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Słowo od redaktora 

Szesnasty tom „Prac Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Często-

chowie. Rocznik Polsko-Ukraiński” otwiera nowy etap edycji periodyku. W ro-

ku 2014, wraz z przejściem na emeryturę dr hab. prof. AJD Jolanty Wilsz, ini-

cjatorki wydawnictwa i jego wieloletniej redaktorki naukowej, nastąpiła mody-

fikacja formuły „Rocznika”. Dotychczas pismo udostępniało swe łamy przede 

wszystkim pedagogom i psychologom zajmującym się problematyką kształcenia 

zawodowego oraz pedagogiki pracy. Obecnie zamierzeniem zespołu redakcyj-

nego jest publikowanie tekstów z zakresu historii, kultury oraz pedagogiki, 

przybliżających złożone aspekty przemian społecznych zachodzących we 

współczesnym świecie, szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.  

Zmiany dotyczą również zespołu redakcyjnego. Stanowisko redaktora na-

czelnego objął dr hab. prof. AJD w Częstochowie Kazimierz Rędziński, ze stro-

ny zaś ukraińskiej funkcję tę pełni doc. Dmitro Herciuk z Katedry Pedagogiki 

Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. W powołanej radzie naukowej zna-

leźli się przedstawiciele polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego.  

Czasopismo posiada własną stronę elektroniczną – http://www.wp.ajd. 

czest.pl/rocznik/. Pod wskazanym adresem Czytelnicy oraz osoby zainteresowa-

ne opublikowaniem swych tekstów znajdą podstawowe informacje oraz dane 

kontaktowe. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ I 

PERSPEKTYWY UJĘCIA HOLISTYCZNEGO 

WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI 

 



 

 



PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
Rocznik Polsko-Ukraiński 2014, t. XVI, s. 17–24 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.01  

Тaтьянa П. ЛИПАЙ 

Теоретические и практические основы 

ценностного подхода современного образования 

Słowa kluczowe: edukacja, osobowość, wartości, cenione relacje, cenione podejście w edukacji. 

Развитие системы образования, так или иначе, связано  

с соответствующими мировоззренческими установками общества  

и государства, сменой парадигм воспитания, структурой научного 

мышления в целом. Главным считалось формирование таких социально- 

-экономических условий общественного развития, при которых 

деятельность людей объективно основывается на использовании новейших 

достижений науки, техники и производства.  

Ориентация на индустриализацию страны, а затем на развитие научно- 

-технического прогресса обусловила утверждение структурно- 

-функционального подхода к развитию образования. Главной основой 

здесь выступала подготовка молодежи к выполнению соответствующих 

трудовых, профессиональных и других функций. А для этого необходимы 

были, прежде всего, определённые знания, умения и навыки. При этом 

знания выступали как разновидность информации, рассматриваемой  

с позиции развития кибернетических систем. Этого настоятельно 

требовали развивающиеся информационные технологии. Научные 

технологии определяли характер и содержание образования. 

Гуманитарный компонент содержания системы образования незаметно был 

вытеснен научно-техническим. Приоритет отдавался естествознанию: 

физике, химии, математике, биологии, физиологии.  

Научное освоение мира через постижение внешних причинно- 

-следственных связей и закономерностей предопределило прагматическую 

направленность и конкурентноспособность рационалистических моделей  

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.01
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и концепций преобразования мира. Они становятся основой 

цивилизационного развития через воплощение в жизнь научно- 

-технических и социальных проектов. Социальная инженерия все больше 

проникает в сферу образования, становится важнейшей установкой для 

средств массовой информации. Конструирование социальной общности, 

определённой соответствующей модели специалиста, позиции личности 

позволяет образование рассматривать как социальный заказ, идущий со 

стороны государства. Инновационная деятельность превращается  

в единственный и определяющий критерий научно-технического  

и социального прогресса.  

Быстрая материализация научных открытий, в различных технологиях 

производства не только стимулировала развитие экономики, но  

и усиливала представление о данном направлении развития, как 

общецивилизационном. Формирование "человеческих качеств" в данном 

случае попадает в прямую зависимость от развития техники. Развитие же 

техники предстает как важнейшая часть развития культуры человечества. 

Утверждается мнение, что воздействуя на внешнюю природу, 

"очеловечивая" её, техника в то же время изменяет природу человека, его 

духовные представления, способности, навыки, опыт, развивающиеся  

в процессе практической деятельности.  

Сама же техника предстает как опредмеченный труд, овеществленные 

силы знания, осознанное использование законов природы. Она выступает 

как часть материальной культуры общества, которая обладает известной 

самостоятельностью развития и с необходимостью вызывает то 

перевертывание первоначальных отношений и средств труда, то, наоборот, 

повышает роль самого работника, его знания, квалификации. Глобализация 

сегодня требует высокий рост профессиональной подготовки  

и образовательного уровня работника, всестороннего развития его 

способностей, изменение содержания современного образования, 

связанного с формированием технократического мировоззрения у каждого 

индивида. Информация, а не энергия стала основным фактором 

воспроизводство хозяйственной структуры и её развития. Следовательно, 

доминирование технологий, сопряженных с производством 

информационных продуктов в сфере научно-технической инновации стадо 

гарантией экономического процветания.  

Все это потребовало своеобразную интеллектуализацию экономики, 

значительное расширение творческого начала производственной 

деятельности. И здесь экономика столкнулась с новой проблемой – 

проблемой мотивации и индивидуалъности, а затем и с проблемой 

духовности. Эта проблема все более актуализируется по мере того, как 

творчество становится новым рычагом промышленности. Потребности при 

этом рассматривались как противоречие между субъектом и объектом, 



 Теоретические и практические… 19 

индивидом и обществом, отношение между людьми, направленное на 

фактическое или возможное присвоение внешнего материального мира или 

мира явлений общественного сознания. Для разрешения данного рода 

противоречий разрабатывались социальные программы и программы 

онтогенеза индивида, способные выполнять регулятивную функцию, 

задача которой состоит в поддержании равновесия между структурой 

потребностей индивида и внешней средой, а так же регулировать 

взаимосвязь людей друг с другом. Когда равновесие достигнуто, 

отношение между субъектом и объектом или между различными 

субъектами, как потребность не воспринимается. Мы не воспринимаем, 

например, как потребность воздух, воду и т. д. , пока не возникает 

противоречие между нашим организмом и внешней средой, вызывающее 

затруднение в дыхании, жажду и т.д.. Равновесие между субъективными 

потребностями индивида и средой обеспечивается с помощью его 

активности, принимающей у человека форму целесообразной деятельности 

и, в частности производственной, деятельности. Считалось, что 

разрешение противоречия между потребностями индивида  

и производством есть постоянный процесс, их воспроизведения на новой 

основе и на новом уровне.  

Особая роль отводилась социальным потребностям, родовым 

свойствам которых является то, что они отражают внешнюю 

необходимость и внутреннюю предрасположенность в виде особых 

нейрофизиологических программ. Эти потребности выражаются  

в соответствующих социальных способах достижения производственных  

и познавательных целей, в качестве которых выступают общественные 

отношения и социальные процессы  

Примером тому может быть потребность в общении, которая является 

результатом производственной, познавательной и других видов 

деятельности, не сводимым ни к самой этой деятельности, ни к конечным 

ее продуктам, а так же потребность участвовать в управлении 

производством, творчестве, самоутверждении и т. д. Все эти потребности 

формируются в результате применения соответствующих средств для 

достижения тех или иных целей и преобразования этих средств  

в самостоятельную цель. Участие в управлении, как и общение, не 

выступает в качестве изначальной цели или самоцели. Оно первоначально 

всегда является средством организации производственной, учебной  

и других видов деятельности. Точно так же творчество является для 

личности лишь средством разрешения теоретических или практических 

проблем. Будучи такими средствами, они являются одновременно  

и формой самоутверждения личности в труде. В результате процесс 

формирования социальных потребностей представлялся как выражение 

адаптации к изменяющейся среде, своеобразного отражения живым 
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существом в своих биологических, физиологических, психологических  

и других структурах объективно необходимых параметров взаимодействия 

со средой своей жизнедеятельности с целью поддержания установившейся 

разновидности обмена веществ и воспроизводства жизни в целом. Сами же 

эти потребности воспринимались как внутренняя необходимость 

взаимодействия с окружающей средой в зависимости от ее особенностей  

и изменений в организме, социальной группе и обществе в целом.  

Однако представление потребности как результата развития 

внутренней природы субъекта и соответствующего результата его 

взаимодействия с окружающей средой отнюдь не способствовали 

развитию самодеятельности личности ни в системе производства, ни  

в системе образования. Абсолютизация внешних субъект-объектных 

отношений неизбежно вела к превращению личности из субъекта 

культуры, субъекта творчества в объект воздействия извне. Опора же на 

биологические, естественные предпосылки, выступающие психофизио- 

логической основой активности человека, сама по себе не обеспечивала 

неразрывную связь с его духовным и социальным развитием. Сознание  

в данном случае – лишь способ и средство оценки взаимодействия 

организма, личности, коллектива и общества со средой и друг с другом  

в ходе удовлетворения своих потребностей. Поскольку деятельность 

человека по удовлетворению своих потребностей переживается и как акт, 

относящийся к внутренним свойствам внешней среды, как субъективный 

образ, отражающий объективное содержание, он выделяет себя из 

внешнего мира и отражает этот мир целенаправленно, развивает свою 

волю, подчиняя выбранной цели или предписаниям свыше.  

Развитие же сознания происходит в результате развития произво- 

дственной деятельности и воспроизводства условий удовлетворения 

потребностей. Оно является необходимым следствием адаптационной 

деятельности. Поэтому процесс формирования и развития потребностей 

представлялся в виде цепочки, состоящей из следующих звеньев: "условия 

– потребности – интересы – цели – решения – планы – организация – 

стимулы – действие – результаты – новые условия", где "условия – 

потребность" – объективное явление, "потребность – интересы” – переход 

объективного в субъективное, "цели-решения – планы – организация – 

стимулы – действия" – субъективные моменты, "действия-результаты" – 

переход субъективного в объективное, "результаты – новые условия" – 

объективное. Считалось, что с новых условий, и соответственно с новых 

потребностей начинается новый цикл такого же процесса. А повторение 

ряда циклов образует непрерывный процесс взаимодействия механизма 

действия и механизма использования общественных законов.  

В процессе удовлетворения своих потребностей личность развивает 

свои способности или физические и психологические свойства, 
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определяющие большую или меньшую предрасположенность к той или 

иной деятельности, к тому или иному виду восприятия. Способности 

выступают в качестве социально заданной возможности образования на 

биосубстрате функциональных систем для выполнения соответствующих 

видов деятельности. Тем самым они являются как бы исходным пунктом 

для формирования новых потребностей личности, представляют собой 

естественную их основу. По мере исторического развития биологическое  

в человеке все более подчиняется социальному, одной из сторон 

проявления которого является психология человека. Так развитие его воли, 

согласно данному представлению, есть прежде всего результат развития 

общества. Она выступает как сознательное регулирование человеком 

своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать 

внутренние и внешние трудности при совершении целесообразных 

действий и поступков. Исходным пунктом развития воли выступает здесь 

необходимость соблюдения норм и принципов общественной жизни. 

Вместе с прогрессом социальной действительности растет объем  

и разнообразие социальной информации сконцентрированной в культуре 

общества, создаются условия для новых решений проблемных ситуаций. 

Причем каждое из этих решений проявляется в виде опережающих, 

экстропалирующих моделей человеческого существования в условиях 

окружающей среды. 

В своем отношении к миру, согласно данной концепции, каждый 

индивид выступает как его создатель, преобразуя природу и общество  

в своих целях. И образование и воспитание не являются исключением. Они 

выступают как своеобразная обработка человека человеком, форма их 

субъект-объектного взаимодействия. Поэтому организация учебно- 

-воспитательной работы в общеобразовательных школах и других учебных 

заведениях до сих пор в основе обычно имеет психолого-педагогические 

технологии, как совокупность правил, методов, принципов, навыков, 

применяемых при обучении учащихся и целенаправленном формировании 

тех или иных личных качеств. Особое внимание концентрируется здесь на 

знаниях о методах создания и принципах использования общепедаг- 

огических и специальных требованиий, общей и возрастной психологии,  

а так же о средствах, методах, принципах анализа и организации 

педагогической деятельности. Технологические знания здесь являются 

результатом обобщения практического педагогического опыта  

и психолого-педагогических представлений об умственных и других 

способностях человека, которые предстоит развить с помощью 

дидактических средств воздействия на его психику (ощущения, 

воображение, внимание, память, мышление и речь). Ставка делается на 

дидактику, как отрасль педагогической науки, раскрывающей 

теоретические основы образования и обучения в их наиболее общем виде  
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и закономерности развития психики, психологические теории обучения  

и организации учебной деятельности. 

В результате здесь как и в системе производства, в качестве основной 

проблемы выступает проблема творчества и проблема формирования 

творческой личности педагога и учащегося, их самодеятельности. И эта 

проблема отнюдь не является локальной, характерной лишь для одной 

страны или региона. Она имеет всеобщий характер. 

Однако становится всё более очевидным, что разрешить проблему 

творчества за счёт лишь информационных технологий просто невозможно. 

Начинается эра социальных технологий. Способность к сотрудничеству 

вовсе не обратна пропорциональна яркости таланта. Она определяется 

воспитанием и этическими особенностями его обладателя, свойствами 

коллективов.  

Новые идеи, теории и другие инновации нельзя считать открытиями 

отдельных мыслителей. Они опираются на сложившийся коллективный 

исторический опыт, который позволяет ответить на вопрос, почему мир 

воспринимается именно в таком образе, почему используются именно эти 

"модели мышления".  

В данной ситуации наиболее актуальными структурными компо- 

нентами идеологии многих промышленных компаний и фирм становится 

ситуационный подход к управлению, основанный на гибкой системе 

реагирования на импульсы, поступающие из внешней среды, на 

формировании хозяйственными организациями совместно разделяемых 

ценностей. В новых условиях обращение к абстрактным теоретическим 

схемам системного подхода к управлению, без учета практики реальных 

корпораций, уже не дают ощутимого эффекта. Без ценностных концепций, 

без какой-либо - пусть даже минимальной осмысленности цели - индивид 

ничего достигнуть не сможет. В духовном развитии людей они служат 

выработке индивидуальной ценностной позиции, а следовательно, умению 

выбирать ценности-цели и ценности-средства, благодаря этому 

определяется индивидуальная социально-культурная программа и выбор 

способов и форм самоутверждения.  

В последнее время социальная технологизация все более предстает как 

процесс оптимизации социального пространства, преодоления его 

разбалансированности на основе инновационного метода освоения 

социальной действительности, активного воздействия на развитие 

социальных систем с использованием социальных технологий 

/глобальных, внедренческих, обучающих, информационных и др./. 

Технологизация социального процесса предстает как метод социального 

управления, с помощью которого данный социальный процесс 

моделируется как механизм последовательного выполнения операций  

и процедур конкретных социальных технологий.  
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Технологичность педагогического процесса при таком подходе 

предстает как степень возможности разработки модели последовательных 

действий, направленных, во-первых, на достижение цели; во-вторых, – на 

возможность воспроизводства требуемого результата при использовании 

потенциала ранее применяемого педагогического процесса. При этом 

активно используется проектирование, как способ освоения мира 

человеком. К тому же сегодня все более возрастает потребность  

в универсальном знании, а также личностно усвоенное и пережитое 

богатство ценностей той социокультурной действительности, в которой 

формируется личность.  

Человек здесь формируется как человек лишь тогда, когда учиться 

изобретать смысл и форму своих обращений к другим, т. е. в процессе 

творчества и сотворчества, выражающем суть культуры, или творении 

индивидуальности. Духовное воспитание является необходимым условием 

подготовки человека к функционированию и развитию в соответствующей 

социокультурной и природной среде. Она включает в себя экономическое, 

экологическое, трудовое, нравственное и иные виды воспитания, 

укрепление связи с непосредственной средой жизнедеятельности, 

жизненным миром ребенка и учащегося, миром детства, повседневной 

культурой и социальной средой микрорайона, города, региона, страны. 

Постижение действительности неразрывно связано с ее созданием или 

конструированием с помощью проникновения во внутреннюю суть 

явлений и процессов или идеального освоения действительности  

и изменением внешних, объективных ее форм. Все это в своей 

совокупности и образует внутреннюю духовную жизнь человека, 

направление развития которой регулируется и контролируется рядом 

социальных институтов общества: церковью, семьей и системой 

образования. Выбор ценностей или смысла жизни и составляет основу 

нравственной свободы человека, характеризует уровень его личной 

духовной культуры.  

Духовное и эстетическое воспитание предполагает развитие у личности 

способностей к определению смысла своей жизни и деятельности, 

самостоятельному выбору ценностей, принятию собственных решений на 

основе внутреннего духовного опыта, формирования собственной 

нравственной позиции в результате общения и сотрудничества с другими 

людьми в качестве полноправного члена общества, гражданина 

государства, представителя нации и народа, жителя данной страны, 

региона, поселения. Эстетическое воспитание предстает здесь не только 

как учение о прекрасном, о красоте, но и как важнейшее средство 

формирования духовно-нравственного мира личности, формирования 

ценностных ориентаций и смысла жизни на основе сопоставления 

реальности и идеала, внутреннего диалога с авторами художественных 
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произведений, с литературными героями, сценическими образами, 

художественными представлениями, выявление недостатков повседневной 

жизни и важнейших путей ее совершенствования.  
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Summary 

Theoretical and Practical Principles of Value Approach of Modern Education 

The economic crisis of our society – is, above all, a crisis of spirituality population, its inability to 

internal self-realization on the basis of adherence to certain ethical, aesthetic, religious, political 

and other ideals that have become core beliefs, spiritual needs and the basic motives of behavior 

and activity. The crisis of spirituality manifested in the reduction of the working population, its 

ability to make independent decisions and take personal responsibility for them, in the fall of po-

tencies in the creative activity.  

The exit from this crisis is possible only by way of the formation of new structures of motiva-

tional activities and changes of the spiritual aspect of the younger generation... 

The value orientation of the teacher plays a crucial role in the formation of the spiritual world 

of students. 

Keywords: education, personality, values, valued relations, valued approach in education. 
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Ideologizm nowożytnej idei „powrotu do natury”  
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W klimacie mnogich reform polskiej rzeczywistości polityczno-społecznej  

i ekonomiczno-gospodarczej po wyborach parlamentarnych w 2007 roku nie 

sposób naocznościowo nie stwierdzić, że nie tyle hasło „powrotu do natury”, co 

już idea samej „natury” bądź „tego, co naturalne” zatraciły nie tylko sens pono-

wożytnej przebudowy społeczności, ale także werbalną, zasadniczą rację kształ-

tu podejmowanych reform czy perspektywę przemian, mających jakoby ideowo 

uwzględnić na sposób niemal najbardziej bliski naturalne człowiecze uwarun-

kowanie i prawidłowości jego wielowymiarowego rozwoju (psychofizycznego, 

osobowościowego, religijnego, duchowego, moralnego, intelektualnego itd.)  

w osobowym spełnieniu się w jego jestestwie (w uproszczeniu). Konieczną oka-

zuje się zatem próba przywrócenia wyrażeniom ich pierwotnego, podstawowego 

znaczenia bądź, ewentualnie, ukazania etapów przemiany ich sensu, aby także  

w polskiej współczesności mogły one pełnić właściwą im semantyczną funkcję 

w intelektualnym kształtowaniu oraz zrozumiałym dla ogółu wyrażaniu określo-

nych projektów ideowych bądź programów politycznych itd. Przykład takiego 

zamazania sensu czy, lepiej, świadomie „rozmywanego” sensu wyrażenia „tego, 

co naturalne” bądź tego, co właściwe naturze człowieczej i co zgodne z prawi-

dłowością dorastania i rozwoju sprawności (w wymiarze psychofizycznym, mo-

ralnym, osobowościowym, intelektualnym, kontemplatywnym itd.) odnaleźli-

śmy w przygotowywanej w latach 2007–2011 przez Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej ustawie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 grudnia 2008 roku, doty-

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.02


26 Dominik KUBICKI 

czącej skolaryzacji 6-latków – dopowiedzmy, przesuniętej do realizacji na rok 

szkolny 2014/2015 w wyniku zmasowanych protestów rodziców, którzy jedno-

cześnie zapowiadają dalszy opór przeciwko rzeczonej ustawie
1
. Należy jednak 

dopowiedzieć, że mobilizacja społeczna – w postaci licznych protestów i złożo-

nego obywatelskiego projektu ustawy z ponad dwumilionowym poparciem 

obywateli – została całkowicie zlekceważona przez większość parlamentarną, 

kiedy ustawa obywatelska głosowaniem została odrzucona przez Sejm RP. 

Rozważenie kwestii zawartej w tytule podejmiemy w trzech etapach.  

