskim, układzie politycznym Europy  
i na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono go dopiero po odrodzeniu 
się państwa polskiego. Lepsza sytuacja była w zaborze pruskim, w którym 
przymus szkolny tak egzekwowano, że w początkach XX w. w Niemczech 
istniał niewielki procent analfabetów. W zaborze austriackim, Galicji, dopiero 
w r. 1869 wprowadzono obowiązek szkolny, nie w pełni respektowany na wsi  
z powodów biedy, w jakiej znajdowały się szerokie kręgi chłopstwa1.

Zatem nawet jeśli w I połowie XIX w., a także później, pisano i wyda-
wano książeczki dla ludu, nie były one czytane przez tych, do których były 
skierowane, z powodu powszechnego analfabetyzmu. Przykładem analfabe-
tyzmu w Warszawie jest książka A. Okolskiego Miasto analfabetów oparta na 
urzędowych danych statystycznych rosyjskich. Dowodem istnienia pokaźne-

1 Dzieje szkolnictwa i oswiaty na wsi polskiej, T. 1 do 1918, praca zbiorowa pod red. Stanisława 
Michalskiego, Warszawa 1982, s. 261-263; Dzieje Miasta Nowego Sącza, pod red.  Feliksa Kiryka i 
Stanisława Płazy, T. II, Kraków 1993, s.350-351.
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go procentu analfabetów w Galicji są nie tylko o�cjalne statystyki, ale tak-
że księgi sądowe wiejskie – rejestry zapisów gruntowych, w których jeszcze  
w latach 60. XIX w. zamiast podpisów widzimy krzyżyki. Dopiero od lat 70. 
i 80. XIX w. następuje zmiana sytuacji, rozszerza się umiejętność czytania 
i rozwijają się wydawnictwa ludowe, a potem także robotnicze. Jest czymś 
charakterystycznym, że pierwsza encyklopedia napisana dla ludu ukazała się 
dopiero w 1898 r., wydana przez Macierz Polską we Lwowie, miała tytuł En-
cyklopedya zbiór wiadomości z wszystkich gałęzi wiedzy (t. 1–2).

W formowaniu człowieka istotną rolę odgrywa wiele czynników, takich 
jak dom rodzinny, szkoła, Kościół, społeczeństwo rozumiane jako najbliższe, 
węższe i najszersze otoczenie, służba wojskowa, instytucje pracy. Wśród tych 
czynników rola literatury jest ogromna. W warunkach polskich w omawianej 
epoce często zastępowała ona szkołę albo często musiała jej przeciwdziałać, 
np. w okresie germanizacji i systematycznie prowadzonej rusy�kacji po po-
wstaniu styczniowym. Z tego powodu miała ona charakter dydaktyczny. 

Nie tylko jednak warunki polityczne nadawały jej taki charakter. Bar-
dzo często obserwowane wady społeczne powodowały, że dla ich zwalczenia 
nadawano utworom charakter dydaktyczny. Literatura niemal zawsze stano-
wi odpowiedź na pojawiające się wyzwania społeczne, ujawnia też tenden-
cje światowe i narodowe, oddziałuje bardzo silnie na czytelnika. Przykładem 
niezbyt typowym, bo znajdującym się na pograniczu muzyki i literatury, jest 
Matka Spartanka, opera w trzech aktach Franciszka Dionizego Kniaźnina, 
wydana w 1788 roku, a wystawiona w Puławach w 1786 roku podczas zjazdu 
przywódców opozycji antykrólewskiej. Wzywając do wzmocnienia obron-
ności kraju i popularyzując problem suwerenności, odwoływała się do cnót 
obywatelskich, jako wzór przedstawiała męstwo, waleczność i poświęcenie dla 
ojczyzny u antycznych Spartan. Postać głównej bohaterki opery, Teony, na 
długo wyznaczyła wzorzec obywatelski i obyczajowy Polki. 

Każda epoka kulturowa i literacka w omawianym okresie formułowała 
nowe programy będące odpowiedzią na wyzwania. Ich ważnym momentem 
była wizja człowieka i jego działania, społeczeństwa, relacji między jednostką 
a szerszą zbiorowością. Niemal każdy utwór literacki zawierał pewne prze-
słanie edukacyjne, wychowawcze. Literatura oświecenia upowszechniła ideę 
człowieka-obywatela, odpowiedzialnego nie tylko za siebie i swoją pomyśl-
ność, ale także mającego na uwadze dobro Ojczyzny. Formowała czytelnika 
w duchu patriotyzmu i humanitaryzmu, szerzyła hasła reformy państwa, po-
pularyzowała kult wiedzy i odkryć naukowych. Ośmieszała staroszlacheckie 
wady, ale także modny wówczas pęd do powierzchownego naśladownictwa  
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i kopiowania nowinek z Zachodu, np. w stylu życia, stroju, obyczajowości. 
Pragnęła ukształtować człowieka kierującego się rozumem, będącym podsta-
wą wszelkich zasad. Dobitnie ujął to Stanisław Staszic, pisząc: 

„Człek, gdy pojmuje rozumem wszechstosunków prawdę,
Prawdziwej moralności wtenczas pozna księgę.” 
      (S. Staszic, Ród ludzki)

Wykształcony umysł, rozwinięty rozum pozwalały łatwiej poznać zasady 
nie tylko moralności, ale i naturalnego prawa, o którym mówiono, że jest po-
nadczasowe, powszechne i doskonałe. Dochodziły do głosu hasła skrajnego ra-
cjonalizmu, wskazujące na liczenie się tylko z rozumem, a nie, tradycją i przesą-
dami. Ówczesny wiersz Tomasza Kajetana Węgierskiego pokazywał młodego 
człowieka, który rządzi się tylko rozumem:

„Chmurzy się niebo, błyszczą gromnice,
Wianki się kurzą wokoło:
On ma płaszcz dobry od nawałnice
I śpiewa sobie wesoło.
Pytasz go, czemu o grzmot nie stoi,
Wszak to boska obraza:
On odpowiada, że się nie boi,
Nie ma przy sobie żelaza…
Rozum jest jego wszystkim i prawa –
Za tego idzie ukazem;
Gdzie przekonanie, przy tym obstawa,
Nie, gdzie tysiące praw razem…” 
   (T.K. Węgierski, Rozum bez przesądów)

O ile prądy ideowe Oświecenia i literatura tej epoki upowszechniała ideę 
człowieka „społecznego”, o tyle następna doba, romantyzmu, wysunęła ha-
sła indywidualizmu jako postawy społecznej, podkreśliła siłę świadomej woli 
ludzkiej, dzięki której możliwe jest tworzenie nowego świata. Rolę jednostki  
w dziejach Europy dokumentowała postać Napoleona, którego legendę w lite-
raturze polskiej spopularyzował Adam Mickiewicz. 