W pierwszym skoncentrujemy refleksję nad wyrażeniem i określeniem „natura 

ludzka” w opus intelektualnym Jeana-Jacques’a Rousseau wraz z wyrażonymi  

w nim ideami edukacyjno-wychowawczymi i innymi treściami ideowymi, po-

dejmując równolegle próbę demistyfikacji (po)scholastycznego i zarazem nowo-

żytnego paradygmatu „natury czystej” (natura pura). W drugim – w zamyśle 

uzyskania wyraźnego kontrastu – wyartykułujemy rozumienie rozróżnienia i ze-

spolenia, jakie zachodzi oraz istnieje między (człowieczą) naturą i nadprzyro-

dzonością w europejskim kręgu cywilizacyjnym
2
. Wreszcie w trzecim etapie ni-

niejszej refleksji badawczej, na przykładzie pomysłu przesunięcia wieku szkol-

nego z siódmego na szósty i objęcia już sześciolatków obowiązkiem nauki 

szkolnej – zamysłu ujętego w ramy przedstawionej polskiemu społeczeństwu 

ministerialnej ustawy reformy edukacyjnej, po wdrożonej już reformie reorgani-

zacji szkół podstawowych i średnich – podejmiemy próbę wykazania wewnętrz-

nej sprzeczności ideologicznie postulowanego „powrotu do natury” bądź jedynie 

werbalizowanego, bliżej nieokreślonego „dostosowywania” się do (tzw.) praw 

natury (physis rzeczywistości świata osób i rzeczy) – także w sensie ideologii quasi- 

-ekologicznych, ruchu Zielonych itd. Podniesiemy równolegle sprzeczność stoso-

wanego hasła „natury” w stosunku do każdorazowo zamierzonych celów, uwydat-

niając na przykładzie rzeczonej ustawy destrukcyjną siłę wszelkich socjalno-

ekonomicznych pomysłów „luźno” powołujących się na rzekomą „naturę” lub „na-

turalność” bądź (pro forma) argumentujących nią wolę zmian funkcjonowania spo-

łeczności – oczywiście, destrukcyjną w stosunku do społeczeństwa i jego biologicz-

no-społecznego organizmu (w sensie oikoumene)
3
, opartego na ludzkim następstwie 

                                                      
1  Zob., m.in. Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców (http://www.rzecznik 

rodziców.pl). 
2  Zazwyczaj rozpoznaje się, że zachodnioeuropejski matecznik kultury cywilizacyjnej charakte-

ryzują trzy podstawowe cechy: grecki stosunek do czystej formy (uwidaczniającej się w nauce  

i sztuce), rzymski stosunek do zagadnień społecznych (ius romanum) oraz oparte na transcen-

dencji odniesienie człowieczego podmiotu do Trójjedynego (Boga), naznaczające chrześcijań-

ski stosunek do zagadnień egzystencjalnych, a zwłaszcza spełniania się człowieczego indywi-

duum w jestestwie, w odniesieniu do objawiającego się Słowa w stworzeniu, wraz z jego ze-

środkowaniem w dziejach ludzkości w Wydarzeniu Jezus-Chrystus. 
3  W wyrażeniu przywołujemy (człowiecze) oikoumene (gr. – „zamieszkujący”), wyróżnione  

i rozróżnione od wszystkiego „pozostałego” w physis (gr. – „przyroda”, „natura”) przez staro-

żytnych Hellenów. Z kolei Arystoteles, ujmując noetyczne „ja”, stanowiące i zarazem pozosta-
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pokoleń oraz przekazie dziedzictwa kultury i tradycji narodu – wraz z ich jakościo-

wym pogłębianiem w każdym z nich, w każdorazowej teraźniejszości
4
. 

1. Nowożytne tezy natury człowieka jako tabula rasa  

inspiracją zamysłu wykształcenia nowego społeczeństwa –  

utopijnie doskonałego 

Zazwyczaj nie wnika się w wewnętrzny mechanizm przesłanek intelektual-

nych, jaki doprowadził przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej – zasadni-

czo jakobińskich – do przekonania, że wystarczy uwolnić człowieka od gnębią-

cych go warunków społecznych, aby dopełniła całej reszty wykształcenia od 

podstaw nowego społeczeństwa jego dobra z samej swej istoty natura ludzka – 

przekonania, które odwzorowało się w rewolucyjnym dziele, niebędącym prze-

cież żywiołowym buntem mas, lecz czynem terroru wąskiego kręgu ludzi, uwa-

żanych ówcześnie za wykształconych – oświeconych utopijnym mitem o pier-

wotnie dobrej i całkowicie plastycznej naturze człowieka. Można domniemy-

wać, że owe – czysto założeniowe, a więc w istocie ideologiczne, jak się okazuje 

– przesłanki zostały przysłonięte „konkluzją” i w takiejże postaci zdołały się na 

tyle upowszechnić, że nie tylko nie dostrzega się już wyraźnych, wewnętrznych 

niekonsekwencji, ale także nie podnosi nawet konieczności weryfikacji praw-

dziwości i spójności obu przesłanek warunkujących (chociażby) konkluzyjny 

wniosek. Zauważmy bowiem, iż zasada natury człowieka jako tabula rasa  

i pierwotnego człowieka jako „dobrego dzikusa” słusznie pozwala na domnie-

mywanie, iż sukcesem zakończy się jakiekolwiek przystosowanie do wizji no-

wego społeczeństwa każdego rodzącego się podmiotu człowieczego, skoro ce-

chuje się on i charakteryzuje jako dobry bądź jedynie w tymże dobru jako nie  

w pełni ukształtowany. I rzeczywiście wobec takiegoż założenia wydaje się za-

sadnym (resp. logicznym), że wręcz należy uwolnić człowieka od gnębiących go 

(określonych jako niewłaściwe bądź wręcz jako złe) warunków społecznych,  

a faktycznie już tenże fakt braku uprzedniej przyczyny złych następstw i „źró-

dła” generującego niesprawiedliwość sprawi, że wykształci się (bliżej nieokre-

ślona) sytuacja bytowa, która na bazie „dobrej natury” ludzkiej pozwoli określo-

nej wspólnocie wytworzyć nową społeczność – nową w stosunku do „starych”, 

„zbutwiałych” systematów wraz z nowymi, jako właściwymi, społecznymi rela-

cjami i właściwym funkcjonowaniem tegoż organizmu. 

                                                      
jące theiótaton w człowieku, uściślił owe niedające się (naocznościowo, inteligibilnie) uchwy-

cić transcendowanie świata ożywionego przez człowiecze podmioty, dając następnie inspirację 

do rozpoznania aktualizacji theiótaton w życiowej glorii jako (człowieczego) unieśmiertelnie-

nia (por. E. Vogelin, Arystoteles, tłum. M.J. Czarnecki, Warszawa 2011, s. 165). 
4  Zob. E.M. Rostworowski, Popioły i korzenie, Kraków 1985, s. 11–13. 
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Rozumiemy wewnętrzny mechanizm powyższego wnioskowania epoki 

dziedziców myśli Rousseau. Ale jednocześnie nie możemy nie podnieść, że wo-

bec takiegoż założenia – dobrej natury ludzkiej i okazujących się zdemoralizo-

wanymi warunków społecznych – nie wykazano przyczyny wykształcenia się 

tychże gnębiących każdą osobę i każdy człowieczy podmiot warunków społecz-

nych; przecież nie mogły się one wykształcić w uprzednich (ludzkich) dziejach  

i dziejach społeczeństw cywilizacyjnych, skoro każdy człowiek z samej swej na-

tury charakteryzuje się dobrocią. Nie udzielono odpowiedzi na zasadniczą kwe-

stię: skąd jednak warunki społeczne nabrały znamienia negatywnego, „niemo-

ralnego”
5
? Co byłoby zatem źródłem bądź w czym lub na czym miałaby osadzać 

się przyczyna tegoż zepsucia – faktu wykształconych, gnębiących swym brze-

mieniem „zła” spore rzesze ludzkie warunków społecznych? Niestety, nawet  

w obecnej współczesności powyższe pytania wykraczają poza możliwości sfor-

mułowania jednoznacznej odpowiedzi. I niewątpliwie takimi pozostawały  

w ówczesności oświeceniowej, przedrewolucyjnej Francji. Podobnie rzecz ma 

się z zasadą natury człowieka jako tabula rasa i pierwotnego człowieka jako 

„dobrego dzikusa”. Nic nie jest w stanie zdjąć z tychże przesłanek i jednocześnie 

rozpoznań piętna aksjomatyczności. Obserwowalny fakt narodzin dziecka – roz-

poznanego nawet jako tabula rasa czy jako jeszcze nie ucywilizowanego dobre-

go człowieka, nieskażonego złem określonych społecznych warunków – nie 

wnosi nic nowego. Nie podnosi bowiem ani kwestii dziedziczonych (aktem po-

częcia ze strony konkretnych, jednostkowych rodziców) skłonności bądź pre-

dyspozycji biologiczno-psychofizycznych, osobowościowych czy moralnych, 

ani kwestii rozpoznania samej natury ludzkiej i określenia jej charakterystyki: 

jaką rzeczywiście jest ona w jej istocie – zwłaszcza w rozróżnieniu jej od tego, 

co miałoby stanowić (bliżej nieokreśloną) „nadbudowę” (kulturową, cywiliza-

cyjną) w stosunku do niej
6
 (oczywiście, w rozumieniu francuskojęzycznych, 

oświeceniowych myślicieli, spadkobierców Kartezjańskiej koncepcji człowie-

czego „Ja” – koncepcji, implikującej „świat” wszystkiego, co stanowi „nie-Ja”
7
). 

W sumie, jak zauważamy, obie przesłanki, powodujące konkluzyjne przeko-

nanie, iż wystarczy uwolnić człowieka od gnębiących go warunków społecz-

nych, aby dobra natura człowiecza dopełniła dzieła wykształcenia „sprawiedli-

wej” (i pozbawionej nierówności) społeczności, pozostają jedynie życzeniowy-

mi założeniami, a w pewnym sensie naiwnymi – niestety – marzeniami. Ale jed-

                                                      
5  Zwróćmy uwagę, że każdy czyn bądź każde działanie ludzkie jest określone jako (postępowa-

nie) moralne – każde bowiem podlega ocenie aksjologicznej. Z definicji więc nie ma działań 

„niemoralnych” w sensie niepodlegających bądź wyłączonych z wartościującej oceny. 
6  Niewątpliwie źródeł Marksowego określenia „bazy” i „nadbudowy” należy doszukiwać się  

w schemacie myślowym Rousseau – „natury” i tego, co zostało do niej (cywilizacyjnie) „nad-

budowane”. 
7  Por. D. Kubicki, Ideologia liberalizmu a ponowoczesność, [w:] Teologia wobec nurtu ponowo-

czesności, red. K. Góźdź, J. Chyła, S. Kunka, Pelplin 2012, s. 87–118. 
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nocześnie należy zauważyć, że konkluzja, jaka na nich została wzniesiona, wy-

kazywała istnie rewolucyjnie inspirującą treść. Ale zanim taką się stała, podlega-

ła jednak uprzedniej wielowątkowej ewolucji – także społecznej, w sensie ów-

czesnych nastrojów społecznych. Inaczej, finalne stwierdzenie Jeana-Jacques’a 

Rousseau w kwestii źródeł niesprawiedliwości – obwieszczające, że ludzkie zło 

jest bez reszty społecznie uwarunkowane, głęboko osadzało się w realiach 

oświeceniowej Francji – dziedzicznej monarchii Kapetyngów. 

Przypomnijmy kolejne stadia wykształcające ostateczne stanowisko autora 

Emila czyli o wychowaniu (z 1762 r.). Ważny etap kształtujący myśl Rousseau 

stanowiła Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi. 

Wiemy z biografii myśliciela, że pomiędzy 1743 i 1744 a 1752 rokiem przyszły 

autor Umowy społecznej (1762) nosił się z zamysłem obszernego dzieła o insty-

tucjach politycznych. Zasadniczym, ogłoszonym drukiem za jego życia frag-

mentem tej nieukończonej całości stała się chronologicznie późniejsza, rzeczona 

powyżej Umowa społeczna
8
. 

Lecz w problematykę instytucji politycznych – tak intelektualnie zajmującą  

i fascynującą Rousseau – zdołała się wpisać Rozprawa o pochodzeniu i podsta-

wach nierówności między ludźmi. To właśnie tejże refleksji konkursowa kwestia 

Akademii w Dijon w 1753 roku dostarczyła bezpośredniego bodźca do zreda-

gowania rozważań dotyczących instytucji politycznych. Chodziło bowiem  

o przedstawienie rozważania skoncentrowanego na zagadnieniu: „Jaki jest po-

czątek nierówności między ludźmi i czy prawo naturalne na nią zezwala?”
9
. 

Chociaż nowo przedstawionemu przez Rousseau, jako laureatowi konkursu 

Akademii w roku uprzednim, czyli w 1752, tekstowi, dotyczącemu tym razem 

społecznych nierówności, zarzucono uchybienia formalne, co jednocześnie 

usprawiedliwić miało postąpienie, że treść jego odpowiedzi na ów nowo rozpi-

sany konkurs nie została oficjalnie wzięta pod uwagę jury akademickiego, to 

jednak wiadomym pozostaje, iż główny powód odrzucenia odpowiedzi Rousse-

au i innych prac, współbrzmiących jego odpowiedzi, tkwił w politycznie niebez-

piecznym ówcześnie temacie, czyli pochodzeniu i podstawach nierówności mię-

dzy ludźmi. Perspektywa historyczna zdaje się o tym dobitniej jeszcze przeko-

nywać – wiemy, że swymi pierwszymi wystąpieniami encyklopedyści zdążyli 

wówczas już wystarczająco rozbudzić i rozdrażnić zarówno opinię publiczną, 

jak i samą władzę
10

. Nadto bardziej niż kiedykolwiek zdajemy sobie sprawę  

z historycznie bezspornego faktu, że w ówczesnej, dość trudnej sytuacji spo-

łecznej królestwa Francji Akademia w porę zorientowała się o możliwość rewo-

lucyjnej inspiracji kwestią społecznej nierówności, podniesionej na forum pu-

blicznej debaty intelektualnej. Dlatego też, próbując tłumić ewentualne zagroże-

                                                      
8  Por. H. Elzenberg, Wprowadzenie, [w:] J.J. Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, 

tłum. H. Elzenberg, Warszawa 1956, s. 107. 
9  Por. tamże. 
10  Por. tamże, s. 108. 
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nie dla władzy absolutnej i feudalnego status quo, zajęła stanowisko istnie ide-

ologiczne; odpadły wszystkie te prace, które na część drugą pytania – czyli: czy 

nierówność jest uprawniona? – udzieliły w swej treści odpowiedzi jednoznacz-

nie przeczącej
11

. Pośród wielu innych wykluczona z uważniejszego rozważenia 

została także rozprawa Rousseau, a więc przedłożona refleksja własnego laure-

ata sprzed niemal roku. Lecz Rousseau dość łatwo zniósł swe chwilowe niepo-

wodzenie – zwłaszcza że z wyjątkowym uznaniem odniósł się do Rozprawy Di-

derot, pozostający wówczas jeszcze jego przyjacielem. Przypomnijmy jednocze-

śnie, że uzupełniona o przedmowę i przypisy
12

 Rozprawa o pochodzeniu i pod-

stawach nierówności między ludźmi została wydana dopiero w 1755 roku. 

Powyższe podnosimy nie tylko dlatego, aby uchwycić mniej ogólnie zagad-

nienie rozumienia natury ludzkiej przez Rousseau w jego refleksji intelektualnej 

w kontekście kwestii nierówności między ludźmi – zasadniczo nierówności spo-

łecznych, jak podnosimy i ujmujemy rzecz współcześnie, ale także, aby zwrócić 

uwagę na fakt, że same wydarzenia rewolucji nie były pozbawione społecznego 

podłoża i odniesienia – czyli że na długo przed jej zaistnieniem tliły się w osa-

dzeniu społecznym zamierzenia bliżej nieokreślonej, radykalnej zmiany – zmia-

ny, która w chwili jej urzeczywistnienia się wstrząsnęła posadami feudalnej Eu-

ropy, tworząc republikański mit i społeczny wzorzec w treści Deklaracji praw 

człowieka i obywatela (z 1789 r.).  

Dopowiedzmy od razu w tej ostatniej kwestii. Otóż współcześnie wiemy 

pełniej i dogłębniej niż kiedykolwiek przedtem, że wynikiem Wielkiej Rewolu-

cji Francuskiej w zamyśle jej jakobińskich przywódców miało być nowe społe-

czeństwo, odmienne od feudalnego i zarazem odmienne od niesprawiedliwie 

nierównego w posiadaniu dóbr materialnych
13

 – dóbr, warunkujących przecież 

określone społeczne role i funkcjonowanie w społeczności itd. Inspirację nie-

wątpliwie stanowiła myśl, przekonująca wszystkich ważących się na radykal-

ność zmiany polityczno-społecznej i ideologicznej w formie rewolucji, że natura 

ludzka jest jak dająca się dowolnie formować materia – swoista tabula rasa 

(„czysta”, niezapisana karta), na której wszystko można „utrwalić”, kształtując 

społeczeństwo wedle dowolnie obranych wyobrażeń, wizji szczęśliwości – nie-

stety, w sumie utopijnych tworów. I zauważamy, że konsekwentnie rewolucja 

francuska, poczęta symbolicznie datą „wzięcia” fortecy Bastylii, czyli 14 lipca 

1789 roku, przez rewolucyjny tłum, obalając odwieczny ład – jak to określiła 

ustami swych przywódców – śmiało przedsięwzięła dzieło ustanawiające zupeł-

nie nowy porządek, oparty na haśle-idei wolności, równości i braterstwa oraz na 

przekonaniu, że warunkiem zbawienia jest oddanie władzy w ręce moralnie 

wyższej rasy przywódców. W jej ramach stanowczo podjęto przecież kreowanie 

nowej rzeczywistości społecznej – począwszy od uchwalenia nowego kalenda-

                                                      
11  Por. tamże. 
12  Także o niezbyt szczęśliwą dedykację do miasta rodzinnego (por. tamże, s. 109). 
13  Zob. np. M. Żywczyński, Historia powszechna 1789–1870, Warszawa 2006, s. 13–38. 
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rza republikańskiego i nowego liczenia czasu dziejów oraz nowo wprowadzo-

nych nazw miast i miejscowości, ulic itd. czy nowo określonej relacji między-

ludzkiej, zawartej w zwrocie: „obywatelu” (citoyen)
14

, aż do fizycznej eliminacji 

niepożądanych, dotychczasowych grup społecznych w nowo ustanawianym po-

rządku republikańskim – osób czy warstw społecznych unicestwianych lub eks-

terminowanych świadomie, w zamyśle, aby uznana za przydatną pozostała część 

społeczna mogła być swobodniej i skuteczniej kształtowana przez liderów-

przywódców ideologicznych elit – elit autorytarnie uznających się za moralnie 

wyższe – i przybliżała się (za pomocą narzuconego jej sposobu myślenia i za-

chowania, działania moralnego i postępowania zewnętrznego) do odwzorowania 

pożądanego, wizjonerskiego stanu nowego społeczeństwa
15

. 

W powyższej kwestii rewolucyjnego zerwania z kulturową przeszłością spo-

łeczności i jej wykształconego systematu społeczno-politycznego należałoby 

jednak zadać najbardziej podstawowe pytanie: jak mogło powieść się zaprowa-

dzenie czynu rewolucyjnego w tak potężnym ówcześnie mocarstwie króla Fran-

cji przez tak mało liczną grupę jakobińskich przywódców? Podpowiedź uzysku-

jemy w dość ważnej uwadze historyków, sformułowanej po uchwyceniu socjo-

logiczno-politologicznego (w uproszczeniu) kontekstu wydarzeń perspektywy 

historycznej
16

. Otóż w sytuacji przywódców rewolucji francuskiej wcale nie 

trzeba było opanowywać całego mocarstwowego imperium, a wystarczyło prze-

jąć władzę jedynie w jej siedzibie i centralnym ośrodku – Paryżu; natomiast za-

władnięcie silnie zcentralizowanym władztwem monarchii absolutnej Francji 

pozwoliło z kolei na wdrożenie wizji utopijnego społeczeństwa
17

.  

                                                      
14  Należy jednak zauważyć, że termin citoyen („obywatel”) nawiązuje do cité („miasto”, „pań-

stwo”), które związane jest z civilisation („cywilizacja”, „cywilizowanie”), których to odnie-

sień bądź wzajemnych uzależnień nie oddają odpowiadające im terminy w języku polskim, 

wykształcone odmienną drogą kulturowej tradycji. Natomiast wyraz „cywilizacja” pochodzi od 

łacińskiego wyrazu civilitas, oznaczającego właściwą obywatelowi i wynikającą z panowania 

nad sobą ogładę w stosunkach z innymi obywatelami – zwłaszcza niższymi w hierarchii spo-

łecznej. Społeczność anglojęzyczna i francuskojęzyczna używa wyrazu „cywilizacja” bądź  

w tym samym znaczeniu, co wyrazu „kultura (duchowa)”, bądź w bardziej upowszechnionym  

i częściej używanym znaczeniu szerszym, obejmującym kulturę duchową i wiedzę techniczną 

(por. A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 1995, s. 36). 
15  Oczywiście, w powyższym pragniemy wyrazić spostrzeżenie, podjęte w dalszym biegu reflek-

sji, że bezwzględne, choć „humanitarne” za pomocą technicznego wynalazku – gilotyny, elimi-

nacje osób niepożądanych bądź wręcz zdrajców zagrażających powodzeniu rewolucyjnego 

zwrotu w tworzeniu nowego społeczeństwa, rozpoczęte w zarodku wraz z czynem Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej, przekształciły się wraz z nowo wykształcanymi pokoleniami w bardziej 

wyrafinowane sposoby, wykorzystujące współcześnie techniki psychopedagogiczne (w uprosz-

czeniu) – por. P. Bernardin, Unia Europejska – rewolucja w edukacji powszechnej czyli Ma-

chiavel nauczycielem, tłum. H. Czpułkowski, wyd. 2, Komorów 1997. 
16  Czyli współczesnej wiedzy o historii instytucji państwa, struktur społecznych itd. 
17  Na marginesie powyższego konieczne okazuje się dopowiedzenie. Należy również pamiętać, że rewo-

lucja pogrążyła się w swym krwawym terrorze i despotyzmie zaprowadzenia radykalnej zmiany. Na-

poleon Bonaparte – rewolucyjny generał, a następnie pierwszy (potem dożywotni) Konsul i wreszcie 
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Po tychże niezbędnych uwagach biograficzno-historycznych przejdźmy do 

kwestii rozumienia natury ludzkiej w kontekście zagadnienia nierówności mię-

dzy ludźmi – nierówności społecznych w rozbrzmiewającej sporym echem  

w społeczności oświeceniowej, a jednocześnie przedrewolucyjnej Francji Roz-

prawy o nierówności między ludźmi Rousseau. Nie sposób nie podnieść, że roz-

ważaną kwestię przyszły autor Umowy społecznej osadził na wstępnym rozróż-

nieniu dwóch możliwych źródeł nierówności. Według niego, z jednej strony 

wchodziłyby w rachubę nierówności naturalne (przyrodzone), zaś z drugiej – 

obyczajowe, polityczne i społeczne. Dowodząc, że nierówność ledwie daje się 

odczuć w stanie natury – na tyle, że nie ma ona żadnego niemal znaczenia – Ro-

usseau próbował wykazać wzrost nierówności w miarę rozwijania się umysłu 

ludzkiego. Stwierdził: „Wykazałem, że możność doskonalenia się, cnoty spo-

łeczne i inne władze, których zadatki otrzymał człowiek pierwotny, nie mogły 

się w żadnym razie rozwinąć same przez się i że trzeba było na to przypadkowe-

go zbiegu kilku przyczyn zewnętrznych, które mogły się nigdy nie zjawić, a bez 

których człowiek na wieki pozostałby w stanie pierwotnym”
18

. Jego zdaniem, 

jest to właściwy punkt wyjścia dla próby rozważenia różnych przypadków, „któ-

re mogły rozum ludzki udoskonalić, psując jednocześnie gatunek, uczynić z tej 

samej istoty twór zarazem uspołeczniony i złośliwy i z punktu tak odległego do-

prowadzić wreszcie człowieka i świat tam, gdzie dziś się znajdują”
19

. 

Z kolei akcentując wyłączność „światła rozumu”
20

 i niezależność swej reflek-

sji wobec „świętych dogmatów”
21

, w drugiej części Rozprawy Rousseau zawarł 

próbę wykazania, jak sam to określił: pochodzenia nierówności społecznych i jej 

postępów
22

 oraz „założenie społeczeństw i sposób, w jaki się je obraca ku złe-

mu”
23

. Zwróćmy uwagę, że autorowi chodzi o pojawiające się nierówności poli-

tyczne wraz z powodowanymi przez nie nierównościami społecznymi. Jednak ich 

źródło aksjomatycznie przypisuje wzrostowi zdolności i postępowi umysłu ludz-

kiego – a więc różnicowaniu się członków społeczności, utrwalanemu z kolei  

i uprawomocnianemu wprowadzaniem praw własności i ustaw
24

. Swą myśl Rous-

seau konkluduje: „nierówność obyczajowa, dla której prawo pozytywne jest sank-

cją i uzasadnieniem jedynym, jest prawu naturalnemu przeciwna w każdym wy-

padku, gdy się z nią w stopniu tym samym nie łączy nierówność z natury”
25

. 

                                                      
Cesarz – okazał się tym, który praktycznie przeprowadził Paryż i Francję przez kolejne etapy likwi-

dowania rewolucji i ustanawiania cesarstwa w miejsce obalonego królestwa, a potem i republiki. 
18  J.J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, [w:] tenże, 

Trzy rozprawy z filozofii społecznej, Warszawa 1956, s. 184. 
19  Tamże, s. 184–185. 
20  Tamże, s. 230. 
21  Tamże, s. 230. 
22  Por. tamże, s. 230. 
23  Tamże, s. 230. 
24  Por. tamże, s. 230. 
25  Tamże, s. 230. 



 Ideologizm nowożytnej idei… 33 

Odnosząc się en bloc do wywodu autora Rozprawy o nierówności, nie spo-

sób nie podnieść niewątpliwych niekonsekwencji badawczych. Przywołując 

przykład społeczeństw prymitywnych – najpewniej Indian z prekolumbijskich 

cywilizacji – należy zauważyć, że Rousseau nie uwzględnił ich odmienności lub 

wręcz ich inności cywilizacyjnej, której bezwzględną wyższość cywilizacyjną 

dopiero współcześnie jesteśmy w stanie w pełni uchwycić i należycie naukowo 

zrozumieć. Owa dysproporcja obecnej wiedzy o kulturach cywilizacyjnych dzie-

jowej przeszłości i zapatrywania się na nie Rousseau, uchwytne w jego zmate-

rializowanym, prymitywnym poglądzie w Rozprawie, nakazuje wręcz stwier-

dzić, że autor Rozważań o nierówności potraktował na sposób założeniowy –  

a nie badawczy, naukowy – społeczność Indian amerykańskich, traktując ją jako 

zachowany przykład wspólnot pierwotnych, żyjących w stanie (czystej) natury
26

. 

W sumie, zamiast bardziej subtelnej naukowej refleksji, dotyczącej rozwoju spo-

łeczeństw i ich dziejów, ówcześnie przyszły autor Umowy społecznej skonstru-

ował swe rozważanie i poczynił uwagi na założeniu, jakoby istniała jedna jedyna 

społeczność cywilizacyjna, w której można by poczynić wyróżnienie części po-

stępowej – przedniej, i poza innymi jej częściami także (naturalnie występujące-

go) elementu najbardziej zacofanego, który stanowić miałaby społeczność pry-

mitywna. 

Powyższe założenie doprowadziło – i z pewnością nadal doprowadza – do 

całkiem odmiennych konkluzji niż dostrzeżenie faktu, jaki współcześnie wy-

chwytujemy i uwzględniamy w etnologii lub antropologii kulturowej itd., wielu, 

ale jednocześnie policzalnych kręgów cywilizacyjnych wraz z ich zróżnicowa-

niem kulturowo-religijnym i systematem różnego zorganizowania się człowie-

czych oikoumene. Być może na powyższym zasadziła się fundamentalna przy-

czyna (koncepcji bądź kryterium) liniowej postępowości bądź „nowoczesności”, 

która konsekwentnie zaburzyła właściwą ocenę kulturowo-cywilizacyjnego róż-

nicowania się mateczników cywilizacyjnych i wpłynęła na niemożność twórcze-

go badawczo wychwycenia wartości kulturowych. Współcześnie zaczynamy za-

ledwie rozumieć, i to jedynie w nielicznym gronie uczonych, że moralność nie  

z uczuć, impulsów instynktu, nagiego instynktu bądź nawet nie z woli mocy 

powstaje, lecz wytwarza się rozumowo w długim i cierpliwym procesie uszla-

chetniania (człowieczych) władz i sprawności, krytycznym konfrontowaniem za 

pomocą (sprawności) sumienia, odnoszeniem ich do prawdy będącej dobrem  

i dobra będącego prawdą – transcendentaliów, jakie wyłącznie pozostają udzia-

łem człowieczego podmiotu, człowieczej istoty w jestestwie i stanowionym 

człowieczym bycie. Natomiast ówcześnie, czyli w oświeceniowo-pooświecenio- 

wej Francji, owa uproszczona (prymitywna) linearna koncepcja postępu (lub po-

stępowości), nowoczesności – przeniesiona niewzruszenie z perspektywy postę-

pu techniczno-technologicznego europejskiej nowożytności na wymiar kulturo-

                                                      
26  Por. tamże, s. 196–197. 
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wy i religijny – niewątpliwie, jak przypuszczamy, konsekwentnie spowodowała 

„odwzorowywanie” wizji nowej społeczności, której realizacje, „wdrożone  

w bieg” społeczno-polityczny i gospodarczo-ekonomiczny, na tyle stały się od 

ponad dwóch stuleci wielce „zaawansowane”, wytwarzając nadto wspierające je 

koncepcje nauki – neokantyzm bądź neopozytywizm, że całkowicie odmienne 

ustalenia współczesnej nauki o paradygmacie nie-kantowym i nie-pozytywis- 

tycznym zdają się nie być już w stanie ani ideowo przekonać mentalności prze-

ważającej większości uczonych, uprawiających aktywność poznawczą pod po-

stacią nauki, modelowaną zarówno przez jej wizję jako science, jak też pod po-

stacią lettre, ani odwrócić konsekwencji stałej się faktem duchowej degradacji 

cywilizacyjnej większej części społeczeństw europejskiego Zachodu. Poza 

uczynieniem takiejż ogólnej uwagi nie zamierzamy bardziej dogłębnie analizo-

wać treści Rozprawy o nierówności.  

Natomiast w zwięzłym wejrzeniu w schemat myśli Rousseau chcielibyśmy 

podnieść dwie kwestie w odniesieniu do rozumienia człowieczego stanu pier-

wotnego. Po pierwsze – niewątpliwie na bardziej wnikliwe zauważenie zasługu-

je pojawienie się określenia powszechna zgoda, które jeszcze sporadycznie wy-

stępuje w Rozprawie o nierówności, a które w dalszym rozwoju myśli intelektu-

alnej Rousseau – autora Umowy społecznej, stanie się jego sztandarowym ha-

słem, społeczno-polityczną zasadą organizowania społeczności jako przeciwwa-

gi do życia naturalnego. Po drugie – należałoby bardziej uważnie zanalizować  

u Rousseau rozumienie objawienia chrześcijańskiego pod względem zapytania, 

czy nie jest ono nie tyle błędne, co zbytnio uproszczone – powodując taki sam 

skutek, a więc sprowadzając wszystkie dalsze rozważania na błędne ścieżki inte-

lektualne i doprowadzając do błędnych konkluzji „naukowych”. Powyższe jest 

ważne o tyle, że, jak wiemy z perspektywy dziejów myśli filozoficznej i idei 

społeczno-politycznych, dalszy bieg myśli nowożytno-ponowożytnej (postmo-

dernej) opierać się będzie – i faktycznie opierał się i oparł – właśnie na rozstrzy-

gnięciach autora Umowy społecznej. 

Zanim przejdziemy do zwięzłej dyskusji, a w niej do wyrażenia kontrower-

sji, z ideologicznymi tezami autora Emila, czyli o wychowaniu, dotyczącymi 

„czystej natury”, należy stwierdzić, iż Rousseau nie zdołał uniknąć ideologicz-

ności, na którą wskazuje zawarta w treści Rozprawy o nierówności poniższa jego 

uwaga, stwierdzająca dość ogólnie, że 

Większości [...] nawet na myśl nie przyszło, że można powątpiewać, czy stan natury kie-

dykolwiek istniał; tymczasem wiadomo z ksiąg świętych, że pierwszy człowiek otrzymał 

od razu od Boga pewną wiedzę i pewne wskazania, że więc nawet on się w tym stanie 

nie znajdował i że jeśli księgom Mojżesza okażemy wiarę [...], musimy zaprzeczyć 

twierdzeniu, jakoby nawet przed potopem mieli się ludzie kiedykolwiek znaleźć w czy-

stym stanie natury, chyba że do niego powrócili na skutek jakiegoś niezwykłego zdarzenia27. 

                                                      
27  Tamże, s. 141. 
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Niewątpliwie stanowisko, jakie przyjmuje Rousseau, pozostaje ideologiczne 

– faktycznie nie czyni bowiem stosownego rozróżnienia pomiędzy objawieniem 

religijnym a wiedzą pozyskiwaną za pomocą rozumu i racjonalności, gdy tym-

czasem – jak sam zaznaczył – uważał za stosowne zachować takowe fundamen-

talne rozróżnienie, co powyżej uwyraźniliśmy. 
Podejmując dyskusję, chcielibyśmy nadto stwierdzić, że niezależnie od stanu 

upowszechnienia wiedzy teologicznej (katolickiej) w ówczesności Rousseau, 

nauki teologiczne i teologia biblijna nie mogą przystać na podobne – przytoczo-

ne powyżej – stwierdzenia autora Rozważań o nierówności. Kształtując spojrze-

nie na stosunek ludzkiej natury do nadprzyrodzonego powołania człowieka, 

zwracają przecież wyraźnie uwagę, że człowiek nie znajdował się nigdy w stanie 

tak zwanej „natury czystej”. Fundamentalnie natomiast uwydatniają, że od po-

czątku swych dziejów obdarzony został przyjaźnią swego Stwórcy i pozostawał 

powołany do życia przed Jego Obliczem – życia wiecznego (w sensie teologicz-

nym). Należałoby zatem raczej uznać, że nigdy nie istniał bądź nie miał możno-

ści znalezienia się w stanie tak zwanej „natury czystej”. Jednak – i w powyż-

szym tkwi różnica ze stanowiskiem ideologicznym Rousseau – każdy człowiek 

istniał zawsze w stanie „natury wyniesionej”
28

. Nadto należałoby zauważyć, iż 

błędnym pozostaje utrzymywanie, jakoby istniała natura ludzka „w ogóle”, jako 

bliżej nieokreślony powszechnik, uniwersalium. Wprost przeciwnie – w swym 

człowieczym jestestwie spełniają się za każdym razem konkretne osoby. Jedno-

cześnie synostwo Trójjedynego (resp. Boże) i dar życia wiecznego, którym 

Stwórca obdarza każdy człowieczy podmiot, odnoszą się nie tyle do natury, co 

do osoby ludzkiej. Zasadniej jest zatem wyartykułować nadprzyrodzone powo-

łanie człowieka i jego nadprzyrodzoną godność niż pozostawać bądź poprzesta-

wać na określeniach nadprzyrodzonego wyniesienia ludzkiej natury, które nie-

zbyt precyzyjnie wyrażają teologiczną doktrynę, jaką nauki teologiczne usiłują 

za pomocą intellectus fidei wydobyć z objawienia chrześcijańskiego, dogłębniej 

współcześnie rozumianego. Wreszcie należałoby uwzględnić rozpoznanie, iż to, 

co dla człowieka jest określane w terminach rzeczywistości nadprzyrodzonej, 

czyli łaska, życie wieczne itd., faktycznie nie stanowi bliżej nieokreślonej, nie-

osobowej wartości, ale pozostaje i stanowi osobową relację między człowiekiem 

a Trójjedynym. To właśnie w objawiającym się w stworzeniu Słowie, wraz z je-

go ześrodkowaniem w dziejach ludzkości w Wydarzeniu Jezus-Chrystus Bóg- 

-Stworzyciel – Ponadprzedmiotowy i Ponadpodmiotowy – objawia się człowie-

kowi jako Ojciec (który jest w niebie), powołując go, by stał się Jego dzieckiem  

i miał udział w Jego Chwale oraz aby dostąpił zjednoczenia z Nim wraz ze 

wszystkimi swymi braćmi w Jezusie Chrystusie – ludźmi wszystkich pokoleń
29

. 

Niewątpliwie zatem nie sposób nie zauważyć i zarazem nie wyartykułować, 

że wchodząc w sferę religijną i próbując rozpoznać stan natury czystej, nie za-

                                                      
28  Por. A. Zuberbier, Natura, [w:] Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1998, s. 330. 
29  Por. tamże, s. 331. 
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chował Rousseau dostatecznej ostrożności, aby nie spowodować ideologicznego 

zniekształcenia w opisie i rozpoznawaniu rzeczywistości, jaka pozostaje na-

szym, ludzkim udziałem – nas wszystkich poprzez tkwienie w biologiczno- 

-społecznym organizmie człowieczych oikoumene. Domagałaby się więc raczej 

należytego uwydatnienia niż zapoznania diagnoza, że konsekwencją błędnego 

rozpoznania tzw. „natury czystej” pozostają wszystkie inne stwierdzenia, wzno-

szone na osadzeniu tej pierwszej, czyli jakoby sytuacji człowieka pierwotnego. 

Dostrzegamy je w kluczowym dla biegu myśli Rozprawy o nierówności zdaniu:  

Religia każe nam wierzyć, że skoro ludzi sam Bóg zaraz po ich stworzeniu wydobył ze 

stanu natury, są oni nierówni dlatego, że Bóg chciał, by byli nierówni; ale nie zabrania 

nam ona na podstawie samej natury człowieka i stanowiących jego otoczenie przedmio-

tów snuć domysły, dotyczące tego wszystkiego, czym mógłby się stać rodzaj ludzki, 

gdyby go pozostawiono samemu sobie30. 

Wydaje się więc, że sukcesorzy myśli Rousseau powielają jego błędne ro-

zumienie wyrażeń spisanych w Biblii i pomieszanie dyscyplin, które mediewal-

na Christianitas wyraźnie i jednoznacznie rozróżniała w strukturze nauki uni-

wersyteckiej.  

Jednocześnie zauważmy, że z perspektywy nauki teologicznej powyższe 

stwierdzenie Rousseau nie jest poprawne – podobnie, jak inne przytoczone po-

wyżej. Należy bowiem stwierdzić, że dogłębnie błędnym pozostaje mniemanie 

Roussaeu, jakoby możliwe było przywrócenie do stanu szczęśliwości, przedsta-

wionego przez Autora natchnionego wyrażeń spisanych Biblii. Udziałem czło-

wieczym pozostaje niestety zmaza i wina grzechu pierworodnego (w sensie teo-

logicznym), dziedziczona przez wszystkich, która w Chrystusie jako (drugim) 

Adamie została „naprawiona” – jak podnosi Paweł Apostoł w Liście do Rzy-

mian
31

; ale jednocześnie udziałem wszystkich ludzi pozostaje Chrystusowy dar 

zbawienia i odkupienia – udział w Jego Zmartwychwstaniu i udział w Chwale 

Stwórcy, Objawiającego się. 

Nie jest konieczne szersze rozwijanie tegoż wątku, który chcielibyśmy jedy-

nie zwięźle skonkludować takim oto retorycznym pytaniem: czy w ogóle moż-

liwa jest próba zbudowania raju na ziemi – bliżej nieokreślonej szczęśliwości dla 

wszystkich, jak to Rousseau zdaje się inspirować treścią swych rozważań. Nie-

stety, owa rzekoma szczęśliwość dla wszystkich staje się wyłącznie szczęśliwo-

ścią dla wybranych, gdyż osiągnięcie szczęśliwości wymaga (bezwzględnego) 

pozbycia się ze społeczeństwa na jego aktualnym etapie rozwoju tych wszyst-

kich człowieczych jednostek (osób – w perspektywie teologicznej) bądź warstw 

społecznych, które uzna się za stanowiące przeszkodę w jej osiągnięciu i jej na-

staniu. Szczęśliwość dla wszystkich okazuje się zatem wewnętrznie sprzecznym 

hasłem – i to niestety: hasłem ideologicznym. 

                                                      
30  Tamże, s. 141–142. 
31  Por. Rz 5, 6–21. 
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Wydobywając się z perspektywy konstrukcji myślowych Rousseau, zmusze-

ni jesteśmy przypomnieć, że rozważania autora Umowy społecznej dość mocno 

osadzają się na nowożytnym zwrocie ku absolucie ludzkiego podmiotu – Karte-

zjuszowym „Ja” i jego koncepcji cogito. Oczywiście ów nowożytny przełom 

można interpretować na sposób zróżnicowany – także w sensie zmienionej po-

stawy psychicznej badacza filozoficznego, który odtąd zapragnął „wniknąć  

w osnowę świata i Boga”
32

, bądź który zamienił koncepcję mediewalnego po-

strzeganego świata na nowożytną koncepcję nauki, poznania i metody, celem 

ulepszenia wyników myśli
33

. I najpewniej nie należy wyłącznie jednoznacznie,  

i wyłącznie negatywnie, rozsądzać efektów i skutków postaw intelektualnych 

nowożytności, rozróżniając ewidentne osiągnięcia od ślepych dróg czy ścieżek 

intelektualnych.  