Odrzucając oświeceniową ideę zdrowego rozsądku, podkreślono siłę ducha 
jako najważniejszego czynnika przemian i siłę młodości powołanej do dokonania 
zmian. Bunt uznano za obowiązek młodości, za sprzeciw wobec niewoli, dążenie 

Julian Dybiec



177

do odzyskania wolności stało się naturalnym prawem człowieka. Manifestem mło-
dości i buntu stała się Oda do młodości. Z postawą indywidualizmu łączyła się idea 
heroicznej odpowiedzialności moralnej pojedynczego człowieka za losy Ojczyzny, 
narodu i ludzkości. Stąd wypływało hasło „Za waszą i naszą wolność”, które inspi-
rowało Polaków do walk o niepodległość własną i różnych krajów Europy. 

Można powiedzieć, że literatura formowała konspiratorów i powstań-
ców. Polska literatura tego okresu wskazywała na rozdarcie człowieka i świata, 
na przeciwieństwa natury i kultury, uczucia i rozumu, racjonalizmu i irracjo-
nalizmu. Wyrabiała przekonanie, że „wartości” takie jak na przykład wolność 
osiągnąć można tylko za pomocą „o�ary”, cierpienia. Literatura, między in-
nymi poprzez utwory Mickiewicza, wyrabiała i upowszechniała postawę me-
sjanistyczną. O�ary i cierpienia doprowadzą do odrodzenia narodu, ostatecz-
nego tryumfu dobra nad złem. Literatura romantyczna rozwinęła wrażliwość 
i emocjonalizm, uczuliła na naturalność i pierwotność, którą można odnaleźć 
w ludzie. Pierwotne, romantyczne zainteresowanie ludem zostało rozwinięte 
i pogłębione w następnej epoce.

Nawiązujący do oświecenia pozytywizm nakreślił bardzo szeroki pro-
gram działania i nowy wzorzec człowieka mającego go realizować, populary-
zując je poprzez literaturę. Klęska powstania styczniowego i rosyjskie represje 
na niespotykaną skalę zmusiły do krytycznej analizy całości dotychczasowego 
myślenia, działania i postaw. Wykreślono z dotychczasowych rachub, przy-
najmniej na najbliższą przyszłość, zbrojne powstania i liczenie na „wojen-
ną loterię”, interwencję i pomoc Zachodu. Zamiast walki zbrojnej zwrócono 
uwagę na walkę rozgrywającą się w sferze cywilizacji i gospodarki. Nakre-
ślono program modernizacji całego życia społecznego i gospodarczego, pla-
nując gruntownie przebudować rolnictwo, podstawę życia ekonomicznego, 
dokonać industrializacji i rozwinąć przemysł, który uzupełniałby rolnictwo.  
W dziedzinie społecznej należało zmienić mentalność, odrzucić dawne prze-
sądy i przywileje stanowe, zrównać ludzi. 

By przeprowadzić tak wielkie zmiany, trzeba było pomyśleć o ukształ-
towaniu nowego człowieka realizatora tych wszystkich zamierzeń. Literatu-
ra owej epoki – jak wielokrotnie akcentowano – ma charakter tendencyjny, 
dydaktyczny. Popularyzuje nowego człowieka, najczęściej inżyniera, osobę 
wykształconą, kierującą się nie romantycznym egocentryzmem i fantazją, 
ale wiedzą naukową, pracującą dla dobra społeczeństwa, unowocześniającą 
gospodarkę. Literatura upowszechniała także kult nauki, za pomocą której 
można rozwiązać wszystkie trudności. Niezależnie od uznania całej litera-
tury za narzędzie pozytywistycznego wychowania szczególną rolę w formo-
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waniu nowych pokoleń widziano w utworach dla dzieci i młodzieży. Pozyty-
wizm oznacza rozkwit literatury dziecięcej i młodzieżowej. Wielka literatura 
pozytywistyczna i mnóstwo utworów pomniejszych twórców gruntownie 
przetworzyła życie zbiorowe Polaków. Pozytywizm zakładał kolektywizm  
w imię osiągnięcia pewnych celów społecznych i gospodarczych oraz osią-
gnięcia postępu. Degradował jednak autonomię jednostki, nie pozwalał jej na 
zaakcentowanie swej odrębności. Liczyły się cele społeczne, nie indywidualne. 
Rolę jednostki, indywidualizmu podkreślała najbardziej modna wówczas na 
ziemiach polskich �lozo�a Friedricha Nietzschego. Mimo tego, że literatura 
z ogromną większością jej twórców odeszła od dydaktyzowania, edukowania, 
to jednak w dziedzinie pedagogicznej pojawiają się dzieła na przykład Sta-
nisława Szczepanowskiego popularyzujące indywidualistyczny model ideału 
człowieka i Polaka. Ów indywidualistyczny wzorzec Polaka upowszechnia 
także w formie utworów i działalności praktycznej Wincenty Lutosławski. 
Chociaż zajmujemy się literaturą, można zaryzykować stwierdzenie, że w da-
leko większym stopniu formowała nowego człowieka–Polaka nie tyle litera-
tura, co życie zbiorowe, zatem wielkie uroczystości narodowe, które wpływały 
na postawy patriotyczne, jak powtórny pogrzeb króla Kazimierza Wielkiego, 
ogólnopolski jubileusz Józefa Ignacego Kraszewskiego, jubileusz Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w 1900 r. oraz rocznica bitwy pod Grunwaldem, z odsło-
nięciem pomnika Jagiełły i pierwszym wykonaniem Roty, odśpiewanej przez 
niezwykle liczny chór.

Oddziaływanie literatury i idei wychowawczych w niej zawartych jest 
związane w dużym stopniu z rodzajem jej form i gatunków. Bardzo silny 
wpływ wywiera powieść, kreśląc różne wzorce. Skrzydeł dodaje poezja, któ-
rej krótkie strofy, najczęściej uczone na pamięć, zawierają i streszczają istotę 
długich wywodów prozatorskich. Przykładem niech tu będzie wspomniana 
Oda do młodości albo zwrot ze Słowackiego, pointujący całe tomy Schmittów, 
Szujskich i innych historyków poświęcone Polsce: „Pawiem narodów byłaś  
i papugą; / A teraz jesteś służebnicą cudzą”2. 