Przywołując teraz etapy rozwoju myśli nowożytnej na bazie Descartesowego 

cogito, chcielibyśmy podnieść, iż w takimże osadzeniu i takiej koncepcji myśl 

intelektualna nie jest zdolna uprawomocnić niczego poza podmiotowym „Ja” – 

chociaż i w tymże względzie nie była w stanie trwale i zasadnie przezwyciężyć 

trudności. Nadto współczesne badania wykazały, iż twórca słynnego nowożyt-

nego przekonania: cogito ergo sum
34

 nie zdołał rozróżnić, a w sumie „pomie-

szał” treści (człowieczego) myślenia z samym myśleniem
35

. Podnosząc powyż-

sze, chcielibyśmy wskazać, że punkt odniesienia i bazowa płaszczyzna, na której 

osadziła się myśl Rousseau, utraciły inteligibilną zasadność i pozostają zawie-

szone w kolokwialnej próżni. 

Zauważmy ponadto – oto u progu czasów nowożytnych „Ja” zostało osta-

tecznie uznane jako „całość”, ale jednocześnie zarzucona została Kartezjuszowa 

ufność i swoista „wiara” w możliwość odkrycia „punktu oparcia”. Myślące, 

podmiotowe „Ja” podjęło się wysiłku „stworzenia” „swego” świata, ale ten 

świat, pojawiając się i okazując się wyłącznie jako świat dominujących i zdomi-

nowanych
36

, utożsamił się z przestrzenią „Ja”. Jednak takie rozpoznanie „świa-

                                                      
32  W. Tatarkiewicz, Okresy filozofii europejskiej, [w:] tenże, Droga do filozofii i inne rozprawy 

filozoficzne, t. 1, Warszawa 1971, s. 101. 
33  Por. tamże. 
34  Powinno raczej ono brzmieć: myślę, więc nie jestem. „Wszyscy wprawdzie jesteśmy prze-

świadczeni, że aby istniało myślenie, musi istnieć myślący – ale skoro zaczęło się powątpiewać 

we wszystko, nawet w prawdy matematyczne, to i ta może budzić wątpliwość. Z kartezjańskie-

go punktu widzenia nie mamy żadnego prawa twierdzić, że tak jest. Cogito dowodzi więc tylko 

tego, że jakieś myślenie istnieje – z tym, że tu słowo «istnieje» oznacza jedynie, iż snują się 

nam w świadomości takie czy inne treści. Wniosek na egzystencję, na istnienie myślącego nie 

ma żadnego uzasadnienia” (J.M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do 

podstawowych pojęć filozoficznych, tłum. B. Białecki, Warszawa 1886, s. 23).  
35  Można by w tym względzie postawić pytanie poniekąd retoryczne: czy możliwy byłby powrót 

do projektu osadzonego na physis (starożytności greckiej i średniowiecza). Odniesiemy się do 

tego w ostatniej części rozważań. 
36  Przedstawiany w obrazowym przyrównaniu jako świat „wilków”, „panów” i „niewolników”. 
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ta” jednocześnie wyznaczyło zagrożenie ze strony „nie-Ja”. Na uporczywie na-

wracające w nowożytności pytanie: kim jest „Ja”, udzielił nieoczekiwanej od-

powiedzi John Locke, uznał bowiem, że „Ja” jest nikim. Jednak nie było to je-

dyne jego intelektualne rozstrzygnięcie. Jako konsekwencję Descartesowego co-

gito rozpoznał umysł jako „czystą kartę”
37

. Każdorazową treść tej „karty” – 

umysłu miałoby wytwarzać doświadczenie. Jednak najważniejsze novum takiego 

ujęcia polegało na zmianie orientacji myślenia – chodziłoby o „wydobycie się ze 

stanu ustanowionego”; działanie w ogóle, a praca w szczególności miałaby 

umożliwiać środki utrzymania. Z kolei one jako przedmiot własności wykonują-

cego określoną czynność miałyby umożliwiać przeżycie, trwanie. W taki sposób 

Locke – autor Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego – rozpoznał, że świat 

„Ja” konstytuuje własność. I tak faktycznie brzmiała ówcześnie odpowiedź na 

pytanie: kim jest „Ja”. Własność zdawała się okazywać rdzeniem wszystkiego. 

Habere to człowiek i odwrotnie – człowiek to habere. Konsekwentnie więc „ży-

cie”, „wolność” i „dobra posiadane” rozpoznane zostały jako elementy składowe 

własności. Ale, w perspektywie podmiotowego „Ja”, czyli Kartezjuszowej kon-

cepcji cogito, takowe rozpoznanie oznaczało zasadniczą już zmianę. „Ja”-cogito 

zostało bowiem przesłonięte przez „Ja”-własność („dobra” posiadane). Zapo-

mnieniu uległ moment wyjścia nowożytnego przełomu. „Ja”-własność określiło 

oblicze stanu natury (state of nature). Życie zbiorowości mogło zatem zostać 

rozpoznane jako wymiana jednego przedmiotu „pierwszego zebrania” na inny. 

Chodziłoby w niej o umożliwienie takich nieustannych wymian „dóbr”. Służyć 

temu miałoby „porozumienie” (compact, agreement); „porozumienie pierwotne” 

(original compact)
38

.  

Powyższe uzmysławia określony etap myśli nowożytnej, który Rousseau za-

stał i który stymulował rozwój jego koncepcji społecznych. Mogłoby się wyda-

wać, że jakakolwiek dalsza myśl dotycząca Kartezjuszowego „Ja” pozostawała 

skazana na niepowodzenie. Jednak Rousseau dostrzegł możliwość poszerzenia 

świata habere. Podnosząc, że nie ma w nim miejsca na „miłość” lub „dobroć”, 

zaproponował postulat „umowy” jako artykulację „woli”, stanowiącej „Ja”, po-

szerzone czy wzbogacone o „dobroć”. A ponieważ miałaby to być „wola” jed-

                                                      
37  Por. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B. J. Gawęcki, t. 1, Warszawa 

1955, s. 119. 
38  Zwrócono również uwagę, że Locke zdołał sformułować dwie zasadnicze tezy – jedną, iż pra-

wo własności wyprzedza w swej istocie instytucję społeczeństwa, że jest wcześniejsze od spo-

łecznego uorganizowania, czyli od ustalonych przez społeczeństwo reguł, a w sumie, że wła-

sność jest w swej istocie naturalna, oraz drugą tezę, że związek człowieka z naturą określa się 

jako pracę; co zawiera także przesunięcie akcentu – człowiek nie jest więc w sposób naturalny 

istotą polityczną, ale albo właścicielem, albo pracującym. Skoro więc prawo własności pozo-

staje poza osądem moralnym, zatem dobre bądź sprawiedliwe jest to, co za takie zostało uzna-

ne w wymianie przedmiotów prawa własności. Jednym i ostatecznym kryterium takiego uzna-

nia jest cena. Konsekwentnie więc: rynek i pieniądz tworzą konwencję, która określa treść 

Lockowej umowy społecznej. 
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nostkowego „Ja” i każdego „Ja”, więc rozpoznał konsekwentnie „wolę po-

wszechną”. W ten sposób Rousseau przyczynił się do wykształcenia w umysłach 

pokoleń sobie współczesnych i bezpośrednio po nim następujących idei Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej – inspiracji wyrażenia „woli powszechnej” i w jej wyniku 

sprawienia antyfeudalnego przewrotu, aby w zwrocie do „czystej natury” 

wznieść utopijną republikę, w której „nowa” społeczność mogłaby realizować 

się w czysto naturalnej wolności-równości-braterstwie
39

. Jednak, w takiejże per-

spektywie bardziej uważnego wglądu w konsekwencje mentalne koncepcji Kar-

tezjuszowego cogito, należy postawić najbardziej zasadnicze pytanie: czy kwe-

stia rozumienia „czystej natury” i próba wzniesienia na odwołaniu się do niej 

nowego cywilizacyjnie społeczeństwa, przezwyciężającego nierówności – np.: 

własnościowe, funkcji i ról społecznych, nie stanowi ślepej, ideologicznej 

„uliczki”, w której, zamiast rozwoju moralnego społeczeństw, dokonuje się ich 

radykalna dekonstrukcja i unicestwienie? 

Zanim w pełni udzielimy odpowiedzi na powyższe pytanie, konieczne jest 

uwzględnienie odmiennego stanowiska doktrynalno-intelektualnego od nowo-

żytnych myślicieli – zwolenników „czystej natury”. Zasadniczo stanowił ją kul-

turowy dorobek średniowiecza z jego renesansami stuleci XII i XIII, w nowo 

kształtujących się organizmach europejskiej wspólnoty kulturowej
40

 przyswaja-

jący sobie grecko-rzymską kulturę starożytną i dorobek chrześcijaństwa śród-

ziemnomorskiego, a zwłaszcza łacińskiego Zachodu.  

2. Chrześcijańskie rozumienie rozróżnienia  

i zespolenia między naturą i nadprzyrodzonością 

Czy konieczne jest bardziej dogłębne uzasadnianie bądź wykazywanie, że 

idea nadprzyrodzoności pozostaje nadal dla chrześcijanina, tkwiącego we 

współczesności początków XXI stulecia, równie istotna, jak na przykład pojęcie 

stworzenia bądź objawienia, Kościoła czy sakramentu? Nie sposób nie zauwa-

żyć, że nadprzyrodzoność kształtuje chrześcijańską egzystencjalność odmiennie 

niż każda wizja doczesnego kresu ludzkiego „przebłysku” świadomości i unice-

stwienia we własnym prochu psychofizycznej istoty. Stanowiąc egzystencjalną 

postawę na wezwanie ze strony Ponadprzedmiotowego i Ponadpodmiotowego 

ku człowiekowi i zarazem stanowiąc osobistą odpowiedź człowieka w postaci 

postawy wiary wobec Objawiającego się w wydarzeniu Jezus-Chrystus w pełni 

dziejów stworzenia, spełnianie się wierzącego w jego jestestwie życia według 

                                                      
39  Zauważmy jednocześnie, że równolegle wykształcony ideał insurekcji kościuszkowskiej w spo-

łeczeństwie Rzeczpospolitej Obojga Narodów: wolność – całość – niepodległość, uwzględniał 

cywilizacyjny stan społeczeństwa i określony etap jego rozwoju w dziejach.  
40  Czyli od początków tzw. frankijskiego Zachodu i chrystianizacji wspólnot i bytów społeczno- 

-gospodarczych terytoriów Europy Środkowowschodniej w X stuleciu, co podnieśliśmy powyżej. 
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darów Ducha Świętego i sakramentalnego życia łaski Chrystusowej, naznacza 

człowiecze działanie w doznawanej doczesności physis otwartością na nadprzy-

rodzoność i ostateczne spełnienie się w Chwale Stwórcy. Działanie tradycji  

(w sensie wielopokoleniowego przekazu ewangelicznego orędzia itd. od samych 

początków starożytności chrześcijańskiej) nie tyle wyznacza wciąż niepowta-

rzalne postawy moralne zaangażowań, koniecznych ze względu na rozwój cywi-

lizacyjny ludzkich społeczności w niepowtarzalnej odmienności ich pokoleń, co 

jednocześnie niezmiernie pogłębia wierzące zrozumienie Słowa, objawiającego 

się w dziejach i misterium odkupienia – kenozy Syna Bożego, Jego Ofiary No-

wego Przymierza i obecności Ducha Świętego w sakramencie Kościoła Chrystusa. 

Trudno w tym miejscu nie przywołać faktu, że owe egzystencjalne otwarcie 

na nadprzyrodzoność silnie naznaczyło funkcjonowanie starożytnych gmin lub 

wspólnot chrześcijańskich pod względem wspólnotowości dóbr bądź używania 

majątku w służbie bliźnich. Czy konieczne jest przywołanie stanowiska Ojców 

Kościoła z pierwszych stuleci chrześcijaństwa? Niemal wszyscy z nich podziela-

li zdanie św. Bazylego (329–379), jednego z trzech tzw. Ojców Kapadockich, 

który też najpewniej wyraził przekonanie ówczesnych sobie chrześcijan, ukształ-

towane „myślami” dziedzictwa wiary uprzednich sobie pokoleń, że dobra pry-

watne powstały przez zawłaszczenie wspólnej pierwotnie własności. Jest zatem 

zrozumiałe, że perspektywa nadziei na zmartwychwstanie w Chrystusie i życie 

wieczne – co zobrazowuje św. Paweł Apostoł postrzeżeniem obecnego życia jak 

szybko mijającej chwili
41

 – radykalnie odmienia na przykład stosunek do dóbr 

bądź własności prywatnej, czyniąc z nich wyłącznie narzędzie bądź środek osią-

gnięcia Chwały zbawionych, a nie cel konsumpcyjny lub inny, wyrażający się  

w próbie złudnego doczesnego spełnienia.  

W zestawieniu dwóch terminów: „natura” i „nadprzyrodzoność”, które – jak 

podnoszą teologowie – należy rozumieć zarówno jako przeciwstawienie, jak  

i jako połączenie ich obu, określenie „natura” może oznaczać albo ogólnie cały 

wszechświat (w sensie całego porządku stworzenia), albo bardziej bezpośrednio 

i bardziej konkretnie naturę ludzką, nie rozłączając i nie odseparowując jednak 

całkowicie człowieka od świata (w sensie physis) – i to w rozumieniu zarówno 

ziemskiego globu, jak i fizykalno-astronomicznego Wszechświata
42

. Zatem, 

chociaż termin „natura” pozostaje słowem o wielu odcieniach znaczeniowych 

(resp. semantycznych)
43

, to jednak w zastosowaniu teologicznym wyraz „natu-

ra” nie przedstawia większych trudności; stanowi bowiem termin czysto korela-

cyjny – termin, użyty jedynie w zestawieniu z terminem „nadprzyrodzoność”. 

Jednocześnie jako termin korelacyjny nie zakłada żadnego systemu filozoficz-

nego; nie przeciwstawia się „kulturze”, gdyż kultura pozostaje rozpoznana jako 

                                                      
41  Por. 1 Kor 7, 29–31. 
42  Por. H. de Lubac, O naturze i łasce [Petit cathéchèse sur nature et grâce, Paris 1980], tłum.  

J. Fenrychowa, Kraków 1986, s. 8–9. 
43  Na co wskazują określenia, m.in.: „natura” uczonego, „natura” rzeczy itd. 
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właściwość natury ludzkiej, która, jakkolwiek by było, nie może nie zostać roz-

poznana jako „człowiecza”. W takimże ujęciu pojawia się zasadnicze pytanie: 

czy człowiek może zadowalać się „postępowaniem zgodnym z naturą”, skoro 

nie wskazuje mu ona żadnych norm? I czy jego zadaniem nie jest raczej jej przy-

jęcie, aby spowodować jej przekształcenie lub „przebóstwienie” według drogi 

Jezusa, jak to podkreśla patrystyka Ojców Wschodnich?  
Z kolei „nadprzyrodzoność” jako korelat natury ludzkiej, pojawiający się 

dość późno w języku teologicznym (łacińskim)
44

, oznacza nie tyle porządek rze-

czy boskich rozważany sam w sobie – w jego czystej transcendencji, co porzą-

dek boski pozostający w związku z porządkiem ludzkim i zarazem mu przeciw-

stawny
45

. Jest więc najzupełniej zrozumiałe, że odrzucić bądź umniejszyć se-

mantycznie to podstawowe rozróżnienie natury i nadprzyrodzoności oznaczało-

by jednocześnie uniemożliwienie wyartykułowania najbardziej istotnej treści 

doktryny chrześcijańskiej, jeśli nie wręcz odrzucenie u samych podstaw idei ob-

jawienia, misterium wcielenia Słowa, odkupienia itd.
46

 

Niewątpliwie zatem należałoby się bardziej dogłębnie, bardziej krytycznie 

zastanowić nad kwestią, na ile wielość zastosowań słowa „nadprzyrodzoność”, 

branego w sensie bardzo ogólnym znaczeniu terminu „transcendencja” – wielość 

będąca źródłem szeregu nieporozumień, okazała się wynikiem błędów ateizują-

cych (resp. niewierzących) myślicieli europejskiej nowożytności, źle zoriento-

wanych w doktrynie katolickiej – oczywiście, w ówczesnym stanie wiedzy teo-

logicznej
47

? Jednak powyższa kwestia wykazuje szerszy wymiar. Chodziłoby 

bowiem o perspektywę postrzegania physis rzeczywistości (świata osób i rzeczy) 

przez nowożytnych myślicieli, którzy kolejnymi etapami założeń i konkluzji, 

wznoszonych na tychże aksjomatach, zdołali wykształcić całość nauk nowożyt-

nych, które finalnie doprowadzały – i w sumie doprowadziły – do doniosłego 

wniosku, że nadprzyrodzoność nie istnieje
48

. Uwzględniając zatem faktyczność 

takiej postawy intelektualnej, czy nie należałoby podjąć jakiegoś inteligibilnego 

przedsięwzięcia, zanim nie dopełni się cywilizacyjna katastrofa, gdyż nie ma co 

wątpić, że dzieło nowożytności dokona się w pełni dopiero wówczas, gdy znisz-

czona zostanie wiara w nadprzyrodzoność czy, lepiej, przekonanie i pewność 

nadprzyrodzoności pod wszelką jej postacią?  

                                                      
44  Czyli dopiero w XVI stuleciu. Zob. Bulla Ex omnibus affictionibus (1567) papieża Piusa V 

(1566–1572). 
45  Por. H. de Lubac, dz. cyt., s. 13. 
46  Por. tamże. 
47  „Albo chodzi tu o znaczenia uboczne, bardziej lub mniej analogiczne (i stąd bardziej lub mniej 

uzasadnione), albo też jest to – w teologii zachodniej – rezultat późniejszych systematyzacji, 

których Wschód chrześcijański nie znał. Systematyzacje te, nie znane Ojcom ani greckim, ani 

łacińskim, pojawiły się dopiero w początkach ery nowożytnej i formowały wokół idei «natury 

czystej», pojmowanej jako mająca cel «czysto naturalny». Na Zachodzie nie były one nigdy 

jednomyślne, a zarówno wszyscy teologowie prawosławni, jak i filozofowie chrześcijańscy 

nowożytnej Rosji ignorowali je lub odrzucali” (tamże, s. 15–16). 
48  Por. tamże, s. 19. 
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Nie sposób także nie podnieść, że w nowożytności europejskiej, osadzonej 

(resp. ufundowanej) na opus trzech Reformatorów
49

, „więdła” myśl chrześcijań-

ska, pozostając rozdarta i zagłębiona w teorii dualistycznej – dwóch światów: 

naturalnego i nadprzyrodzonego. Wiadomym pozostaje, że została ona przezwy-

ciężona wraz z odnową teologiczną z pierwszej połowy XX stulecia
50

. Jednocze-

śnie zostało przezwyciężone niezrozumienie rozumienia filozoficzno-teologicz- 

nego renesansu XIII stulecia, jaki dokonał się w ramach struktury ówczesnej na-

uki uniwersyteckiej. I w nowym spojrzeniu na filozoficzno-teologiczne osią-

gnięcia mistrzów mediewalnej Christianitas – w tym na opus Akwinaty – moż-

liwe stało się uchwycenie i bardziej pełne rozpoznanie, że nadprzyrodzoność, 

będąc elementem transcendującym physis rzeczywistości, a więc nieosiągalnym 

autonomicznym wysiłkiem człowieka, pozostaje elementem jednoczącym się  

z człowiekiem, wprost „wynoszącym” go ponad doczesność
51

. Autor Summa 

contra Gentiles podniósł przecież i zrozumiale wyartykułował, że: „dusza [...] 

znajduje swoje dokonanie i przekracza siebie w Bogu samym”
52

, a także, iż: 

„Łaska wiekuista daru Ducha znajduje przedłużenie w duszy przez łaskę stwo-

rzoną, to znaczy przez boską właściwość upodabniającą duszę do Boga, spra-

wiającą, że uczestniczy ona w Jego własnym życiu”
53

. 

Rzeczona odnowa teologiczna z około połowy XX stulecia pozwoliła rów-

nież uchwycić, że doktryna, wypracowana przez św. Tomasza z Akwinu, 

wskrzesiła tradycję pierwszych wieków, której źródłem była z kolei Ewangelia  

i kanoniczne Listy św. Pawła Apostoła, przywracając współczesności ponowne 

rozpoznanie i rozumienie istotnej treści ewangelicznej – Ducha, który jest Du-

chem Bożym, lecz który staje się duchem duszy każdego człowieczego podmiotu. 

W sumie więc współczesny stan nauki teologicznej pozwala bardziej rozpo-

znać ważność zarówno wykształcanego od starożytności [pierwszych stuleci] 

chrześcijańskiego rozumienia rozróżnienia i zespolenia między naturą i nadprzy-

rodzonością, jak i fakt, że pozostająca w uzależnieniu od możliwości inteligibil-

nych określonego czasu dziejowego myśl chrześcijańska, sięgając po owe roz-

różnienie, wyartykułowała jednocześnie [istotowe] zespolenie między naturą  

i nadprzyrodzonością. Inaczej, teologiczna myśl usiłowała oddać treść objawie-

nia, że nadprzyrodzoność nie tylko wywyższa naturę, ale że nadto i jednocześnie 

                                                      
49  Czyli Lutra, Kartezjusza i Rousseau. Zob. J. Maritain, Trzej Reformatorzy. Luter, Kartezjusz, 

Rousseau, tłum. K. Michalski, Warszawa – Ząbki 2005.  
50  Por. D. Kubicki, Teologia jako interpretacja w kontekście problematyki współczesnej epistemo-

logii. Analiza krytyczna koncepcji Marie-Dominique Chenu, „Poznańskie Studia Teologiczne” 

2004, t. 16, s. 125–143; tenże, Le Saulchoir, czyli „wypadek” teologiczny lat czterdziestych XX 

wieku, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2004, t. 17, s. 125–169; tenże, Marie-Dominique Che-

nu i przezwyciężenie kryzysu modernistycznego, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2010, t. 24, 

s. 289–300. 
51  Por. Dokumenty Soboru Watykańskiego II – Lumen Gentium, 2. 
52  Por. H. de Lubac, dz.cyt., s. 27 
53  Por. tamże. 
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przenika ją nie tylko po to, aby pomagać jej przedłużać „poryw” ku Ponadpod-

miotowemu i Ponadprzedmiotowemu – bowiem nieskończoność nie przedłuża 

skończoności, ale także po to, aby sprawiać, by wierzący człowieczy podmiot 

wzrastał ku Chwale Wszechobejmującego – Jestem, Który Jestem
54

. Konse-

kwentnie więc, wyrażenia spisane w Ewangelii – Dnia Paruzji, kiedy powstaną 

„niebo nowe i ziemia nowa”
55

, bądź jedno z wezwań Pawła Apostoła: „przemie-

niajcie się, odnawiając waszego ducha”
56

, można by zatem oddać w sformuło-

waniu, że nadprzyrodzoność przemienia naturę. 

Dostrzegamy w sumie, jak bardzo chrześcijańskie rozpoznanie człowieka 

poprzez jego ukierunkowanie na nadprzyrodzoność różni się od idei „natury 

czystej” myślicieli nowożytnych, a pośród nich Rousseau. Wprost przeciwnie do 

myślicieli nowożytnych, próbujących unicestwiać kulturowo-cywilizacyjny do-

robek ludzkich pokoleń w nieustannym powrocie do „czystej natury” w celu li-

kwidowania wykształcających się za każdym razem nierówności – społecznych, 

politycznych, strukturalnych, mentalnych itd. – pomiędzy ludźmi, doktryna 

chrześcijańska osadza się na rozpoznaniu, iż nadprzyrodzoność nie usuwa natu-

ry, nie gardzi nią, ani nie zajmuje jej miejsca, lecz kształtuje ją, przemienia – 

także we wszystkich człowieczych myślach i działaniach. Natomiast wykształca-

jące się na sposób nieunikniony nierówności pomiędzy ludźmi – osobami two-

rzącymi w relacjach pomiędzy sobą kulturowo-cywilizacyjne organizmy spo-

łeczne i wspólnoty – każe postrzegać jako sposobności do służebnej, ewange-

licznej posługi, na wzór Tego, który będąc współistotny Ojcu, przyjąwszy ciało 

z Maryi Dziewicy, uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi
57

. Bardziej do-

głębne spojrzenie na chrześcijaństwo (w jednym z jego wymiarów stające się 

„myślami”) w liczbie mnogiej – „myślami” nabierającymi ostatecznego sensu  

w akcie wiary w Jezusa Chrystusa i naznaczeniu nią postawy życiowego zaan-

gażowania, postępowania odwzorowującego wiarę – zdaje się przekonywać, że 

istotę owego daru bezwarunkowego otwarcia na nadprzyrodzoność stanowi i za-

razem wyraża ewangeliczna postawa czynienia (dawania) jałmużny nawet  

z ubóstwa – jałmużny jako powinności
58

. Współcześnie powyższe zostało wyra-

                                                      
54  Por. Wj 3, 14. 
55  Ap 21, 1. 
56  Rz 12, 2. 
57  Por. Flp 2, 7. Należy zauważyć, że podczas ostatniej wieczerzy w geście umycia nóg Jezus po-

uczył Apostołów o służebności posługi tego, który współbraciom przewodzi (zob. J 13, 1–12).  
58  Zwróćmy uwagę, że w kształtującym się coraz głębszym rozumieniu orędzia ewangelicznego  

w chrześcijaństwie pierwszych stuleci Ojcowie Kościoła, mówiąc o jałmużnie, używali łacińskiego 

słowa debitum (powinność, dług). Bardziej uważna analiza pozwala uchwycić, że nie chodziło ani  

o dobrowolną praktykę, ani o rodzaj ewangelicznej rady dla nielicznych osób [Chrystusowej] 

Wspólnoty eklezjalnej, lecz o powinność, dotyczącą wszystkich uczniów Zmartwychwstałego – po-

winność, którą jest się winnym zarówno Bogu, jak i ludziom, każdemu ze współbraci w Chrystusie 

(zob. Benedykt XVI, Orędzie na Wielki Post 2008). Na uwagę również zasługuje fakt „oddania”  

w języku greckim słowa „jałmużna”, które dokonane zostało za pomocą eleemosyne. Z kolei św. 
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żone w rozpoznaniu magisterium Kościoła, że nie jesteśmy właścicielami, lecz 

jedynie „zarządcami” (resp. Włodarzami, w sensie ewangelicznym) dóbr, które po-

siadamy i które winniśmy uznać za środki, jakimi posługuje się Stwórca, wzywając 

każdego, aby stał się pośrednikiem Jego Opatrzności względem bliźniego
59

. 

W sumie więc niewątpliwie otwarcie na nadprzyrodzoność pozwala wnosić 

chrześcijaństwu w świat ludzkich społeczności i cywilizacyjnych społeczeństw 

rozwiązanie podstawowejdla nich kwestii – stosunku do dóbr doczesnych, która 

ujmowana wyłącznie w wymiarze doczesności niewątpliwie nigdy nie uzyska 

sprawiedliwego rozstrzygnięcia w odniesieniu do wszystkich członków społe-

czeństw ludzkich i która najpewniej nigdy nie zdoła przezwyciężyć wykształca-

jących się na sposób niemal naturalny nierówności – społecznych, politycznych, 

ekonomicznych itd. Ale przezwyciężenie nierówności posiadania dóbr ze strony 

chrześcijaństwa i formułowanej w jego wierzących wspólnotach doktryny nie 

jest jedynym jego wkładem w dziedzictwo cywilizacyjnej kultury łacińskiej spo-

łeczeństw zachodnioeuropejskich i pozaeuropejskich. Również nieuchronnie 

wykształcające się nierówności, wynikające ze sposobu ich funkcjonowania  

i naturalnej konieczności organizowania się w pełnionych społecznych rolach  

i funkcjach bytów państwowych i struktur ponadpaństwowych, mogą w doktry-

nie chrześcijańskiej uzyskać nie tyle wzorzec, co podpowiedź w odnajdywaniu 

możliwości skutecznego przezwyciężenia niesprawiedliwości bądź kształtowa-

nia zasadniczego fundamentu ich rozwiązywania – destrukcyjnego przecież dla 

rozwoju kulturowo-cywilizacyjnego człowieczych oikoumene. Wzorzec stanowi 

rozpoznanie osadzania się ewangelicznych darów duchowych – różnych darów 

łaski, których udzielającym jest ten sam Duch, różnych rodzajów posługiwania, 

których odniesieniem jest ten sam Pan (Chrystus) i różnych działań, których 

Źródłem jest ten sam Bóg – Sprawiający wszystko we wszystkich
60

. 
Dopowiedzmy również w odniesieniu do powyżej sygnalizowanego wątku 

wykształcania się frankijskiego Zachodu i aktywnego włączenia się do europej-

skiej wspólnoty kulturowej wspólnot środkowowschodnich terytoriów kontynen-

tu. Otóż wszystkie powyższe realizacje ewangeliczne z kultury cywilizacyjnej Ba-

senu Śródziemnomorskiego łacińskiego chrześcijaństwa zostały przeniesione  

w realia ludów zasadniczo germańskich nowo wykształcanych społeczności fran-

kijskiego Zachodu – świątynie stanowiły miejsca wspólne dla wszystkich, nowo 

powstające zakony – dominikanów i franciszkanów – osadziły swe reguły na ewan-

gelicznym ideale jałmużny, a całą społeczną rzeczywistość stanowiły niezliczone 

wspólnoty, których wyrazem stał się uniwersytet jako nowy ośrodek autorytetu
61

.  

                                                      
Augustyn zdecydował się oddać ów termin w słowie misericordia („miłosierdzie”), co skomentował 

św. Izydor z Sewilli: „misericordia a misero corde dicta” – jako dar odnoszący się do biednego serca 

(a misero corde). 
59  Por. tamże. 
60  Por. 1 Kor 12, 4–6; zob. także: Ef 4, 11–12. 
61  Zob. D. Kubicki, European idea of the University. To what extent is it a model for the Polish Higher 

Education Act of 2011?, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne” 2011, No 2, vol. 3, s. 121–137. 
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I wydaje się, że rozerwanie owego odniesienia człowieczych wspólnot w ich do-

czesnym funkcjonowaniu do nadprzyrodzoności jako fundamentu mediewalnej 

Christianitas, które odnajdujemy m.in.: w szczytowej postaci refleksji intelektu-

alnej uniwersyteckiej myśli scholastycznej, jaką powyżej wraz z myślą Akwina-

ty przywołaliśmy, należy poszukiwać w nastającej ówcześnie coraz dogłębniej-

szej germanizacji chrześcijaństwa, z której dopiero zdaliśmy sobie sprawę wraz 

z odnową teologiczną ubiegłego stulecia. 

Jako konkluzję tegoż schematycznego nakreślenia kwestii chrześcijańskiego 

rozumienia rzeczywistego już i żywego zalążka człowieczego życia nadprzyro-

dzonego chcielibyśmy podnieść, że właściwe wyobrażenie rozróżnienia i zespo-

lenia, jakie istnieje między naturą i nadprzyrodzonością, pozostaje konieczne dla 

zrozumienia Kościoła i jego roli w społecznościach ludzkich. Każdy zamysł 

bądź myśl, które w swej istocie dążą do zniżenia porządku nadprzyrodzonego do 

poziomu natury, jednocześnie dążą przez takowy zabieg do zrównania Kościoła 

ze światem ludzkich społeczeństw, zapoznając eklezjalną tożsamość – propor-

cjonalnie do pojmowania Kościoła Chrystusa na wzór społeczności ludzkich. 

3. Sprzeczność ideologizmu „powrotu do natury” bądź  

„dostosowywania się do praw natury” w ministerialnej uchwale 

reformy edukacji 6-latków z 23 grudnia 2008 roku 

Na wstępie rozważań podnieśliśmy, że głoszone przez Rousseau zasady na-

tury człowieka jako tabula rasa i pierwotnego człowieka jako swoistego „do-

brego dzikusa” przyczyniły się do wykształcenia pośród ówcześnie przyszłych 

przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej przekonania o możliwości zreali-

zowania projektu społecznego, jaki nigdy nie istniał w epoce nowożytnej – re-

publiki, w której panowałyby wolność, równość i braterstwo. Zauważyliśmy, że 

myślenie jakobińskich przywódców antyfeudalnego zwrotu w funkcjonowaniu 

społeczności francuskiej naznaczył piętnem sylogizm ideologicznych zdań-

przesłanek, zdający się przekonywać, że jeśli w zasadzie człowiek rodzi się do-

bry i nieukształtowany bądź nie w pełni uformowany w swych psychofizycz-

nych sprawnościach, to możliwe jest pełne jego przystosowanie do wizji „nowe-

go” społeczeństwa, jakie zamierza się wytworzyć według bliżej nieokreślonego 

wzorca – utopijnie doskonałego. Oczywiście wiemy, że ów mit o pierwotnie do-

brej i całkowicie modyfikowalnej naturze człowieka pozostał aż po współcze-

sność początków XXI stulecia obecny w dyskusjach na temat historii i psycho-

logii człowieka. Wiemy również, że realizacja nowego społeczeństwa, zapocząt-

kowującego początek nowej ery ludzkości – w postaci i zamierzeniu jakobiń-

skich wizjonerów całkowitej nowości społecznego systematu, została praktycz-

nie wstrzymana i że w pewnej mierze zbawiennym dla ówczesnej Francji i spo-

łeczeństw Europy okazało się przejęcie władzy przez Napoleona Bonapartego; 
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bowiem praktycznie to właśnie on zdołał przeprowadzić Paryż i Francję przez 

kolejne etapy likwidowania rewolucji i sprawił ustanowienie cesarstwa na miej-

scu obalonego królestwa, a potem także republiki
62

 –w ramach której, tym ra-

zem, zdawała się rozciągać na długie pokolenia realizacja wizji laickiego społe-

czeństwa republikańskiego, sięgająca wydatnie po stosowanie socjotechnik i in-

nych, wciąż doskonalonych i nowo wynajdywanych, metod inżynierii społecznej. 

Przywołanie powyższego wydaje się konieczne dla niniejszej refleksji, aby 

na obecnym jej etapie rozważenie kwestii ustawy skolaryzacji sześciolatków  

z 23 grudnia 2008 r., czasowo odroczonej w realizacji w wyniku zmasowanego 

sprzeciwu rodziców, nie wydało się sprawą zamkniętą w sobie, ale postrzegane 

było w kontekście europejskiej ponowożytności. Należałoby także uwzględnić 

niesamowicie bestialską postać i masowe rozmiary, jakie przybrało „wymode-

lowywanie” pożądanych społeczności – zasadniczo przez niemiecką Trzecią 

Rzeszę, jak i bolszewicko-komunistyczny Związek Radziecki (resp. Sowiecki)
63

. 

W tym względzie niech wystarczy jedynie przywołanie śmierci głodowej ponad 

7 milionów Ukraińców na przełomie lat 1932–1933, zaplanowanej jako skutecz-

ne, „właściwe” „wymodelowanie” pożądanej społeczności komunistycznego – 

w założeniach – kraju. Również zaplanowana fizyczna eksterminacja narodu  

II Rzeczpospolitej i jego kulturowego dziedzictwa miała na celu – tak ze strony 

państwa niemieckiego, jak i rosyjskiego – przysposobienie sobie nowych teryto-

riów kosztem całkowitego unicestwienia narodu polskiego. Można by pytać re-

torycznie, czy wobec społeczeństw niepożądanych nie stosuje się nadal tamtej – 

sprawdzonej jako skuteczna – metody ich utrzymywania na niskim poziomie ży-

                                                      
62  Por. J. Trznadel, Wielka i straszna, [w:] A.M. Cisek, Kłamstwo Bastylii. Szkice o wydarzeniach 

i ludziach Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Warszawa 2010, s. 14–15. 
63  Bezsprzecznie niemal nieznane i zarazem skrywane są zarówno źródła, jak i moment dziejowy 

pojawienia się idei świadomie projektowanego „modelowania” etniczno-demograficznego spo-

łeczeństw, niewahającego się przed skazywaniem niektórych z nich na fizyczno-kulturowe uni-

cestwienie. Zauważono bowiem (chodzi zasadniczo o rewelacyjne „odkrycie” George Watsona 

– historyka literatury w Uniwersytecie w Cambridge), że w europejskiej przestrzeni publicznej 

takowa idea pojawiła się w styczniu 1848 r. na łamach redagowanego przez Karola Marksa 

(1818–1883) pisma: „Neue Rheinische Zeitung”, gdzie tenże stwierdził, iż w Europie są zaco-

fane społeczeństwa, które nie osiągnęły nawet poziomu kapitalizmu i które należałoby unice-

stwić. Niemożność przeprowadzenia w tychże, stojących o dwa poziomy niżej od dominują-

cych, społecznościach rewolucji klasowej miałaby według autora Kapitału pozostawać wystar-

czającym powodem ich fizycznej eksterminacji: „Klasy i rasy, które są zbyt słabe, aby opano-

wać nowe warunki życia muszą zniknąć. Muszą zginąć w rewolucyjnym holokauście” [„The 

classes and races too weak to master the new conditions of life must give way [...] They must 

perish in the revolutionary holocaust” (K. Marx, People’s Paper, 16 April 1850 – „Journal of 

the History of Ideas” 1981, No 1, vol. 42). Zrozumiałe jest oczywiście, że Marks miał na myśli 

Basków, Bretończyków, szkockich górali i Serbów. Określił ich jako „Volkerabfehler” („raso-

we śmieci”), które nie tyle należałoby (tryb przypuszczający), co trzeba (tryb imperatywny) 

zniszczyć. Ale rozumiemy również, iż w każdej teraźniejszości procesu dziejowego można wy-

typować wspólnoty kulturowe do ich fizyczno-kulturowej eliminacji – nawet w tymże samym 

kręgu kultury cywilizacyjnej i cywilizacyjnego matecznika. 
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ciowym i stopniowego pozbawiania wszelkich praw, zarówno pod względem 

politycznym, jak i narodowym i kulturalnym wraz z ideologizowaniem i demo-

ralizowaniem.  

Należałoby zatem postawić w całej ostrości kwestię, na ile współczesne pro-

jekty transformacji bądź społeczno-politycznych przekształceń względem 

warstw społecznych określonych społeczeństw lub organizmów państw, a także 

względem określonych wspólnot lub bytów państwowych, osadzone zostały 

bądź zawierają w sobie idee (lub nawet szczątkowe ślady) bezwzględnych eli-

minacji społecznych organizmów lub podmiotów, albo tego wszystkiego, co 

uzyskuje negatywną charakterystykę zapóźnienia ze strony apodyktycznie decy-

zyjnych, bliżej nieokreślonych gremiów. 

W powyższym wyartykułowaliśmy zaledwie jeden poziom bardzo ogólnego 

zapytania, w którym powinna być postrzegana każda podejmowana reforma,  

a zwłaszcza reforma edukacyjna i oświatowo-wychowawcza. Powinno być bo-

wiem poddane rozważeniu, na ile jakakolwiek reforma (gospodarczo-ekono- 

miczna bądź inna) wykazuje charakterystykę wpisywania się w integralną 

ochronę interesu określonego podmiotu państwowego itd., a na ile może sku-

tecznie powodować jego eliminację – rozciągniętą na bliżej nieokreśloną przy-

szłość, powodowaną ze strony uzurpujących sobie prawo decydowania o nowo-

ści cywilizacyjnej bądź określania, na czym zasadza się nowość społeczeństw. 

Zatem należałoby dogłębniej rozważyć, czy reforma edukacyjna, mająca miejsce 

– akurat w takim kształcie – w polskiej społeczności narodowej, która wykazuje 

wciąż spore szanse na odgrywanie ważnej roli, jeśli nie w samej Europie, to  

z pewnością w regionie środkowo-wschodnim Europy, nie stanowi bliżej nie-

określonego zagrożenia dla intelektualno-moralnego wzrostu społeczeństwa 

Rzeczypospolitej po 1989 roku. Na ile, zawierając w pewnych założeniach ślady 

destrukcyjnej nowożytnej idei „natury czystej”, może powodować skuteczną 

eliminację uznawanych za niepożądane społecznych warstw, grup ludzkich bądź 

nawet całej społeczności, wyobcowując ją z jej naturalnego osadzania się we 

własnej wspólnocie narodowej i tkwienia w swym bycie państwowym? Wresz-

cie na ile, zapoznając konkret osadzenia się każdego młodego pokolenia we 

wspólnocie swego narodu i utopijnie realizując ideał mentalnej postawy (bliżej 

nieokreślonego) Europejczyka, reforma powoduje nieodwracalne szkody dla 

polskiego społeczeństwa – poddanego nie tylko eksterminacji w jego społecz-

nych elitach po 1939, jak i po 1944 roku oraz w bliżej nieokreślonym zakresie 

stosowanej tzw. „śmierci cywilnej” po 1989 roku? 

W takiejże perspektywie retorycznych pytań, najbardziej podstawowe z nich 

brzmi: jak wielu Europejczyków ze społeczeństw zachodniej części kontynentu 

pozostaje nadal – nawet w wąskim zakresie – przekonanych, że unicestwianie 

bądź chociażby doprowadzanie do niewydolności gospodarczo-ekonomicznej  

i słabości demograficznej mniej silnych narodów lub społeczności uważanych za 

gorsze od siebie jest zbrodnią (przeciwko nim i zarazem przeciw cywilizacyjnej 
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wspólnotowości zachodnioeuropejskiego matecznika kultury łacińskiej), a jedy-

nie czynieniem miejsca dla bardziej zaawansowanych (z pozoru) społeczeństw, 

które umieją – jak się wydaje ich establishmentom – stworzyć lepsze życie i po-

stać kultury. 