Mówiąc o ideach wychowawczych w literaturze, oddziałujących za 
pomocą gatunków i form, zacząć trzeba od bajki. Bajki rozwijają fantazję, 
kształtują wyobraźnię, dostarczają praktycznych pouczeń. Istotą utworu jest 
przedstawienie bajkowych antytez dobra–zła, korzyści–straty, kary–nagrody, 
przemocy–słabości, dobra–zła. Niezależnie od tłumaczeń obcych bajkopi-
sarzy, np. antycznych, a z nowożytnych La Fontaine’a, dużą popularnością 
2 J. Słowacki, Grób Agamemnona, w. 110–111, por. https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/grob-aga-
memnona.html (dostęp: 3.09.2015).
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cieszyły się bajki Ignacego Krasickiego, zachęcające do zachowania umiaru, 
przezorności, roztropności. Dużą poczytnością cieszyły się wielokrotnie wy-
dawane bajki Stanisława Jachowicza. Zyskały one popularność dzięki umie-
jętnemu dostosowaniu się autora do psychiki dziecięcej, przyjęciu dziecięcego 
widzenia świata. Jachowicz dokonał zmian w klasycznej bajce. Wprowadził 
powiastkę pisaną wierszem, zamiast alegorii stosował konkretne przykła-
dy. Upowszechniał ideał wychowawczy określany jako tradycyjny, związany  
z wyrabianiem takich między innymi cech jak prawdomówność, sumienność, 
odpowiedzialność, wrażliwość, dobroć. Wśród znanych autorów bajek wy-
mienić należy Juliana Niemcewicza, Franciszka Morawskiego, Adama Mic-
kiewicza, Aleksandra Fredrę, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Marię Konop-
nicką, Adolfa Dygasińskiego, Jana Lemańskiego, Benedykta Hertza, Juliana 
Ejsmonda. Bajki wytykały i ośmieszały ludzkie wady, także narodowe, po-
stawy polityczne, upowszechniały humanistyczną wizję człowieka. W ciągu 
długiej ewolucji ich forma i cele ulegały przemianom. U Lemańskiego doszły 
do głosu tendencje antyutylitarne. Pamiętać też trzeba, że bajki przeznaczone 
były nie tylko dla dzieci (miały wówczas zazwyczaj charakter moralizatorski), 
ale i dla dorosłych, zwłaszcza te mające charakter polityczny. Bajka o charak-
terze politycznym w momentach tak przełomowych dla narodu i państwa jak 
w końcu XVIII w. i na początku następnego stulecia skierowana była przeciw 
zdradzie, piętnowała i zwalczała zachowania oceniane negatywnie z punktu 
widzenia dobra kraju.

Bogactwo treści wychowawczych zawierała w sobie literatura dla dzieci 
i młodzieży przeznaczona wyłącznie dla tej kategorii wiekowej, najbardziej 
podatnej na zaszczepianie pożądanych wzorców. Liczne dziełka Joachima 
Henryka Campe wraz z jego olbrzymią „Biblioteką geogra�czną” zosta-
ły przetłumaczone na język polski i były wydawane aż do połowy XIX w. 
Wprowadzały one dzieci i młodzież w różne środowiska geogra�czne i do 
wielu państw. Rozbudzały ciekawość, zapoznawały z historią. Przypadki Ro-
binsona Cruzoe Daniela Defoe uczyły samodzielności i radzenia sobie nawet 
w najtrudniejszych sytuacjach. Z kolei, Rady ojca dla córki stanowiły typową 
instrukcję wychowawczą dla dziewcząt. Podobne idee zawierały Wiadomości 
i prawidła dla młodzieży bez doświadczenia wychodzącej na świat. Potem po-
jawiły się wydawnictwa polskie, między innymi Klementyny Tańskiej Ho¿-
manowej, w postaci wielokrotnie wznawianej Pamiątki po dobrej matce, Amelii 
matką, Wiązania Helenki i innych utworów. Swą twórczością starała się ona 
rozwinąć patriotyzm, umiłowanie języka polskiego i ojczystej historii, zwal-
czała cudzoziemszczyznę w postaci czytania przez dziewczęta francuskich 
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romansideł. Starała się wyrabiać gospodarność, poszanowanie dla innych nie-
szlacheckich stanów, opowiadała się za kształceniem kobiet w potrzebnym za-
kresie spraw domowych i narodowych. Epoka pozytywizmu rozszerzyła krąg 
autorów piszących dla dzieci i młodzieży oraz wprowadziła nowy repertuar 
wydawniczy. Obok utworów popularyzujących historię ojczystą, krzewiących 
postawy patriotyczne, oprócz powieści popularyzujących samodzielną pracę 
kobiet, pojawiły się powieści fantastyczno-przyrodnicze. Jeśli w literaturze 
dziecięcej i młodzieżowej okresu pozytywizmu dominowało propagowanie 
pozytywnych cech, takich jak pracowitość, energia, nauka zawodu, zdoby-
wanie wiedzy, to w okresie neoromantyzmu do głosu doszła w większym 
stopniu problematyka moralna. Rozwinął się też typ utworów wierszowa-
nych będących dowcipną instrukcją dobrego zachowania dla dzieci, czego 
świadectwem jest polskie tłumaczenie Złotej Różdżki, niemieckiej książecz-
ki napisanej przez Heinricha Ho¿manna.

Spośród gatunków literackich spore bogactwo problemów wychowaw-
czych występowało w powieści. W ciągu omawianego okresu przeszła ona głę-
boką ewolucję, obejmującą jej różnorodne rodzaje. Nie omawiając tych prze-
mian stwierdzić można, że powieść, jak żaden inny utwór, ukazywała wielość 
typów ludzkich. Odsłaniała wnętrze człowieka i jego psychikę, analizowała 
motywy postępowania poszczególnych indywidualnych osób – bohaterów. 

Powieść oświeceniową cechowały dydaktyzm i moralizatorstwo. Tę 
tendencję dostrzega się u Niemcewicza w Dwóch panach Sieciechach, Lejbe  
i Siorze, u Fryderyka Skarbka w Panu Staroście, w Malwinie Marii Wirtem-
berskiej. W romantyzmie, epoce rozbudzonego historyzmu, rozwinęła się 
powieść historyczna, która zaznajamiała z przeszłością, ale kostium histo-
ryczny służył też często do rozpatrywania problemów aktualnych. Rodzą-
cy się pozytywizm sformułował teorię i wymagania wobec powieści, m.in. 
utylitaryzmu w duchu organicznikowskim. Do powieści wprowadzano te-
matykę społeczną, oprócz ziemiaństwa znalazła się w niej warstwa chłopska  
i rzemieślnicza. 

Powieść zawierała liczne wypowiedzi oceniające, przeciwstawiające się 
niesprawiedliwości. Ukazywała kontrastowość na przykład cnotliwego ubó-
stwa i demoralizującego bogactwa. Na kartach powieści ukazywano współ-
czesną problematykę społeczno-obyczajową, upowszechniano programy 
pozytywistyczne. Wiele miejsca poświęcano propagandzie modelowych 
wzorców pracy organicznej, pracy u podstaw. Bardzo silną tendencją w po-
wieści były cele wychowawcze. Widać to u Bolesława Prusa (np. w Placów-
ce), u Elizy Orzeszkowej, a zwłaszcza u Marii Rodziewiczówny. 
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 Pieśń Bojana R. Berwińskiego słowami „Głód powietrze, ogień, woda 
i wszelaka zła przygoda, będzie temu kto by starą wzgardził naszych ojców 
wiarą. A gdy umrze garści ziemi nie dostanie między swemi” – uczyła przy-
wiązania do ziemi rodzinnej, broniła przed jej wyzbywaniem się jej na rzecz 
wrogich zaborców, pielęgnowała tradycję narodową, ale też propagowała 
nowoczesne metody gospodarowania, prowadzenia interesów. Uwrażliwiała 
czytelnika na palące problemy społeczne, które domagają się rozwiązania. 
Powieść epoki neoromantycznej przyniosła lepsze zrozumienie jednostki, jej 
psychiki, także psychologii dziecka. Szczególna rola przypadła powieści hi-
storycznej, która w warunkach niewoli i prowadzenia przez zaborców własnej 
polityki historycznej pełniła rolę ogólnonarodowej edukacji historycznej.

Podręczniki literatury polskiej dla szkół średnich prezentują na swych 
kartach zazwyczaj kilkunastu twórców. Podręczniki akademickie analizu-
jąc tylko omawianą tutaj epokę, koncentrują się na kilkunastu pisarzach 
i poetach. Bibliogra�a literatury polskiej Gabriela Korbuta i jej reedycja 
rejestrują we wspomnianym okresie kilkudziesięciu autorów. W rzeczywi-
stości było ich o wiele więcej, a ich utwory były różnej jakości. Oddziały-
wała na Polaków i formowała ich wiedzę, postawy moralne i polityczne, 
wielość autorów i ich dzieł. Główne tendencje tych wpływów zostały już 
najogólniej ukazane. Należałoby zatem również w sposób najbardziej syn-
tetyczny przyjrzeć się twórcom, którzy w sposób najsilniejszy kształtowa-
li i edukowali Polaków. Zacząć trzeba od Mickiewicza, reprezentującego 
wielką poezję romantyczną, a także prozę mesjanistyczną. Ludwik Posadzy, 
który w specjalnej książce omówił poglądy pedagogiczne wieszcza3, ukazał 
jego zapatrywania na rodzinę jako podstawową instytucję wychowawczą, 
scharakteryzował jego wywody dotyczące wychowania w ogóle. Podkreślił 
troskę wieszcza o rozwój osobowości człowieka i dążenie do ukształtowania 
pełni człowieczeństwa a zarazem polskości. Z tego względu zanalizował 
też krytyczne uwagi na temat cudzoziemszczyzny w wychowaniu polskim  
i przedstawił ostateczny ideał wychowawczy stworzony przez poetę. 

Przeorała duszę polską i wywarła na nią głęboki wpływ Eliza Orzesz-
kowa, za pomocą licznych i często wydawanych utworów. Zajmowała po-
stawę czynnej walki ze złem społecznym, spopularyzowała ideę emancy-
pacji kobiet i uzasadniła potrzebę ich wykształcenia, zrównania w prawach  
z mężczyzną. Obudziła zrozumienie i szacunek dla przedstawicieli ludu 
i najniższych warstw: rzemieślników, handlarzy, biedoty, czyniąc z nich 

3 L. Posadzy, Poglady pedagogiczne Adama Mickiewicza, Poznań 1938.
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bohaterów swych utworów. Pragnęła włączyć do społeczeństwa Żydów 
żyjących w izolacji i nieuczestniczących w sprawach publicznych. Pro-
wadziła reedukację szlachty bardzo często żyjącej w skansenie swych wy-
obrażeń o wyższości i wyjątkowości w stosunku do innych grup społecz-
nych. Nakreśliła w swych powieściach typ bohatera bez skazy, co zawsze 
w dziejach edukacji było ważne i służyło jako cel, do którego należało dą-
żyć, mimo trudności z jego osiągnięciem. Postaciami takimi byli lekarze 
lub inżynierowie. Jej powieści uczyły, że poświęcenie dla społeczeństwa jest 
wielką wartością. Oswajała Polaków z postępem technicznym, którego była 
zwolenniczką, opiewając lokomotywę i koleje. Ugruntowywała przekona-
nie o istotnej roli i wszechmocy oświaty oraz o jej dobroczynnym wpływie 
na ludzkość. W swych utworach wypowiedziała się na temat problemu, który  
w warunkach polskich ma uniwersalny i ponadczasowy charakter, a mianowicie 
w sprawie szukania kariery za granicą. Orzeszkowa była przeciwna opuszczaniu 
kraju i zachęcała do poświęcania sił dla dobra i rozwoju we własnej ojczyźnie. 
Maria Konopnicka dzięki sile niezwykłego talentu poetyckiego budziła wraż-
liwość na krzywdę społeczną, biedę i nędzę. Jej bohaterem był człowiek będący 
„Wolnym najmitą”, „Bez dachu”, „Przed sądem”. Poematem Pan Balcer w Bra-
zylii w sposób literacko bardzo plastyczny udokumentowała to, co już wcześniej 
wstrząsnęło opinią publiczną, pokazując tragedię i cierpienia emigracji. Zwraca 
się uwagę, że utwór rozpoczęty w 1892 r., w okresie powszechnej dyskusji nad 
tym zagadnieniem, ukazał się dopiero w 1910 roku, kiedy ta sprawa przestała 
być aktualna. Nie można jednak zapominać, że tak było tylko z wyjazdami do 
Brazylii, a sprawa emigracji zarobkowej pozostała dalej istotnym problemem  
i utwór Konopnickiej nie pozwalał uśpić polskiego sumienia w widzeniu spraw 
ludzi odchodzących z kraju. Zasługą mistrzowskiej nowelistyki Konopnickiej 
było ukazanie i obudzenie współczucia dla ludzi wydziedziczonych, pozba-
wionych praw. Do tego wszystkiego dodać należy książkę uznaną za klasyczną  
O krasnoludkach i sierotce Marysi, poprzez którą „stworzyła nowoczesną, arty-
styczną literaturę dla dzieci polskich”4, kryjącą treści moralne, wznawianą aż do 
tej pory. Wrażliwość na krzywdę i niesprawiedliwość wyrabiały utwory Bole-
sława Prusa, poruszające nie tylko wielkie i poważne problemy, ale także bar-
dzo drobne, codzienne ciernie życia. Nic dziwnego, że na pomniku pisarza na 
Cmentarzu Powązkowskim wyryto napis „Serce Serc”. 

  Literatura piękna była nie tylko skarbnicą idei etycznych, ale też i in-
nych bardzo ważnych w epoce zagrożenia bytu narodowego. Wyjątkowa dla 