Nie chcielibyśmy bardziej zgłębiać powyższego wątku, ale przywołanie fak-

tów realizacji wizji nowych społeczeństw pozostaje konieczne – zwłaszcza jeżeli 

podejmujemy refleksję dotyczącą zasadności skolaryzacji sześciolatków. Chodzi 

bowiem o reformę wykazującą przecież znamiona sprawienia nieodwracalnymi 

skutków edukacyjno-wychowawczych, społecznych i innych nie tylko na obec-

nym pokoleniu – i w następstwie także innych pokoleniach – tychże młodych 

Polaków, ale także na całym społeczeństwie polskim jako żywym organizmie 

biologiczno-społecznym. Nie podlega bowiem żadnej wątpliwości, że wycho-

wanie młodego pokolenia pozostaje w każdej epoce dziejowej żywotnym intere-

sem każdego społeczeństwa – szerzej każdego narodu i każdego bytu państwo-

wego. Czy należy dogłębniej uzasadniać – poza jedynie wyartykułowaniem po-

niższego – że pośród tychże fundamentalnych zasad rozpoznawany jest także ja-

ko niezbywalny warunek, iż wychowanie musi uwzględniać właściwości indy-

widualne każdego narodu? Czyż z takowego rozpoznania nie wynika konse-

kwentnie, że ze względu na naturalne kulturowe pogłębianie tożsamości naro-

dowo-państwowego bytu każda edukacyjno-wychowawcza działalność, zwłasz-

cza wobec najmłodszych pokoleń, musi wykazywać i mieć charakter narodowy 

jako podstawowy wymiar określonej społeczności cywilizacyjnej? Czyż nie po-

zostaje zrozumiałym, że najpierw należałoby dobrze poznać „materiał” biolo-

giczno-kulturowy narodu, z którego w danym środowisku wypadnie budować 

charaktery, kiedy bowiem podłożem charakteru narodowego jest za każdym ra-

zem temperament narodowy? 

Mając na uwadze powyższe rozpoznania, niezbędnym w kształtowaniu ni-

niejszej refleksji wydaje się przypomnienie celu europejskiej integracji po dezin-

tegracji bloku wschodniego po 1989 roku – najpewniej propagandowo upo-

wszechnianego, jeśli nie pozostaje on nadal fundamentem wzajemnych relacji 

państw-członkowskich Unii Europejskiej. Współczesna integracja europejska 

miała bowiem opierać się na zintegrowaniu się wspólnoty suwerennych naro-

dów. Nie sposób jednak nie dostrzec, że z różnych przyczyn i powodów takowy 

ideał uległ bądź zapoznaniu, bądź zniekształceniu – oczywiście zachodzi także 

możliwość, iż propaganda wspólnoty europejskich państw i narodów pozostawa-

ła wyłącznie ideologiczną. Ale w takimże przypadku należałoby dostrzec, iż  

w takowej mentalnej postawie establishmentów dominujących mocarstw współ-

czesnej Europy odbija się cień ideologii Marksowej, który tym bardziej należa-

łoby przezwyciężyć – i jedyną możliwością okazuje się uzyskanie znaczącego 

głosu przez wspólnoty państwowo-narodowe krajów środkowo- i wschodnioeu-

ropejskich. Natomiast w kwestii wydarzającej się europejskiej integracji państw 

członkowskich Unii Europejskiej należałoby zapytać, na ile w społeczeństwach  
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i ich politycznych establishmentach nie pozostały żywymi ideały wykształcania 

nowych społeczeństw europejskich, ale według bliżej nieokreślonej wizji społe-

czeństw wielokulturowych? Na ile pozostają one bliżej niezidentyfikowaną mu-

tacją wizji rewolucyjnej, zainspirowanej myślą Rousseau, iż można dowolnie 

modelować społeczność ludzką itd.?  

Zatem, podejmując reformy, czy nie należałoby postawić najbardziej pod-

stawowe pytanie, na ile kreśląc jej projekt, dostrzegamy zasadny cel, aby przy-

czynić się do jakościowego rozwoju społeczności w kierunku – tak postulowa-

nego – społeczeństwa informacyjnego, w którym wiedza i świadomość stanu ak-

tualnego społeczeństwa i kręgów cywilizacyjnych ziemskiego globu ma pierw-

szorzędne znaczenie i podstawowy walor? I jednocześnie na ile ulegamy oce-

nom ideologicznym, jakobyśmy – jako społeczeństwo – mieli się znajdować po-

za kręgiem społeczności cywilizacyjnego centrum Zachodu? Czy nie jest to  

w czystej formie i niczym nie zdeformowanej postaci kryterium Rousseau-Marksa, 

czyli dyskwalifikujące kryterium społeczeństw na niższym poziomie rozwoju? 

Ale co oznacza określenie: niższy poziom cywilizacyjny? Czyż to właśnie agre-

sor militarny, posługujący się masowym ludobójstwem, nie jest w pierwszym 

rzędzie na niższym poziomie rozwoju cywilizacyjnego (w sensie rozwoju mo-

ralności), nawet gdyby posługiwał się najbardziej nowoczesnym instrumenta-

rium technologiczno-technicznym? Zatem czy natrafiwszy na takowe znamię, 

nie powinniśmy jako społeczność polska nabrać rozsądnej krytyczności i od-

ważnej nieufności w stosunku do takowego projektu, który przecież w niedaw-

nej dziejowej przeszłości przyczynił się do moralno-materialnej katastrofy kultu-

ry i cywilizacji europejskiego Zachodu, jaki stanowiły wydarzenia i działania 

militarno-okupacyjne II wojny światowej wraz z okresem powojnia, czyli terro-

ryzmu komunistycznego z lat 1944–1956 na narodzie polskim i jego ostałych się 

jeszcze elitach? 

Niewątpliwie argument odmienności – społeczeństwa polskiego
64

 – powi-

nien uzyskać należne dowartościowanie. Zresztą sama ideologiczna idea unifi-

kacji ludzkich społeczeństw (narodowych lub narodowo-państwowych) powinna 

wzbudzać co najmniej intelektualną nieufność. Ale różność bądź inność w sensie 

odmienności nie stanowią jedynych kwestii, które dają o sobie znać i pojawiają 

się zupełnie konsekwentnie. Ważną i niezwykle zasadną pozostaje przede 

wszystkim kwestia: dlaczego społeczność polska miałaby naśladować bądź wzo-

rować się na osiągnięciach innych wspólnot społecznych, skoro nie tylko sami 

wykazujemy odmienność kulturową w ramach cywilizacji Zachodu, ale każde 

naśladownictwo wzorca bądź jego przejęcie narzuca nieprzezwyciężalne 

uwstecznienie wobec naśladowanego w osiągnięciach społeczeństwa. Zatem czy 

unicestwienie żywotnych energii młodych pokoleń za pomocą nowo wykształ-

conych socjotechnik i zideologizowanych programów edukacyjno-wychowa- 
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wczych nie przybrało współczesnej postaci Roussowo-Marksowej idei elimina-

cji społeczeństw, uznanych za uwstecznione bądź wykazujące zagrożenie ze 

strony mających poczucie gospodarczo-politycznego dominowania? Inaczej, czy 

współczesne masowe stosowanie socjotechnik i psychopedagogiki nie stanowi 

skutecznego narzędzia eliminacji „nieprzystosowanych” bądź „niepożądanych”?  

Przejdźmy zatem do kwestii skolaryzacji sześciolatków w rzeczywistości 

Polski końca pierwszej i początków drugiej dekady XXI stulecia – wprowadzo-

nej uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 grudnia 2008 roku. Należy 

pamiętać, że obecna minireforma wpisuje się w dość długą kaskadę reform, roz-

poczętych niemal połowę stulecia temu. Również deklarowane w początkach 

transformacji ustrojowej po 1989 roku cele „kompleksowej reformy szkoły” 

okazywały się niejasne, ogólnikowe i utopijne, kiedy zapisano, że zamiast „en-

cyklopedycznego nauczania” szkoła powinna sprawić „kreowanie umiejętności” 

i „kształtowanie osobowości”; aby „dostrzegała przeżycia ucznia” i wykształcała 

w nim „poczucie własnej wartości i przydatności” itd. Z perspektywy ponad 

dwóch dekad nietrudno dostrzec, że cele tejże reformy zogniskowane zostały na 

dwóch biegunach – z jednej strony chodziło o bliżej nieumiejętne „naśladownic-

two” mało wartościowego modelu amerykańskiej public school, z jej podziałem 

na 6 lat elementary, 3 junior high i 3 senior high oraz wprowadzenie „zintegro-

wanych bloków edukacyjnych”, zaprzepaszczające edukację i nauczanie według 

naturalnego podziału na przedmioty; zaś z drugiej strony – o ostateczne rozbicie 

klasycznej polskiej szkoły i jej wciąż żywych tradycji
65

. Nie stanowi wielkiego 

odkrycia, że ten drugi cel reformy wydawał się osiągalny jedynie poprzez ude-

rzenie w nosicieli klasycznej szkoły, czyli w nauczycielstwo. Pewnego rodzaju 

odniesieniem był zastosowany wzorzec rewolucji „kulturalnej” na polskich uni-

wersytetach, jaka miała miejsce na przełomie lat 40. i 50. XX stulecia, kiedy  

w wyniku istnego ideologicznego trzęsienia ziemi zniknęli z przestrzeni uniwer-

syteckiej bądź zostali z niej usunięci uczeni reprezentujący różne kierunki, pro-

fesorowie o wielkim dorobku i autorytecie naukowo-moralnym
66

. „Przyjazna 

szkoła” – wedle zastosowanego od 1997 roku propagandowego określenia – 

okazywała się jednak wyłącznie antynauczycielska. I chociaż kierunek przemian 

powierzono rozbudowującym się wciąż urzędom administracji – ministrom, se-

kretarzom stanu, dyrektorom departamentów, naczelnikom wydziałów, kurato-

rom, wizytatorom, instruktorom oraz wszelkiego rodzaju „specjalistom” i edu-

kacyjno-psychologicznym ekspertom, to jednak odpowiedzialność za stan edu-

kacji i oświaty w ogóle została rozmyta. Wprowadzono sześciostopniową „dra-

binę” („ścieżki oceniania”) stanowisk nauczycielskich, które spowodowały brak 

etatowej stabilizacji nauczycieli – najpewniej wyłącznie zamierzony skutek ce-
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lem eliminacji z zawodu osób kreatywnych, pedagogicznie uzdolnionych, odda-

jących się nauczycielskiemu powołaniu z pasją itd. W sumie „reforma” zdawała 

się rozpłynąć w dużej liczbie programów, podręczników, wytycznych, okólni-

ków, pomocy dydaktycznych, instrukcji, formularzy i regulaminów, a także od-

praw, szkoleń, rad programowo-szkoleniowych, zewnętrznych, periodycznych 

szkoleń i okresowych kursów
67

. 

Dostrzegamy zatem, że o ile dla czynnego nauczyciela – zdobywającego 

cenne doświadczenie wychowawczo-pedagogiczne i edukacyjne w miarę stażu 

nauczycielskiego – każda „reforma szkoły” stanowi nic innego, jak życiowy ka-

taklizm w sensie zniweczenia metodyki, którą opanował i autorsko wypracował 

przez długie lata praktyki i samokształcenia, i która zarazem uniemożliwia mu 

profesjonalne wypełnianie jego dydaktyczno-pedagogicznej i wychowawczej ro-

li i funkcji wobec nowo dorastających i osobowościowo doroślejących pokoleń 

dzieci i młodzieży, stanowiącą powinność nauczycielskiego powołania, o tyle 

jakakolwiek „reforma” stanowi dla urzędnika bądź pedologa (szkolnego –  

w sensie pozytywnym) możliwość nowego wykazania się – „wdrażania” czegoś no-

wego, a w razie niepowodzenia poszukiwania przyczyn niepowodzenia „reformy”. 

Zatem w kontekście ustawy o skolaryzacji sześciolatków z 2008 roku nale-

żałoby postawić najbardziej zasadnicze pytanie – czy owa „reforma” wynika  

z urzędniczego wykazywania się nową „inicjatywą” – mającą dowodnie wyka-

zać niezbędność urzędnika w strukturze administracyjnej, czy też nosi znamiona 

próby „przystosowania” początków edukacji szkolnej do najbardziej odpowied-

niego dla dzieci wieku skolaryzacyjnego? W tymże drugim znaczeniu mieliby-

śmy do czynienia z próbą uchwycenia naturalnego procesu rozwojowego dziec-

ka, ale czy wiek sześciu lat stanowi faktycznie taki moment w rozwoju każdego 

dziecka, w którym powinno rozpoczynać skolaryzację? Niestety, wgląd w pod-

stawę programową rzeczonej ustawy z 2008 roku zdaje się udzielać wystarcza-

jącej, negatywnej odpowiedzi. Otóż nietrudno zauważyć, że w podstawie pro-

gramowej skolaryzacji sześciolatków na sposób mechaniczny przeniesiono wy-

magania edukacyjne z pierwszej klasy dla (dotychczasowych) siedmiolatków na 

pierwszą klasę dla sześciolatków. Nadto zauważamy, że zamiast zapowiadanej 

obietnicy „dobrodziejstw” „reformy” skolaryzacji sześciolatków, jakoby wycho-

dzącej naprzeciw konieczności wykształcenia społeczeństwa informacyjnego, 

którego osiągnięcie wymagałoby wydłużenia okresu edukacyjno-wychowaw- 

czego, okazuje się, że wprowadzająca skolaryzację sześciolatków ustawa nie 

przewiduje tymczasem wydłużenia okresu edukacji szkolnej – kończyć się bę-

dzie o rok wcześniej niż obecna, szczątkowo już klasyczna. 

Skoro zatem nie mamy do czynienia z reformą uwzględniającą wyzwanie 

współczesności – czyli kształtowania dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego  

i społeczeństwa informacyjnego, i w istocie nie realizującą takich celów  
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w swych podstawach programowych – to czy w założeniach jej wprowadzenia 

nie ma ona stanowić czynnika mającego bezwzględnie eliminować bądź wręcz 

likwidować pewne grupy lub określone warstwy społeczne z przyszłego, kre-

atywnego udziału w życiu społeczno-politycznym i innym polskiej społeczno-

ści? Czy nie wpisuje się w perspektywę stopniowego eliminowania silnej demo-

graficznie, stabilnej moralno-osobowościowo i dojrzałej pod względem wiedzy  

i umiejętności społeczności polskiej z mapy bliżej nieokreślonych społeczeństw 

europejskich? Wiemy bowiem, że dotychczasowa polska pedagogika – w swej 

podstawie programowej definiująca dziecko sześcioletnie jako przedszkolne – 

nie przewidywała porażki edukacyjnej dziecka, gdy tymczasem nowa podstawa 

programowa – z jej definicją nauczania wczesnoszkolnego – skolaryzacji sze-

ściolatków wręcz kreuje edukacyjną porażkę, a wraz z nią porażkę osobowo-

ściową, moralno-psychiczną i duchową, a także intelektualną. Wiadomym bo-

wiem pozostaje, że dziecko sześcioletnie na swym etapie rozwoju nie jest jesz-

cze gotowe do tego, aby np.: kaligrafować itd. Pedagogika i psychologia rozwo-

jowa podpowiada, że może się ono bawić literami, eksperymentować, uczyć się, 

ciesząc, bawiąc itd. Natomiast zaprowadzony obligatoryjny i sztywny wymóg, 

że musi ono nabyć zasady kaligrafii w klasie pierwszej – kiedy pozostaje w wie-

ku sześciolatka – zmusza nauczyciela-wychowawcę do tego, aby posadzić 

dziecko w ławce i takimże przymusem – czyli wbrew naturze, wbrew prawidło-

wościom naturalnego rozwoju – uzyskać wymóg umiejętności kaligrafii na tym-

że poziomie wiekowym dziecka. Zauważmy więc, że takowe działanie okazuje 

się wprost sprzeczne z naturalną potrzebą dziecka na tymże etapie jego rozwoju 

– uczenia się poprzez zabawę.  

Powyższa niekonsekwencja nie jest jedyną. Należałoby zatem uchwycić, co 

jest naturalnym etapem rozwoju dziecka, a co okazuje się sprzeczne bądź jemu 

przeciwne. W tymże względzie jednak napotykamy znowu na mityczne słowo 

„natura” bądź „naturalne”. Należałoby więc rozstrzygnąć, o jaki sens chodziłoby 

zatem w takimże odwołaniu się do bliżej nieokreślonej charakterystyki. Czy 

chodziłoby o mityczną „czystą naturę” Rousseau, mającą unicestwić nabytek 

kulturowego dziedzictwa, aby bez takowego „bagażu” – jak określa w swej per-

spektywie – uzyskać możliwość swobodnego wykształcenia „nowego” społe-

czeństwa, utopijnego wedle nakreślonego odgórnie wzorca? Czy też chodziłoby 

o ideę eliminacji niepożądanych warstw społecznych, klas itd. w sensie Marksa  

i Engelsa, co w odniesieniu do zamierzonej ustawy skolaryzacji sześciolatków 

wprowadzałoby bardzo skuteczny próg selekcji – nie jedyny i wyłączny, ale 

pierwszy w hierarchii ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej? Do-

powiedzmy od razu – drugi miałby dotyczyć skolaryzowanych piętnastolatków.  

Wobec powyższych ministerialnych zamierzeń należałoby zauważyć, że za-

warty w klasycznej pedagogice polskiej dorobek nauczania zintegrowanego, któ-

re dawało dziecku czas na osobowe, indywidualne rozwinięcie się w swych 

umiejętnościach i zdolnościach, nie wykazuje cech koncepcji „powrotu do natu-
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ry” bądź „czystej natury” w sensie Rousseau – eliminacji cywilizacyjnych osią-

gnięć. Pedagogiczna koncepcja nauczania zintegrowanego umożliwiała indywi-

dualny rozwój dziecka – uwzględniała fakt, że każde dziecko rozwija się w swo-

im tempie. Rozpoznając, że np. jedno dziecko raczkuje szybciej, a inne wolniej, 

bądź że jedno usiądzie w wieku sześciu miesięcy, gdy dla drugiego takim mo-

mentem pozostaje czas piątego miesiąca, nie wyciągała fałszywego wniosku, iż 

jedno okazuje się lepsze od drugiego – zdolniejsze lub wykazujące lepsze pre-

dyspozycje. Rozpoznając takie i inne odmienności, czyniła dojrzały wniosek, iż 

każde dziecko wykazuje swe indywidualne, własne tempo wzrostu – psychofi-

zycznego, emocjonalnego, osobowościowego i innego.  

Powyższa dość wyrywkowa dyskusja z treścią podstawy programowej usta-

wy skolaryzacji sześciolatków z 2008 roku nie może nie pozostać rozważona 

także w bardziej szerokim kontekście – ekonomiczno-gospodarczym. Poza ar-

gumentami antypedagogicznymi na wprowadzenie w życie tejże i w takiejże po-

staci ustawy edukacyjnej istotnymi okazują się także inne przeciwwskazania. 

Wyartykułujemy wyłącznie jeden powód. Rozpoznając naocznościowo, że świat 

szkoły pozostaje bardziej brutalny dla sześcioletniego dziecka niż świat przed-

szkola, chcielibyśmy zauważyć możliwość zachodzenia nieusuwalnych konflik-

tów dzieci sześcioletnich z dziećmi starszymi. Wobec braku środków – tak ską-

pionych ze strony określonego ministerstwa bądź tak źle wyliczanych jako dota-

cje edukacyjne dla samorządów, na które przecież przerzucono liczne inne obo-

wiązki bez zagwarantowania odpowiednich funduszy itd. – czy nie należałoby 

nie podejmować tychże działań, skoro zdają się wykazywać ogromnie destruk-

cyjny charakter i pogłębiający się jeszcze względem obecnego materialnego sta-

nu szkoły i edukacji. Wiadomo, iż sześcioletnie dziecko potrzebuje takich cywi-

lizacyjnie podstawowych rzeczy, jak ciepła woda, mydło, papier toaletowy itd. 

A tymczasem wiele szkół nie jest w stanie zagwarantować nawet tychże zasad-

niczych – jak zdawałoby się mniemać – (cywilizacyjnych) wymogów, standar-

dów. Pomijamy jednocześnie fakt przepełnionych klas (zespołów), braku w bu-

dynkach szkół przestrzeni i miejsca na ćwiczenia gimnastyczne itd. Pomijamy 

niewątpliwy fakt uwsteczniania rozwoju intelektualnego, jaki – pomimo propa-

gandy – przynosi wszechobecna testomania itd. Pomijamy również fakt wpro-

wadzania niemal co roku nowych podręczników, z których korzyść zdają się 

mieć jedynie koncerny wydawnicze i liczne, mnożące się wydawnictwa (oświa-

towe) itd., najpewniej skutecznie lobbujące pojawianie się niemal co roku no-

wych podręczników – nawet do (lekcji) informatyki, a więc przedmiotu, który 

jakoby zdawał się polegać na praktycznym poznawaniu i nabywaniu umiejętno-

ści posługiwania się komputerem lub laptopem, bądź innym sprzętem informa-

tycznym. 