4 Julian Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej, Warszawa 1969, s. 430
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utrzymania tożsamości narodowej była powieść historyczna. Dzieła poświę-
cone przeszłości narodowej stanowiły element swoistej edukacji historycznej.  
W tej dziedzinie specjalna rola przypadła Józefowi Kraszewskiemu, określane-
mu jako tytan pisarstwa polskiego i Henrykowi Sienkiewiczowi. Mimo że obaj 
opisywali polskie dzieje, ujmowali je niemal z przeciwnych punktów widzenia. 
Jak się wydaje, poprzez swe oddziaływanie powieści obu pisarzy kształtowały  
w czytelniku odmienne postawy i modele człowieka. Utwory Kraszewskie-
go zdawały się wpływać na uformowanie postawy zrównoważonej, spokojnej, 
cierpliwie znoszącej przeciwności losu. Dzieła Sienkiewicza, pełne patosu, wy-
zwalały energię, uniesienie, siłę. Wyzwalały uczucia, chęć naśladownictwa. Nie-
zwykłej popularności dzieł Sienkiewicza dowodziły zamawiane nabożeństwa 
za duszę Skrzetuskiego, bohatera jednej z części Trylogii oraz fakt, że dzieciom 
nadawano imię Henryk dla uczczenia pisarza; jednym z takich dzieci był np. 
Henryk Barycz, wybitny historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jakie 
treści ideowe i pedagogiczne popularyzowało pisarstwo historyczne Kraszew-
skiego, który w znanym cyklu dzieł opisał dzieje Polski od najdawniejszych 
czasów Starej baśni po koniec wieku XVIII, a w tej serii i poza nią ogłosił 90 
powieści historycznych? Jaką wizję przeszłości kraju upowszechniał swymi 
dziełami, które drukowano w XIX i XX wieku. Wybierał momenty przełomo-
we w dziejach państwa, kiedy następowała zmiana władcy, bo one pozwalały 
na ukazanie walki o władzę, przedstawienia różnych obozów i sił politycznych. 
Mimo starań o zachowanie dystansu pisarz z sympatią odnosił się do mądrych 
i sprawiedliwych władców, odsłaniał i demaskował siły destrukcyjne, zdradę 
i paktowanie z wrogami. W swych dziełach unikał glory�kacji wielkich wy-
darzeń i mocarstwowości. Uwypuklał raczej problemy wewnętrzne państwa, 
niepowodzenia i dylematy moralne władców. W powieściach Sienkiewicza 
przejawiała się tendencja antymagnacka. Magnateria przedstawiana była jako 
główna siła odśrodkowa prowadząca do osłabienia państwa. Nie oznaczało to, 
że była to aprioryczna teza pisarza, bowiem nie naginał on faktów do swych 
zapatrywań. Władcy byli przedstawiani jako ta siła, która zmierzała do scala-
nia i podtrzymywania państwa. Bohaterami powieści bardzo często byli ludzie  
z warstw niższych, ze szlachty. 

Utwory historyczne ukazują arenę ścierania się sił destrukcyjnych z po-
zytywnymi. Zasadą przewodnią jest również antygermanizm. Wrogość świa-
ta niemieckiego wobec Polski ukazana została na przestrzeni od Starej ba-
śni aż do XVIII w. Szczególne wyczulenie na niebezpieczeństwo niemieckie 
wynikało z obserwacji polityki kanclerza Niemiec Ottona Bismarcka wobec 
Polaków. W sumie twórczość historyczna Kraszewskiego nie tylko dawała 
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wiedzę o całości dziejów Polski, pisarz był bowiem w tym zakresie jej wiel-
kim nauczycielem, ale też pozwalała je zrozumieć. Równocześnie odmalowa-
ne w niej bogactwo typów i postaci mogło dostarczyć wzorców osobowych. 
Przeciwną tendencję prezentowało pisarstwo historyczne Sienkiewicza, sku-
pione głównie na wieku XVII oraz epizodycznie na wojnie z Krzyżakami  
i fragmencie dziejów rzymskich. Dzieła jego były odpowiedzią na oczekiwania 
narodowej psychiki, miały krzepić serca w okresie bardzo trudnym dla Pola-
ków, postępującej rusy�kacji i rosnącego zagrożenia niemieckiego. Miały odpo-
wiedzieć również na stawiane wówczas pytania o przyczyny rozbiorów Polski 
w taki sposób, aby nie wzbudzić podejrzeń cenzury. Krakowska szkoła histo-
ryczna przyczyny rozbiorów widziała w błędach ustrojowych, słabości władzy 
królewskiej, samowoli szlacheckiej. Sienkiewicz w Ogniem i mieczem przedsta-
wił dramatyczne walki między Chmielnickim a Rzeczpospolitą. Wygrał je nie 
Chmielnicki, a Rosja. Dzięki pozyskaniu Ukrainy stała się ona mocarstwem 
i z czasem doprowadziła do upadku Polski. Taką odpowiedź na genezę roz-
biorów starała się dać powieść Sienkiewicza. Powieści historyczne przedsta-
wiające najbardziej dramatyczny w dziejach Polski wiek XVII miały pełnić 
funkcję edukacyjną, miały budzić uczucia narodowo-patriotyczne, wzmacniać 
świadomość narodową. Przypuszcza się, że Sienkiewicz, wykazując szkodliwość 
książki Michała Bobrzyńskiego5, pragnął swymi powieściami wzmocnić osła-
bioną świadomość narodową, a także obudzić ją w tych klasach, które jej jeszcze 
nie posiadały. Dzięki powieściom Sienkiewicza szerokie masy społeczne do-
szły do świadomości narodowej. Trylogia ukazała się w epoce dwu nieudanych  
i krwawo stłumionych powstań narodowych. Sienkiewicz odwołał się do okre-
su, gdy na Polskę spadały nieustannie nieszczęścia, jej byt polityczny był za-
grożony, a jednak wyszła ona zwycięsko dzięki siłom własnym narodu. Dzieło 
Sienkiewicza podtrzymywało, a często budziło nadzieję, że podobnie jak epoka 
wojen kozackich i potopu, także epoka niewoli nie może trwać wiecznie, że 
wcześniej czy później zabłyśnie jutrzenka wolności. Dzieła Sienkiewicza niosły 
literacką propagandę polskości i artystyczną lekcję patriotyzmu, która objęła nie 
tylko inteligencję polską, ale także klasy chłopską i robotniczą. Pozytywiści pra-
gnęli uczynić z chłopa obywatela, Sienkiewicz swymi utworami, przede wszyst-
kim Trylogią, pragnął zrobić chłopów obywatelami polskimi. Szerokie warstwy 
ludowe czy robotnicze odebrały Trylogię z zachwytem. Liczne współczesne 
świadectwa pokazują niesłychaną popularność dzieła we wszystkich środowi-
skach. Dzieło uczyniło ze społeczeństwa polskiego społeczeństwo jednolite 

5 Michał Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, Kraków 1879.
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pod względem uczuć narodowych. Owa wychowawcza tendencja przejawiająca 
się w Trylogii doprowadziła do odrodzenia wiary narodu w swą siłę, co zaowo-
cowało wkrótce czynną postawą walki o własne państwo, a nie oczekiwaniem 
na to, co dadzą nam pokojowe konferencje i kongresy.