Należałoby postawić dość zasadniczą kwestię: czy zarzekający się o doko-

nywaniu ważnych cywilizacyjnych przekształceń w kierunku społeczeństwa in-

formacyjnego nie zafundowali polskim rodzicom i polskim dzieciom edukacyj-
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nego systemu, który wcale nie uczy samodzielności, w ogóle nie dowartościo-

wuje indywidualności i niepowtarzalności każdego skolaryzowanego; który nie 

wspiera rozwoju kreatywności na bazie uprzystępnianej szerokiej horyzontowo 

wiedzy, jaka pozostaje udziałem współczesności, ale jedynie dokonuje bez-

względnej selekcji – na nadających się do wizji nowej społeczności i na drugich, 

nie nadających się do niej, czyniąc z tych pierwszych wyłącznie społeczne „try-

biki” dla zdominowanej przez inne mocarstwa konsumpcyjnej społeczności, 

podwykonawców raczej niż twórców – (szarych) pracowników lub podwład-

nych raczej niż zarządzających systemem
68

. 

Aktualnym pozostaje zatem zapytanie: czy w obecnej współczesności kra-

jów obrzeża cywilizacyjnego Zachodu, a jednocześnie krajów Europy Środko-

wej i Wschodniej, nie mamy wciąż do czynienia z wizją klasowej eliminacji 

bądź wręcz unicestwiania społeczeństw stwarzających zagrożenie dla określają-

cych się jako dominujące i chcących takowymi pozostawać? Czy nie jest ona 

ideologicznie zaprowadzana ze strony ideologicznych establishmentów gospo-

darczo dominujących państw Zachodu, niezdolnych przełamać swej dominującej 

wizji zaprowadzania wizji nowych społeczeństw w ramach nowej cywilizacji na 

bazie ideologii „powrotu do natury” bądź natury „czystej”? W takiejże perspek-

tywie istotnym okazuje się zatem kwestia: jaką więc funkcję faktycznie pełni 

zwrot „powrotu do natury” bądź natury „czystej” w dyskursie politycznym bądź 

ideowym, gdy dla współczesnych początków drugiej dekady XXI stulecia ter-

min pozostaje zasadniczo rozumiany w sensie bezwzględnego uwzględnienia te-

go, co wyznacza i zarazem stanowi podstawę człowieczej, podmiotowej kondy-

cji psychofizycznej, duchowo-moralnej, intelektualnej itd.? Czy działalność tzw. 

europejskich ekologów i politycznych partii Zielonych na rzecz „środowiska” 

bądź „powrotu do natury” nie pozostaje wyłącznie frazesem lub mylącym zabie-

giem, nie oznaczającym uwzględnienia człowieczego „wtopienia” w physis
69

 

ziemskiego globu i kosmosu, a wyłącznie przebudowy tego, co ideologicznie 

zostało uznane jako niepożądana „cywilizacyjna” nadbudowa, gdy tymczasem 

wiadomym pozostaje, iż zachowanie dobrych ekologicznie drzewostanów 

(puszcz bądź parków narodowych) wymaga „pielęgnacyjnej” umiejętności le-

śników itd., a nie pozostawienia przestrzeni leśnych swobodnemu działaniu ży-

wiołów itd.? Również można żywić spore wątpliwości wobec seksualnych i in-

nych (psychiczno-duchowych, psychologiczno-fizycznych itd.) dewiacji lub za-

                                                      
68  Dopowiedzmy – piętnastoletni licealiści, wybierając nauki ścisłe, przestaną się uczyć przed-

miotów humanistycznych. Ci spośród nich, którzy zdecydują się – na przykład – na profil ma-

tematyczno-fizyczny, będą mieli nikłe szanse na dostanie się na studia humanistycznie i od-

wrotnie. Nadto, reforma szkolnictwa – przygotowana przez minister edukacji narodowej z lat 

2008–2012 i wdrażana przez jej następczynię – zakłada stopniowe ograniczenie godzin nauki  

z języka polskiego, historii itd. Jednocześnie rugowanie tych przedmiotów z programów na-

uczania budzi zrozumiały niepokój środowisk patriotycznych i grup licznych stowarzyszeń ro-

dzicielskich, którym nie jest obojętne, czego uczą się ich dzieci. 
69  Czyli dosłownie: „przyroda”, „natura”. 
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burzeń, mających jakoby wykazywać „naturalny” stan człowieczy – dla których 

wynajduje się bliżej nieokreślone nazwy: neutralnej (bądź „trzeciej”) „płciowo-

ści”, a których jedyną najpewniej rolę współczesnego ideologicznego przemoż-

nego forsowania stanowi doprowadzenie do ostatecznej destrukcji przednowo-

żytnej cywilizacji europejskiej, której zasadniczym elementem pozostaje chrze-

ścijaństwo, naznaczające jeszcze społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej 

dość silnym znamieniem postawy wiary. Czy wobec takich ideologizujących 

tendencji nie odkrywamy świadomie stosowanego mechanizmu unicestwienia 

przedrewolucyjnej cywilizacji europejskiej w jej chrześcijańskim osadzeniu na-

tury otwartej na nadprzyrodzoność poprzez narzucenie współczesnym (jeszcze 

wykazujących znamiona chrześcijańskie) społeczeństwom moralnego relatywi-

zmu, celem skuteczniejszego osiągnięcia ich kulturowej destrukcji, aby finalnie 

zrealizować nowe społeczeństwa wolności – równości – braterstwa, mechani-

zmu, który jedynie potwierdza ideologiczny zabieg Roussowego „powrotu do 

natury”, kiedy w fakcie biblijnej kobiety i mężczyzny autor Umowy społecznej  

i Rozprawy o nierówności nie dostrzega już potrzeby głębszego „dojścia do natu-

ry”, jako zarzucenia cywilizacyjnej (złej bądź określonej jako zła) nadbudowy? 

Należy zatem uznać, że koncepcja „powrotu do natury” bądź „czystej natu-

ry” Rousseau stanowi wyłącznie ideologiczny zabieg, mający jakoby likwido-

wać wykształcające się społeczne i inne nierówności, a powodujący je w no-

wych mutacjach cywilizacyjnych tworów – zabieg, wykształcony niewątpliwie 

w dobrym zamiarze przezwyciężenia rażących nierówności społecznych przed-

rewolucyjnej Francji jako monarchii absolutnej, ale wynikły z niedostatków 

wiedzy i stanu ówczesnych koncepcji intelektualnych i epistemologicznych. 

Przykład ustawy skolaryzacji sześciolatków zdaje się jedynie dowodzić, że 

wbrew hasłom uwzględnienia naturalnych praw rozwojowych dziecka uporczy-

wie forsowana edukacyjna reforma nie ma nic wspólnego z ich uwzględnieniem. 

Nadto wypowiedzi reprezentujących Ministerstwo Edukacji Narodowej – że 

„nie ugnie się [ono – DK] pod politycznym naciskiem”, zdają się uświadamiać, 

iż wspólnota narodowa najpewniej ma do czynienia z bliżej nieokreśloną grupą 

„ideologów”, która zdobywszy władzę, próbuje siłą narzucić własną wizję – ni-

czym przejęcie władzy przez jakobińskich rewolucyjnych przywódców nad 

francuskim imperium przed ponad dwustu laty. 

Zatem czy w konieczności przezwyciężenia cywilizacyjnie unicestwiającego 

europejski Zachód podziału na dominujących i dominowanych nie należałoby 

ozdrowieńczego środka odnaleźć w chrześcijańskiej wizji człowieczej natury 

przemienianej przez nadprzyrodzoność, a konsekwentnie także – wspólnoty su-

werennych narodów, organizujących swe wzajemne polityczne, ekonomiczno- 

-gospodarcze i inne relacje na zasadzie braterstwa i solidarności wspólnoty cy-

wilizacyjnej? Ale jak zainicjować ów zwrot ku ponownemu odkryciu ideału cy-

wilizacyjnego, jaki wykształcił (europejski) Zachód w jego kulturowej podsta-

wie i nakreślił perspektywy rozwoju w stuleciach mediewalnej Christianitas, 
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skoro taki ratunek zdaje się wyłącznie przynależeć do społeczeństw eliminowa-

nego przez ponowożytnych doktrynerów świata Europy Środkowej i Środkowo- 

-Wschodniej? 

Summary 

Ideologism of Modern Idea of „Coming Back to Nature” and „Pure” Nature 

and the Postmodern Projects of New Societies. In the Context of the 

Educational Bill of the Six-Year Olds School Enrollment of 23 December 

2008 

In the context of the considerable popularity of the French Enlightenment thinker – Rousseau, and, 

what is more, the dissemination of his thesis by reference of the widely understood postmodern re-

construction of the Western societies as stages of a new humanity, the author attempts to research 

research these assumptions; he also attempts to confront them with assumptions of intelligibility of 

human perception of the world and human physis oecumene highlighted in the physis of that fact, 

and the Christian understanding of the distinction and fusion between nature and the supernatural, 

not captured properly by the modern thesis of human nature as a tabula rasa as stated by Rousseau, 

acting after a crucial inspiration to plan the education of a new society – a utopian perfection. 

Keywords: idea of „coming back to nature”, idea of „pure” nature, J.J. Rousseau, the postmodern 

projects of new societies. 
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Kantowskie inspiracje pedagogiki humanistycznej 
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antropologiczna i pedagogiczna myśl Kanta, metateoria pedagogiki humanistycznej i krytycznej. 

Wprowadzenie 

Wielu pedagogów, a zwłaszcza historyków wychowania, nie tylko w Polce, 

uważa Johanna Friedricha Herbarta (1776–1841) za twórcę pedagogiki nauko-

wej
1
. W swym systemie pedagogicznym wyprowadził on teleologię wychowania 

z etyki, a technologię wychowania z własnej psychologii
2
. W dziele Wykłady pe-

dagogiczne za główne podstawy wychowania uznał kierowanie, nauczanie i kar-

ność, trzy elementy dzięki, przy udziale których należy ukształtować moralny 

charakter ucznia
3
. Jednak teoria nauczania wychowującego nie zyskała większe-

go uznania za życia autora. Niektóre poglądy Herbarta, a zwłaszcza ich konty-

nuacja i rozwinięcie przez Karla Volkmara Stoya (1815–1885) i jego współpra-

cowników: Otto Fricka (1832–1892), Tuiskona Zillera (1817–1872), Wilhelma 

Reina (1847–1927) i innych uczonych w tzw. herbartyzmie, legły u podstawy 

metateorii pedagogiki behawiorystycznej i konserwatywnej
4
, nawiązującej  

                                                      
1  Por. N. Hilgenheger, Johann Friedrich Herbart (1776–1841), [w:] Myśliciele o wychowaniu,  

t. 2, red. C. Kupisiewicz, Warszawa 2000, s. 89. 
2  Por. J. Suchmiel, Herbartowska nauka o wychowaniu – kategoria zapomniana?, [w:] Tożsa-

mość teorii wychowania, red. J. Papież, Kraków 2011, s. 169 i nn. oraz N. Hilgenheger,  

dz. cyt., s. 89 i nn.  
3  Poglądy pedagogiczne Jana Fryderyka Herbarta, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli 

pedagogicznej, t. 2: Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu, wyb. i oprac. S. Wołoszyn, War-

szawa 1965, s. 102 i nn. 
4  B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, s. 15. 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.03
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w dużej mierze do założeń nauk pozytywistycznych, szczególnie socjologii  

i psychologii oraz scjentyzmu. Herbartyzm jako ruch i system pedagogiczny 

drugiej połowy XIX w. upowszechnił się w Niemczech, Austro-Węgrzech, Fran-

cji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych
5
 i innych krajach. W 1911 r. uka-

zała się praca Wykłady o pedagogice eksperymentalnej
6
 Ernsta Meumanna 

(1862–1915), twórcy pedagogiki eksperymentalnej, i data ta czasami również 

jest traktowana jako cezura między okresem myśli pedagogicznej a powstaniem 

pedagogiki naukowej. Wprowadzono wtedy do metodologii badań pedagogicz-

nych metodę eksperymentalną, tym samym osadzając tę naukę w paradygmacie 

nauk społecznych. Co interesujące, psychologia Meumanna akcentowała dyna-

mizm, a więc również własną aktywność poznawczą ucznia, w miejsce statycz-

nej psychologii Herbarta
7
, uzasadniającej oddziaływania zewnętrzne jako naj-

ważniejsze w wychowaniu i kształceniu. 

Metateoria pedagogiki humanistycznej i krytycznej wskazuje na istnienie 

drugiego podstawowego nurtu w naukach pedagogicznych, którego źródła są 

inne niż nurtu wyżej wspomnianego. Genezę wyprowadza się zwłaszcza  

z działalności i prac filozoficznych oraz pedagogicznych Immanuela Kanta 

(1724–1804) i innych twórców, jak Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827), 

neokantystów ze szkoły badeńskiej, czy częściowo do nich nawiązującego 

przedstawiciela nowej filozofii życia, alternatywy dla neokantyzmu – Wilhelma 

Diltheya (1833–1911). W niniejszym artykule skupiono uwagę przede wszyst-

kim na dokonaniach Kanta w dziele konstytuowania się nauk humanistycznych, 

a zwłaszcza pedagogiki. Trzeba pamiętać, że za życia Kanta dyscyplin, którymi 

zajmują się dzisiejsze nauki humanistyczne, nie traktowano jako naukowych,  

a sam Kant za kryterium naukowości uważał matematyzację danej dyscypliny 

wiedzy, choć pod koniec życia jego poglądy uległy zmianie. 

Podstawowym celem tej pracy jest odnalezienie argumentów dla udowod-

nienia tezy, iż w swych pracach filozoficznych i pedagogicznych Kant stworzył 

podwaliny dla rozwoju nauk humanistycznych, w tym naukowej pedagogiki 

humanistycznej. Przez dokładniejszą analizę jego dzieł, szczególnie z zakresu 

etyki, antropologii filozoficznej i pedagogiki, autor stara się dokonać rekon-

strukcji myśli filozoficzno-pedagogicznej Kanta, a następnie, wyodrębniwszy 

wartości humanistyczne i zarazem pedagogiczne, dokonać takiej ich interpreta-

cji, aby udowodnić postawioną tezę. 

                                                      
5  E.V. Johanningmeier, T.R. Richardson, Educational research, the national agenda, and educa-

tional reform. A history, Montgomery 2008, s. 134. W Stanach Zjednoczonych Ameryki pro-

wadzono w XIX w. poważne studia nad herbartyzmem, czego dowodem jest znana praca:  

Ch. de Garmo, Herbart and the Herbartians, New York 1896.  
6  Wydanie polskie: E. Meumann, Zarys pedagogiki eksperymentalnej, tłum. W. Mondalski, 

Brześć 1929. Zob. S. Sztobryn, Pedagogika Nowego Wychowania, [w:] Pedagogika, t. 1, red. 

Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2004, s. 284. 
7  Tamże, s. 286. 
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Bezpośrednio z pedagogiką powiązane są dwa dzieła Kanta pochodzące  

z ostatnich lat życia filozofa: Antropologia w ujęciu pragmatycznym, wydana  

w 1798 r., oraz pozycja O pedagogice, która ukazała się w 1803 r. Jednak 

równie istotnym wkładem Kanta do nauk pedagogicznych są jego poglądy  

i dzieła nawiązujące do etyki, a nawet religioznawstwa.  

Myśl etyczna Kanta 

Na Kancie duże wrażenie wywarły prace dwóch filozofów: Jeana-Jacques’a 

Rousseau (1712–1778) oraz Davida Hume’a (1711–1776). W Umowie społecz-

nej Rousseau lud wprowadził demokrację aktem wolnej woli i odrzucił chrześci-

jańskie i liberalne prawa gwarantujące własność i nierówność społeczną. Jednak 

wolność w opisywanym przez Rousseau państwie miała wymiar skrajnie kolek-

tywistyczny, a prawa jednostek nie miały większego znaczenia. Państwo demo-

kratyczne, zarządzane dzięki demokracji bezpośredniej, nadzorowało każdy 

aspekt życia obywateli
8
. Oczywiście Kant nie podzielał wszystkich tych poglą-

dów, jednak rozwinął na własny sposób te związane z wolnością i wolną wolą. 

Zainteresowały go również poglądy Hume’a dotyczące empirycznej metody po-

znania oraz niemożności poznania obiektywnego i względności poznania, a tak-

że potrzeby oddzielenia faktów od interpretacji w systemach moralności. 

Krytyka czystego rozumu jest podstawowym dziełem teoriopoznawczym 

Kanta
9
. Zjawiska, czyli fenomeny, można rozpoznać przez doświadczenie, które 

jest jedynym źródłem poznania. Nauka nie jest jednak w stanie rozpoznać no-

umenów – rzeczy samych w sobie. Poza granicami doświadczenia rozum nicze-

go nie potrafi poznać. Umysł w akcie poznania postrzega zjawiska w czasie  

i przestrzeni, a także myśli o nich, łącząc je z kategoriami intelektu, takimi sa-

mymi dla wszystkich ludzi. To one określają przedmiot poznania, a doświadcze-

nie stanowi syntezę danych zmysłowych i pojęć
10

. Tylko w dziedzinie moralno-

ści rozum praktyczny, wykraczający poza wskazane ograniczenia i utożsamiany 

z samą moralnością, nakazuje postępowanie z obowiązku w myśl imperatywu 

kategorycznego
11

.  

Filozofia moralności u Kanta jest bardzo rozwinięta . W dziele, nie tak 

trudnym jeszcze w odbiorze, zatytułowanym Uzasadnienie metafizyki moral-

ności, filozof dążył do ustalenia najwyższej zasady moralności. Według Kan-

ta imperatywy hipotetyczne, czyli warunkowe, wskazują na działania jako środki 

do pożądanych celów, a imperatywy kategoryczne, czyli bezwarunkowe, wska-

                                                      
8  J.J. Rousseau, Umowa społeczna, przeł. A. Peretiatkowicz, Kęty 2002, s. 82 i nn.  
9  I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 1 i 2, przeł. R. Ingarden, Kraków 1957. 
10  G. Durozoi, A. Roussel, Filozofia. Słownik. Pojęcia, postacie, problemy, Warszawa 1997, 

s. 125. 
11  Tamże, s. 126.  
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zują na podejmowanie pewnych działań bezwarunkowo. Z imperatywu katego-

rycznego można wyprowadzić prawa wolności, które są inne niż prawa przyro-

dy. Kant pisał: 

Każda rzecz w przyrodzie działa według praw. Tylko istota rozumna posiada władzę 

działania według przedstawienia praw, tj. według zasad, czyli posiada wolę. Ponieważ do 

wyprowadzenia czynów z praw potrzebny jest rozum, przeto wola nie jest niczym innym 

jak praktycznym rozumem. […] Przedstawienie obiektywnej zasady, o ile ona wolę zmu-

sza, nazywa się nakazem (rozumu), a formuła nakazu zwie się imperatywem12. 

Sam imperatyw kategoryczny zdefiniował następująco: 

Kategoryczny imperatyw jest więc tylko jeden i brzmi następująco: postępuj tylko we-

dług takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym 

prawem13. 

Kant wskazuje też na imperatyw praktyczny, będący najbardziej rozwinię-

tym imperatywem hipotetycznym, jednocześnie odzwierciedlającym jego wizje 

człowieka i humanizmu opartego na moralności autonomicznej. Filozof ujął go 

następująco: 

Praktyczny imperatyw brzmieć więc będzie następująco: Postępuj tak, byś człowieczeń-

stwa tak w twej osobie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako 

celu, nigdy tylko jako środka14. 

Myśl etyczna Kanta łączy się i przenika z myślą antropologiczną oraz aksjo-

logiczną i stanowi podstawę dla paradygmatu wychowania podmiotowego w pe-

dagogice: 

Twierdzę oto: człowiek i w ogóle każda istota rozumna istnieje jako cel sam w sobie, nie 

tylko jako środek, którego by ta lub owa wola mogła używać wedle swego upodobania, 

lecz musi być uważany zarazem za cel zawsze, we wszystkich swych czynach, odnoszą-

cych się tak do niego samego jak też do innych istot rozumnych. Wszelkie przedmioty 

[ku którym kierują się nasze] skłonności mają tylko wartość warunkową. Gdyby bowiem 

skłonności i oparte na nich potrzeby nie istniały, to przedmiot ich byłby bez wartości. 