  Drugim typem piśmiennictwa charakterystycznym dla omawianej epoki 
jest literatura ludowa. Jej rozmiary są ogromne w sensie tytułów i nakładów,  
a nawet autorów. Przeznaczona była tylko dla ludu, przez który przede wszyst-
kim rozumiano chłopa, a potem także robotnika. Ten typ literatury już z zało-
żenia miał charakter dydaktyczny, jej celem było oświecanie i pouczanie ludu 
we wszystkich sferach życia, dostarczenie pożądanych wzorców. Na te cechy 
wskazywał tytuł popularnej i kilka razy wydawanej książeczki Walerego Ło-
zińskiego Ludzie spod słomianej strzechy. Spisał na przykład prostemu ludowi 
Walenty ze Smolnicy. Pouczenia i wzorce dotyczyły życia indywidualnego, z 
czym wiązały się określone cechy osobowe, zbiorowego, społecznego. Popu-
larne książeczki pisane jasnym i prostym językiem uczyły jak winny zachowy-
wać się ciężarne kobiety, jak ma wyglądać opieka nad niemowlętami, dawały 
wskazówki co do zachowania higieny. Spośród wielu tego typu wydawnictw 
wspomnieć można J. Barzyckiego (O pielęgnowaniu zdrowia), M. Brzezińskie-
go (Jak wychowywać dzieci). Szczególnie wiele uwagi poświęcano problemom 
wychowania moralnego dzieci, zalecając formowanie ich od najwcześniejszego 
okresu zgodnie z zasadami chrześcijańskimi. Wzorce tego typu upowszechnia-
ło m.in. dziełko A. Słotwińskiego (Higiena moralna czyli wskazówki dla matek 
chrześcijańskich jak mają wychowywać dzieci 1876). Wiele praktycznych rad zo-
stało poświęconych w trosce o dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Niemal  
w całej Europie, zwłaszcza w I połowie XIX w., podnoszono takie cechy ludu 
jak pijaństwo, niesłowność, nierzetelność, przywłaszczanie cudzej własności. 
Podobnie było na ziemiach polskich, na których (zwłaszcza w Galicji’ po słynnej 
i tragicznej rabacji dodatkowo oskarżano chłopów o okrucieństwo. Liczne wy-
dawnictwa ludowe przedstawiały wzorce moralnego chłopa, w plastycznych 
obrazach ukazywały skutki pijaństwa, tragedie z nim związane. Można bez 
zbytniej przesady stwierdzić, że w ciągu omawianego okresu niemal nieustannie 
drukowano artykuły i książeczki zwalczające to zjawisko. Miały one tytuły takie 
jak np. Rozmowa między Plebanem a Woyciechem o pijaństwie (1841), Gorzałka 
źródło zbrodni ( F. Gondek, 1864), Pijaństwo (W. Anczyc 1867), Słowa prawdy 
o pijaństwie (M. Możejewski 1881). Uformowaniu moralnemu chłopa służyły 
wydawnictwa traktujące o jego obowiązkach religijnych, a także przedstawia-
jące żywoty świętych polskich. Książeczki upowszechniały ideę solidaryzmu 
społecznego, wyrobienia jedności, zgody i harmonii między dworem, chłopem 
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a Kościołem. Pragnęły również wyrwać chłopa z bierności, natchnąć energią 
do dobrego działania. Autorom wydawnictw ludowych, najczęściej inteligen-
cji o rodowodzie szlacheckim, przyświecał cel uczynienia z chłopa obywatela, 
zwłaszcza w Galicji, w której po nastaniu autonomii otrzymał on znaczne moż-
liwości działania. Ten cel bardzo wyraźnie formułowała książeczka Teo�la Me-
runowicza Katechizm obywatelski dla Polaków i Rusinów. Merunowicz znany był 
również z tego, że ogłaszał książeczki wprowadzające chłopa w życie państwo-
we i krajowe. Zapoznawał z obradami Sejmu Krajowego i pisał o wyborach do 
parlamentu wiedeńskiego. O prawach chłopa pisano również na terenie Króle-
stwa Polskiego i pouczano, jak można z nich korzystać. Okres II połowy XIX 
w. po rabacji i uwłaszczeniu chłopów w Galicji, a potem po powstaniu stycznio-
wym w Królestwie, był epoką walki o duszę ludu i jego świadomość. W zaborze 
rosyjskim chodziło przede wszystkim w o pozyskanie chłopa dla władzy. W tej 
sytuacji za pośrednictwem wydawnictw ludowych starano się zdobyć chłopa 
dla sprawy narodowej, polskiej. Pomocą miały być liczne publikacje o tematyce 
historycznej, przekazujące wiedzę o dziejach Polski. W zaborze pruskim bardzo 
popularną była historia Polski dla ludu napisana przez Józefa Chociszewskiego 
w 1869 r. i wielokrotnie wznawiana. W Galicji, gdzie istniała swoboda druku, 
ogłaszano liczne publikacje historyczne poświęcone królom polskim, powsta-
niom, przypominano świętych polskich, opisywano tragiczne losy unitów prze-
śladowanych przez władze rosyjskie. Publikacje miały też wykształcić dumę 
narodową i pokazać wkład polski do dziedzictwa europejskiego. Pisano zatem 
o odsieczy wiedeńskiej, o wielkich wodzach, o Tadeuszu Kościuszce–bohaterze 
Polski i Stanów Zjednoczonych, o Adamie Mickiewiczu. Preparowano i wyda-
wano skróty dzieł Henryka Sienkiewicza. Za pośrednictwem literatury ludowej 
wprowadzano chłopa w wielkie tradycje literatury narodowej. Upowszechniając 
ideę oświaty, kształcenia starano się wyrwać chłopa z biedy poprzez populary-
zowanie wzorców dobrego i racjonalnego gospodarowania, poprzez szerzenie 
oświaty i wiedzy rolniczej. Wydawnictwa ludowe w sposób bardzo przystępny 
uczyły jak stosować płodozmian, uprawiać ziemię, dbać o nawożenie, nie tyl-
ko naturalne, ale i chemicznymi środkami. Wskazywały na potrzebę hodowli 
i podawały praktyczne rady prowadzenia hodowli drobiu czy owiec. Wreszcie 
pod koniec omawianej epoki zyskały popularność zrzeszenia i spółdzielczość, 
a to dla uzyskania lepszych wyników ekonomicznych. Niewątpliwy postęp 
gospodarczy, choć powolny, obserwowany w największym stopniu w zaborze 
pruskim, w mniejszym stopniu w Królestwie Polskim i Galicji, był wynikiem 
w jakiejś mierze oddziaływania literatury ludowej. Wydaje się, że największe 
zmiany osiągnięto w dziedzinie uświadomienia narodowego i rozwinięcia pa-
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triotyzmu. Literatura ludowa, która między innymi poprzez spopularyzowanie 
bohaterów takich jak Bartosz Głowacki z racławickiej bitwy i wydobycie wielu 
innych, których dokumentuje Franciszka Ziejki Złota legenda chłopów polskich, 
nadała chłopu historię, uczyniła z niego Polaka. Idee patriotyzmu, obywatelsko-
ści, troski o naród i odpowiedzialności za niego kryjące się w literaturze ogólno-
narodowej i ludowej, a popularyzowane najszerzej przez nią były największym 
jej sukcesem. Jak się wydaje, to między innymi dzięki rozwinięciu samowiedzy 
i świadomości historycznej chłopów potra�ono obronić Polskę przed wojskami 
Armii Czerwonej. Dzięki temu uświadomieniu nie udało się wówczas propa-
gandzie bolszewickiej skierować ich do walki z „jaśniepańską Polską”. 
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Komunikat założycielski i programowy 
Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów „Paideia”
zapraszają do udziału w Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

Seminarium planowane jest jako przedsięwzięcie cykliczne (coroczne)  
i przede wszystkim zorientowane na robocze dyskusje badaczy polskiej my-
śli pedagogicznej, których efektem winny być programy badawcze przyjmo-
wane przez uczestników Seminariów w zakresie zarówno historycznej, jak  
i współczesnej myśli pedagogicznej. Spotkania seminaryjne winny też służyć 
koordynacji prowadzonych badań, wzajemnym konsultacjom, wymianie do-
świadczeń nad zapomnianymi, a wartościowymi obszarami polskiej myśli pe-
dagogicznej i strategiami włączania ich w dyskurs ogólnopolski i europejski.

Inicjatywa powołania Seminarium pojawia się na kanwie przekonania, 
że rodzima myśl pedagogiczna nie znajdowała, najczęściej wskutek sytuacji 
dziejowej, ani sprzyjających warunków zaistnienia w aplikacjach do praktyki 
pedagogicznej, ani adekwatnego dla jej wartości miejsca w europejskim, a na-
wet krajowym dyskursie naukowym. Spora część tej myśli jawiła się w różnych 
okresach dziejów Polski jako niepożądana. Wielość czynników powodowała, 
że nie dostrzegano jej nowatorstwa, atrakcyjności – czasami bieg dziejów spy-
chał ją na margines pedagogiki uprawianej w kraju, czasem czyniliśmy to my 
sami poprzez przyjmowanie sugerowanych kompleksów, stereotypów, obcych 
racji i wzorców. Czy słusznie?

Kolejne Seminaria winny przynosić jej głębszą eksplorację, współczesną 
diagnozę, rekonstrukcję jej treści, ocenę jej wartości i rangi w dziejach roz-
woju europejskiego humanizmu i naszej narodowej tożsamości (wolności) 
– co czynimy pierwszym ich celem. Celem kolejnym jest upowszechnianie 
polskiej myśli pedagogicznej na świecie poprzez publikacje obcojęzyczne – 
głównie włączanie jej w dyskurs europejski. 

Jako tematykę inaugurującą I Seminarium Polskiej Myśli Pedago-
gicznej, które odbędzie się 24 października 2014 r. w Instytucie Pedagogiki 
UJ – Sala Witrażowa - ul. Batorego 12 w Krakowie, proponujemy: 
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Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej (1863–1914/18)

Rok 2014 przywołuje pamięć wydarzeń kiedy to – ujmując rzecz słowami 
Profesora Andrzeja Chwalby – Europa (w 1914 roku) postanowiła „popeł-
nić samobójstwo”, rozpętując wielką wojnę, zwaną później I wojną światową. 
Polacy pozbawieni przez Niemcy, Rosję i Austrię swojej państwowości od lat 
trwali w niegasnącej nadziei na odzyskanie niepodległości. Kiedy powsta-
nia: listopadowe i styczniowe udaremniły nadzieję na zbrojne jej odzyskanie, 
Wielka Emigracja i wiele ośrodków na ziemiach polskich wzbudziły ideę 
„zmartwychwstania” poprzez odrodzenie / odnowę moralną narodu, poprzez 
zachowanie jego dziedzictwa kulturowego, nieutracenie wszelkich związków 
z szeroko rozumianą tożsamością.

W służbie tej pozostawali głównie nieformalni wychowawcy: humaniści, 
twórcy kultury, pisarze, publicyści, polskie rodziny od ziemiańskich poczyna-
jąc na chłopskich kończąc. We wszystkich tych obszarach wyłaniały się różne 
wizje i koncepcje oddziaływania wychowawczego „ku pokrzepieniu serc”, ku 
doskonaleniu moralnemu, intelektualnemu, społecznemu, gospodarczemu. 
Wychowanie stało się nadzieją i ostoją przedłużenia bytu narodowego.

Myśl o wychowaniu dla Niepodległej Ojczyzny rozkwitała w różnych 
miejscach Europy i świata, w różnych dziedzinach kultury, w różnych for-
mach. I wojna światowa prowokująca zmiany w układach sił politycznych 
– paradoksalnie – uruchomiła aktywność Polaków w sferze projektów wycho-
wania dla oczekiwanej niepodległości.

Zapraszamy badaczy do wydobycia myśli pedagogicznej tamtej epoki, do 
głębszej jej eksploracji i włączenia w dyskurs krajowy i europejski.

Proponowane obszary badawcze:

·	 Co należy rozumieć przez „polską myśl pedagogiczną”? – jak określić  
 jej obszar? Jak zde�niować jej przedmiot? Jakie przyjąć kryteria  
 „polskości”?

·	 Specy�czne problemy metodologiczne badań nad historią i współ- 
 czesnością polskiej myśli pedagogicznej; 

·	 Twórcy myśli o wychowaniu na rzecz niepodległej Ojczyzny: obszary 
  wychowania (i edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych) moralnego, go- 
 spodarczego, społecznego, patriotycznego, religijnego, sportowo-woj- 
 skowego; 
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·	 Obszary kultury podejmujące i tworzące „własne drogi” wychowania 
 i wsparcia społeczeństwa polskiego na rzecz odzyskania niepodległe- 

 go bytu państwowego: literatura, poezja, malarstwo, rzeźba, muzyka,  
 publicystyka – i ich wychowawcze przesłanie;

·	 Plany organizacji szkolnictwa, opieki, resocjalizacji w publicystyce  
 i pracach naukowych tworzone na ziemiach polskich i na emigracji;

·	 Myśliciele o wsparciu rodziny polskiej w jej funkcji wychowawczej;
·	 Wybitne dzieła pedagogiczne Polaków (koncepcje pedagogiczne, trak- 

 taty, podręczniki pedagogiczne i metodyczne, twórcy i współtwórcy 
 nowych idei i prądów pedagogicznych);
·	 Organizacje i stowarzyszenia na rzecz wychowania ku wolności  

 i niepodległości;
·	 Inne – pozostajemy otwarci także na propozycje przyszłych uczestni- 

 ków Seminarium.

Komitet Naukowy I Seminarium:

Prof. dr hab. Jarosław Górniak–Dziekan Wydziału Filozo�cznego UJ
Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, UKW
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, UJ (inicjatorka Seminarium)
Dr hab. Michel H. Kowalewicz, prof. UJ
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht UŚ 
Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, UJ
Dr hab. Marek Rembierz, UŚl
Prof. zw. dr hab. Jan Skoczyński, UJ
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
Dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ 
Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski–Przewodniczący KNP PAN
Prof. zw. dr hab. Wiesław ©eiss, UW

[…]

Komitet Organizacyjny Seminarium
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz – przewodnicząca Seminarium 

Dr Dominika Jagielska – sekretarz
Dr Monika Chorab – członek Komitetu

Załączniki
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Program I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej
 Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

oraz
 Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów „Paideia”

zapraszają na
I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej (1863–1914/18)

P r o g r a m

Patronat honorowy
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Maria Flis

Prezydent Miasta Krakowa Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Fundacja im. Zygmunta Starego

Seminarium PMP odbędzie się 24 października 2014 r. w Instytucie Pe-
dagogiki UJ ul. Batorego 12 w Krakowie, Sala Witrażowa (wejście przez ogród).

Załączniki
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Komitet Naukowy I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej:

Prof. dr hab. Jarosław Górniak – Dziekan Wydziału Filozo�cznego UJ
Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, UKW 
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, (inicjatorka Seminarium) UJ
Dr hab. Michel H. Kowalewicz, prof. UJ 
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht, UŚ
Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, UJ
Dr hab. Marek Rembierz, UŚ
Prof. zw. dr hab. Jan Skoczyński, UJ
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL JP II
Dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ
Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przewodniczący KNP PAN, APS
Prof. zw. dr hab. Wiesław ©eiss, UW

OTWARCIE (godz. 9.00 – 9.30)
Wystąpienie Dziekana Wydziału Filozo�cznego UJ – Prof. dr hab. Jarosława Górniaka
Wystąpienie Dyrektor Instytutu Pedagogiki UJ – Dr hab. Krystyny Ablewicz
Cele Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej – Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

Sesja I. Badania nad rozwojem polskiej myśli pedagogicznej. Specy§ka pedagogii polskich
Przewodniczą: Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Prof. zw. dr hab. Wiesław ©eiss

09.30–09.45 Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka (UJ) – Uwarunkowania rozwoju polskiej 
  myśli pedagogicznej

09.45–10.00 Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska (UKW) – Diagnoza stanu badań
  nad procesem przekształcania „myśli pedagogicznej” w dyscyplinę naukową na polskich  
  uniwersytetach przełomu XIX i XX wieku

10.00–10.15 Dr Anna Szudra-Barszcz (KUL) – Kształtowanie charakteru jako przedmiot
   polskiej myśli pedagogicznej i cel wychowania moralnego na progu II Rzeczpospolitej

10.15–10.30 Dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ – Stanisława Karpowicza �lozo�a wychowania

10.30–10.45 Dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP – Pedagogia polska – re¥eksje wokół myśli 
  Władysława Seredyńskiego

10.45–11.00  Dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL JP II – Nauczyciel a program kształcenia  
  w świetle myśli pedeutologicznej Jana Władysława Dawida

11.00–11.30 Przerwa kawowa

Sesja II. Idea wychowania do niepodległości
Przewodniczą: Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka

11.30–11.45 Prof. zw. dr hab. Wiesław ±eiss (UW) – Wychowanie i niepodległość. 
  Idea polskiej szkoły narodowej w publicystyce społeczno-oświatowej Heleny 
  Radlińskiej okresu 1908-1918

11.45–12.00 Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. PAN – Znaczenie myśli pedagogicznej 
  Hoene-Wrońskiego dla działań poprzedzających odzyskanie przez Polskę niepodległości
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12.00–12.15 Dr hab. Marek Rembierz (UŚ) – Wychowanie, oświata  powszechna 
  i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości. 
  Pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego

12.15–12.25 S. Dr hab. Maria Opiela (KUL JP II) – Zespolenie idei narodowej, odrodzenia
  religijnego z pracą społeczną dla rozwoju rodzimej koncepcji wczesnej edukacji: Edmund 
  Bojanowski, August Cieszkowski, Jan Koźmian i Piotr Semenenko – w 200. rocznicę 
  urodzin

12.25–12.35 Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL JP II – Zbieranie pamiątek kultury 
  narodowej oraz tworzenie muzeów i bibliotek jako działalność wspierająca wychowanie 
  ku niepodległej Rzeczypospolitej

12.35–12.45  Dr Konrad Szocik (WSIZ Rzeszów) – Wychowanie do życia w państwiew świetle
  polskich neotomistów przełomu XIX i XX wieku 

12.45–13.00 Przerwa kawowa

DYSKUSJA z udziałem: Prorektor UJ Prof. dr. hab. Marii Flis i Prof. dr hab. Jana Skoczyńskiego oraz 
wszystkich uczestników Seminarium PMP zainteresowanych jego rozwojem

13.00–13.05 Wprowadzenie do dyskusji: Dr hab. Michel Kowalewicz, prof. UJ – Symbolika roku
   jubileuszowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Kozi róg” albo „dzień ubłagania 
  po wszystkiej ziemi waszej”. [Szkic wystąpienia na otwarcie seminarium  
  „Polska Myśl Pedagogiczna”]

13.05–14.00  Dyskusja nt. Co należy rozumieć przez „polską myśl pedagogiczną”? 
  – jak określić jej obszar?, jak zde�niować jej przedmiot?, jakie przyjąć 
  kryteria polskości? 
  Moderator dyskusji: Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

14.00–15.00  Przerwa obiadowa

Sesja III. Różnorodność inicjatyw i obszarów wychowania do niepodległości
Przewodniczą: Dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL JP II, Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL 

JP II

15.00–15.15 Prof. dr hab. Julian Dybiec (UJ) – Idee pedagogiczne w polskiej literaturze pięknej

15.15–15.25 Ks. dr Wojciech Mleczko (UPJPII) – Kapłani dla Polski zmartwychwstałej 
  – idee i działalność Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie

15.25–15.35 Dr Justyna Kusztal (UJ) – Instytucjonalna inicjatywa ochrony dziecka zaniedbanego
  moralnie na ziemiach zaboru rosyjskiego (Studzieniec)

15.35–15.45 Dr Małgorzata Michel (UJ) – Rozwój opieki nad dzieckiem przestępczym pod zaborami.  
  Działalność Towarzystw Osad Rolnych i Przytułków na rzecz wolności jednostki wykluczonej

15.45–15.55 Mgr Dawid Wieczorek (UJ) – „Polska walcząca” nie tylko podczas drugiej wojny
   światowej. Bogdana Nawroczyńskiego bilans walki o państwowość, ziemie i język

15.55–16.10 Przerwa kawowa

Załączniki
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Sesja IV. Różnorodność inicjatyw i obszarów wychowania do niepodległości
Przewodniczą: Dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL JP II, Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. PAN

16.10–16.20 Dr Wiesława Sajdek (KUL) – Program wychowania wedle wskazówek 
  Eleonory Ziemięckiej
16.20–16.30 Dr Janusz Mółka SJ (Ignatianum) – Wychowanie młodzieży na przykładzie 
  Sodalicji Mariańskiej
16.30–16.40 Dr Dorota Pauluk (UJ) – O powinnościach polskiego akademika na łamach czasopisma
   „Zarzewie” (1910-1914)
16.40–16.50 Dr Łukasz Hajduk (UJ) – Scouting jako system wychowania młodzieży.  
  Andrzej Małkowski i zakorzenienie idei Roberta Baden-Powella na polskim gruncie
16.50–17.00 Dr Renata Pater (UJ) – Działalność Izabeli Czartoryskiej w służbie edukacji i wychowania
   patriotycznego. Powstanie muzeów narodowych

PODSUMOWANIE OBRAD (godz. 17.00–18.00).
Dyskusja nad programem i kontynuacją Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

Referaty zgłoszone: 
Dr Jadwiga Lach-Rosocha (ATH Bielsko-Biała) - Re¥eksja nad źródłami humanistycznej oryginalności pol-

skiej myśli pedagogicznej na przykładzie pedagogiki kultury i sztuki 

Patronat medialny 
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