Same zaś skłonności jako źródła potrzeb nie tylko nie mają żadnej bezwzględnej warto-

ści, tak aby ich sobie życzyć, ale nawet musi być powszechnym życzeniem każdej istoty 

rozumnej, żeby się od nich zupełnie uwolnić. A zatem wartość wszystkich przedmiotów, 

jakie dzięki naszym czynnościom mielibyśmy zdobyć, jest zawsze warunkowa. To, co 

istnieje, a czego istnienie zależy nie od naszej woli, ale od przyrody, ma mimo to – o ile 

jest czymś pozbawionym rozumu – tylko względną wartość, a to jako środek, i zwie się 

dlatego rzeczą; natomiast istoty rozumne nazywamy osobami, ponieważ już ich natura 

wyróżnia je jako cele same w sobie, tj. jako coś, czego nie należy używać tylko jako 

środka, a więc o tyle ogranicza wszelką dowolność (i jest przedmiotem szacunku). Są to 

więc nie tylko subiektywne cele, których istnienie jako skutek naszego czynu posiada dla 

nas wartość, lecz cele obiektywne, tj. rzeczy, których istnienie samo w sobie jest celem,  

i to takim, którego nie można zastąpić żadnym innym celem, któremu by one miały słu-

                                                      
12  I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Kęty 2013, s. 30. 
13  Tamże, s. 38. Przez maksymę Kant rozumiał, jak sam napisał, subiektywną zasadę postępowania. 
14  Tamże, s. 46. 
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żyć jedynie za środek, ponieważ bez niego nie znalazłoby się zgoła nic, co miałoby wartość 

bezwzględną. Gdyby zaś wszelka wartość była warunkowa, a więc przypadkowa, wówczas 

nie moglibyśmy znaleźć dla rozumu w ogóle żadnej najwyższej praktycznej zasady15.  

Według Kanta, człowiek, będąc bytem zmysłowym i empirycznym, przyna-

leży do świata przyrodniczego, a przez posiadanie rozumu, który może wybierać 

i decydować, i w rezultacie uczynić go istotą wolną, przynależy do świata inteli-

gentnego. To w tym świecie, gdzie nie ma przymusu, istnieje moralność jako ro-

zum praktyczny, a jego postulatami są: wolność, nieśmiertelna dusza i Bóg.  

W innym świecie Bóg może wynagrodzić człowieka za dobre czyny, których 

świadczenie wymaga bezinteresowności i wyrzeczeń, tym samym zapewniając 

harmonię między cnotą a szczęściem
16

. Imperatyw moralny może też przysłużyć 

się szczęściu jednostki jako swoisty drogowskaz moralny. Samo osiągnięcie 

szczęśliwości Kant traktował jako najważniejszy cel każdego człowieka, a śro-

dek, dzięki któremu można go osiągnąć, nazywał mądrością: 

Istnieje jednakowoż jeden cel, który można przyjąć jako rzeczywisty u wszystkich istot 

rozumnych (o ile do nich, jako do istot zależnych, imperatywy się stosują), więc i zamiar, 

który one nie tylko mogą mieć, ale o którym można z pewnością twierdzić, że wszystkie 

z przyrodzoną koniecznością go mają, mianowicie zamiar osiągnięcia szczęśliwości. Hi-

potetyczny imperatyw, który przedstawia praktyczną konieczność czynu jako środka do 

sprowadzenia szczęśliwości, jest asertoryczny17. Wykładać go należy nie jako konieczny 

jedynie do jakiegoś niepewnego, możliwego tylko celu, ale jako konieczny do celu, który 

na pewno i a priori możemy z góry przyjąć u każdego człowieka, ponieważ należy do 

jego istoty. Zręczność w wyborze środków do własnego największego dobra można na-

zwać mądrością18 w najściślejszym znaczeniu. A zatem imperatyw, który odnosi się do 

wyboru środków prowadzących do własnej szczęśliwości, tj. przepis mądrości, jest zaw-

sze jeszcze hipotetyczny; nie nakazuje czynu bezwzględnie, lecz tylko jako środek do in-

nego celu. 

Na koniec istnieje imperatyw, który bezpośrednio nakazuje pewne zachowanie, nie 

zakładając jako warunku innego celu, który ma się przez to zachowanie uzyskać. Ten 

imperatyw jest kategoryczny. Nie tyczy się on materii czynu i tego, co z niego ma wyni-

kać, lecz formy i zasady, z której czyn sam wynika, a istotna dobroć tego czynu polega 

na przekonaniach i usposobieniu (Gesinnung)19, jakikolwiek byłby jego wynik. Ten im-

peratyw nazwiemy imperatywem moralności20. 

Sama szczęśliwość jest stanem istnienia człowieka, gdy wszystko przebiega 

w zgodzie z jego wolą, gdy dochodzi do zgodności natury z najważniejszym ce-

                                                      
15  Tamże, s. 45. 
16  G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., s. 126.  
17  Czyli twierdzący. Jest to sąd stwierdzający fakt bez przytaczania dowodów. 
18  Mądrość (niem. die Klugheit) należy rozumieć dwojako: jako mądrość życiową, czyli zręcz-

ność (rozsądek, przebiegłość) człowieka we wpływaniu na drugich, by użyć ich do swych ce-

lów i jako mądrość osobistą (właściwą mądrość), umiejętność łączenia wszystkich tych celów 

dla własnej trwałej korzyści. Zob. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki…, s. 33. 
19  W tłumaczeniu użyto dwóch słów: przekonania i usposobienie, ale w oryginale widnieje jedno 

słowo: Gesinnung. 
20  Tamże, s. 33. 
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lem człowieka. Imperatyw kategoryczny zdaje się stać ponad wszystkimi kate-

goriami, jako „metazasada” stanowi rdzeń orientacji etycznej każdego człowieka 

i ma charakter autonomiczny. W omawianym dziele Kant starał się wzmocnić 

kategorie sumienia, tworząc nomenklaturę etyczną, gdyż żywił przeświadczenie 

o zagrożeniu cnoty ludzkiego bytu przez rozliczne pokusy. Jego zamiarem nie 

było stworzenie nowych zasad moralnych dla zainteresowanego człowieka, któ-

ry chciałby wiedzieć, jak postępować moralnie, lecz umożliwienie mu lepszego 

filozoficznego zrozumienia już istniejących. Twierdzenia moralne, według tego 

filozofa, opierają się na sądach syntetycznych przyjętych a priori – pierwotnych, 

niepodlegających dowodzeniu, a jednocześnie istniejących realnie, powszechnie, 

konieczne i dających się zbadać. Moralność jest źródłem postępowania człowie-

ka, połączonym z dobrą wolą i obowiązkiem, jest prawem moralnym kierującym 

jego postępowaniem, a nie empirycznym motywowaniem czynu. Metafizyka 

moralności ma więc nie materialny, ale formalny charakter. Dobra wola należy 

do podstawowych twierdzeń moralnych, stanowi podstawę etyki i stoi wyżej niż 

jakiekolwiek skłonności. Posiada ją każdy człowiek, jednak należy ją wyzwolić 

przez oświecenie
21

. Kant domaga się tutaj od człowieka porzucenia stanu mara-

zmu, bezruchu i polegania na innych, i wzięcia swojego życia, jego najważniej-

szego zadania we własne ręce. Jest to postulat pedagogiczny, który został podję-

ty prawie sto lat później jako aktywizm, jedna z podstawowych cech ruchu No-

wego Wychowania. Kant ujął to następująco: 

O ś w i e c e n i e m  n a z y w a m y  w y j ś c i e  c z ł o w i e k a  z  n i e -

p e ł n o l e t n o ś c i,  w  k t ó r ą  p o p a d ł  z  w ł a s n e j  w i n y. Nie-

pełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem, 

bez obcego kierownictwa. Z a w i n i o n ą  jest ta niepełnoletność wtedy, kiedy przy-

czyną jej jest nie brak rozumu, lecz decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego 

kierownictwa. Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się swym własn ym  rozumem – 

tak oto brzmi hasło Oświecenia22. 

Przynależny człowiekowi rozum ma mu służyć przede wszystkim w spra-

wach moralności, w opanowaniu negatywnych skłonności oraz kierowaniu się 

racjonalnymi motywami. Moralnymi są tylko takie czyny, które wypełniane są  

z obowiązku i z którymi człowiek się zgadza, a nie narzucone z zewnątrz lub 

motywowane własną korzyścią. Po przeanalizowaniu rozmaitych rodzajów mo-

ralności heteronomicznej Kant uznał je za błędne, gdyż opierały się na czynni-

kach obcych, zewnętrznych i zdecydowanie wskazał na prawdziwość moralności 

autonomicznej. Tym samym prawie o dwieście lat wyprzedził współczesne 

twierdzenia o rozwoju ludzkiej moralności
23

. Jego ustalenia wywarły wielki 

                                                      
21  G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., s. 126–127.  
22  T. Kroński, Kant, Warszawa 1966, s. 164. Przytoczono tam cytat z: I. Kant, Was is Aufklärung? 

(Co to jest Oświecenie?) w przekładzie A. Landmana.  
23  Chodzi tu przede wszystkim o badania i twierdzenia J. Piageta oraz L. Kohlberga. Por.  

L. Kohlberg, Essays in Moral Development, t. 1: The Philosophy of Moral Development, New 
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wpływ na rozwój pedagogiki kultury, czego ślady można wyraźnie odnaleźć 

chociażby w pracach Eduarda Sprangera (1882–1963) czy Sergiusza Hessena 

(1887–1950)
24

. W końcowej części pracy Kant analizował pojęcie wolności.  

Głównym dziełem Kanta z zakresu etyki jest Krytyka praktycznego rozumu. 

Filozof powtarza w nim i rozwija szereg tez z Uzasadnienia metafizyki moral-

ności. W dziele tym znajdują się słynne słowa Kanta:  

Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem i czcią, im 

częściej i trwalej nad nimi się zastanawiamy: niebo gwieździste nade mną i prawo mo-

ralne we mnie25. 

Słowa te wskazują na dokonanie się „przewrotu kopernikańskiego”  

w etyce. Kant stwierdził, że jej podstawy stanowi nie zewnętrzny autorytet, 

ale wewnętrzna powinność. Istnienie nieśmiertelnej duszy, Bóg i wolność są 

dla niego postulatami, produktami rozumu, które tworzą ludzkie doświad-

czenie i organizują je, nadając mu ogólny sens. Już nie Bóg czy autorytety 

osobowe uzasadniają moralność, ale prawo moralne. Ponieważ rozum teore-

tyczny, operujący na ideach, nie jest w stanie rozstrzygnąć problemów meta-

fizycznych, czyni to rozum praktyczny, operujący na wymienionych postula-

tach. Już w Krytyce czystego rozumu Kant zajął się wolnością w różnym ro-

zumieniu, czyli jako kategorią ogólną, a także transcendentalną (absolutną), 

ponadto kosmologiczną, praktyczną i jeszcze innymi jej rodzajami. Na przy-

kład wolność transcendentalna jest wyzwoleniem od przymusu, od prawideł 

przyrody, wobec której jest w opozycji
26

, nie ma jednak charakteru empi-

rycznego, stanowi więc ideę czystego rozumu. Z kolei wolność praktyczna to 

niezależność własnej woli od przymusu wynikającego z popędów zmysło-

wych
27

. W Krytyce praktycznego rozumu Kant wiąże kategorie wolności z wo-

lą i moralnością opierającą się na imperatywie kategorycznym:  

Jedyne pryncypium moralności polega bowiem na niezależności od wszelkiej materii 

prawa (mianowicie od pożądanego przedmiotu), a zarazem przecież na zdeterminowaniu 

woli przez samą jedynie powszechną formę prawodawczą, do jakiej maksyma musi być 

zdatna. Owa niezależność zaś jest wolnością w rozumieniu negatywnym, a własne to 

prawodawstwo czystego i jako taki praktycznego rozumu jest wolnością w rozumieniu 

pozytywnym. A zatem prawo moralne nie wyraża niczego innego niż autonomię czyste-

go rozumu praktycznego, tj. wolności, a ta jest sama formalnym warunkiem wszelkich 

maksym, pod którym jedynie mogą one zgadzać się z naczelnym prawem praktycznym28.  

                                                      
York 1981 oraz L. Kohlberg, Essays in Moral Development, t. 2: The Psychology of Moral De-

velopment, New York 1984. Interesujące opracowanie powyższej problematyki można odna-

leźć w: D. Czyżowska, O celu i granicach rozwoju moralnego, „Analiza i Egzystencja” 2008, 

nr 8, s. 87 i nn.  
24  J. Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, wyd. 2, Kraków 2006, s. 52–55. 
25  I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, wyd. 3, przeł. J. Gałecki, Warszawa 2004, s. 258.  
26  I. Kant, Krytyka czystego rozumu…, t. 2, s. 187–188. 
27  Tamże, s. 278. 
28  I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu…, s. 58. 
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Tak więc prawdziwa moralność może zaistnieć tylko wtedy, gdy człowiek 

jest wolny, gdyby takim nie był, czyli byłby zdeterminowany przez prawa przy-

rody, byłaby mu ona zbędna. Działanie moralne wynika z obowiązku nakazy-

wanego przez rozum praktyczny
29

. Obowiązek jest praktycznym przymusem na-

kazującym konieczność czynu. Moralność to odnoszenie się wszelkiego czynu 

do prawodawstwa znajdującego się w każdej istocie rozumnej i wypływa z jej 

woli
30

. Prawo moralne domaga się wypełnienia właśnie z obowiązku, a nie  

z upodobania czy motywowania się interesem osobistym
31

. Dzięki wymienio-

nym wcześniej postulatom człowiek może się doskonalić moralnie i osiągnąć 

poczucie szczęścia. Wszelkie, bardziej szczegółowe, normy moralne, zakazy  

i nakazy powinien wyprowadzać ze wskazanego imperatywu kategorycznego.  

Patrząc z pewnej perspektywy czasowej, imperatyw kategoryczny Kanta legł 

u podstaw współczesnej deontologii, również deontologii w zawodzie nauczy-

ciela. W wydanej pod sam koniec XVIII w. Metafizyce moralności Kant zawarł 

swoją filozofię prawa, opisując metafizyczne podstawy teorii prawa oraz teorii 

cnót. Ponownie wyłożył w niej swój system etyczny, uwzględniając koncepcję 

nowoczesnej wolności. W pracy tej filozof m.in. uznał, że wojna jest niezgodna 

z prawem moralnym:  

Nasz rozum praktyczny wypowiada więc teraz swoje nieugięte veto: nie powinno być 

wojny: ani tej, która toczy się pomiędzy Mną i Tobą w stanie natury, ani tej pomiędzy 

nami jako państwami, które – mimo że wewnętrznie osiągnęły już stan prawa – na ze-

wnątrz (czyli w stosunkach między sobą) wciąż jeszcze tkwią w stanie bezprawia; – al-

bowiem nie jest to właściwy sposób na dochodzenie przez każdego swoich praw32.  

Bez pokoju, zdaniem Kanta, trudno mówić o dalszym rozwoju moralnym 

ludzkości, a powstanie wolnej ligi państw wydało mu się najlepszym rozwiąza-

niem zapewniającym pokój. 

Warto dodać, że etyka kantowska została później poddana ostrej krytyce, 

m.in. przez Maxa Schelera i Nicolaia Hartmanna, którzy zarzucili Kantowi, iż 

wcale nie uwolnił człowieka, jako że  

wolność podmiotu moralnego wymaga zewnętrznego źródła moralności, które stanowią 

według nich obiektywnie istniejące wartości33.  

Jednak i ich etyka została zakwestionowana
34

.  

                                                      
29  Tamże, s. 134–135.  
30  I. Kant, Uzasadnienie metafizyki…, s. 50–51. 
31  Tenże, Krytyka praktycznego rozumu…, s. 239, 250.  
32  Tenże, Metafizyka moralności, przeł. E. Nowak, Warszawa 2005, s. 208. 
33  M. Soniewicka, W poszukiwaniu źródeł powinności. Etyka obowiązku i etyka odpowiedzialno-

ści wobec problemu autorytetu, [w:] W świecie powinności, red. B. Brożek, M. Hohol, Ł. Ku-

rek, J. Stelmach, Kraków 2013, s. 126. 
34  Tamże, s. 151. Zdaniem Marty Soniewickiej, obie etyki, Kanta i jego krytyków, nie radzą sobie 

z problemem wolności i autorytetu, dopiero, jak twierdzi badaczka, etyka Henri Bergsona, który 

dowodzi, że moralność ma angażować i integrować jednostkę z całym jej życiem, rozstrzyga te 
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Myśl antropologiczna Kanta 

Kant przez antropologię rozumiał systematyczną teorię zawierającą wiedzę  

o człowieku. Można ją rozwijać w ujęciu fizjologicznym, a więc dociekać, czym 

jest człowiek jako dzieło przyrody, oraz w ujęciu pragmatycznym, czyli szukać 

odpowiedzi na pytania, czym lub kim staje się lub może stać się człowiek jako 

istota działająca w sposób wolny
35

. Nie zawsze „antropologię praktyczną” Kan-

ta, do której odniesienia można odnaleźć w dziele: Uzasadnienie metafizyki mo-

ralności, utożsamia się z „antropologią pragmatyczną”, zawartą w dziele: Antro-

pologia w ujęciu pragmatycznym. Pierwsza miałaby być empiryczną częścią 

etyki, a druga dyscypliną teoretyczną o znaczeniu praktycznym. Istnieją jednak 

dowody na to, że Kant łączył antropologię pragmatyczną ze swą filozofią trans-

cendentalną
36

. W drugim dziele Kant skupia się na człowieku, który nie jest 

dziełem gotowym natury, ale rozwija się w procesie historycznego rozwoju ga-

tunku, a jego istota ujawnia się przez postęp kultury
37

. Antropologia Kanta od-

wołuje się zatem do jego myśli filozoficznej teoretycznej i praktycznej, i ma 

swoje miejsce jako jedna z głównych części systemu Kanta, lokując się pomię-

dzy teorią poznania i metafizyką oraz etyką i koncepcją państwa
38

. Warto tu za-

uważyć, że antropologia Kanta bezpośrednio łączy się z jego myślą pedago-

giczną, a wspomniany system Kant uzupełnił o filozofię wychowania, pisząc 

pod koniec swojego życia pracę bezpośrednio poświęconą temu zagadnieniu
39

.  

Myśl antropologiczna Kanta zawiera transcendentalny wymiar człowieczeń-

stwa, który wiąże się z godnością. Już pojęcie obowiązku wskazywało, że czło-

wiek uważa go za cel sam w sobie, a nie uczucie, popęd czy skłonność. Wola 

człowieka jest prawodawcza i zasadza się na rozumie, który w tym wypadku 

kieruje się ideą godności istoty rozumnej, a nie praktyczną pobudką czy przyszłą 

korzyścią. Godność człowieka, której nie można zastąpić żadnym równoważni-

kiem i jest wartością wewnętrzną, sprawia, że człowiek kieruje się prawem, któ-

re sam ustala (moralność autonomiczna). Istota rozumna może być zatem celem 

samym dla siebie, jeśli tylko posiada moralność
40

. Podstawą godności ludzkiej  

i każdej istoty rozumnej jest autonomia. Godność jest bezwarunkową, niepo-

równywalną wartością, a szacunek jest jedynym wyrazem oceny, której powinna 

                                                      
problemy. Bergson jest jednym z przedstawicieli filozofii życia, podobnie jak wymieniony na 

początku niniejszego artykułu W. Dilthey. 
35  I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, War-

szawa 2005, s. 1.  
36  L. Kusak, Zarys antropologii Immanuela Kanta, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej 

w Krakowie” 2006, nr 722, s. 43–44.  
37  Tamże, s. 45.  
38  Tamże, s. 44–45. 
39 Wspomnianą już rozprawę O pedagogice. 
40  I. Kant, Uzasadnienie metafizyki…, s. 51. 
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się poddać istota rozumna
41

. Bezwzględnie czy bezwarunkowo dobra ludzka wo-

la to ta, która opiera się na imperatywie kategorycznym. Każdą inną istotę ro-

zumną, jak i siebie samego, należy traktować nie jako środek, ale jako cel
42

. Dla-

tego, że natura istot rozumnych wyróżnia je jako cele same w sobie, są one oso-

bami, a nie rzeczami, gdyż te posiadają tylko wartość względną (mogą być zastą-

pione innymi), mogą być zdobyte dzięki czynnościom ludzkim i są tylko środkami 

do celu
43

. Istoty ludzkie są osobami dlatego, że każda jest prawodawcza i rozważa 

ona swe maksymy z własnego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia każdej 

innej istoty rozumnej. W ten sposób wyłania się świat istot rozumnych jako inny 

niż świat przyrody
44

. Tym samym Kant stworzył podwaliny pod rozwój nauk hu-

manistycznych o odrębnym przedmiocie badań niż w naukach przyrodniczych. 

Człowiek posiada godność, odpowiedzialność i dobrą wolę, które wynoszą go po-

nad świat przyrody, nie można go sprowadzić do istnienia tylko w świecie przy-

rodniczym, w wymiarze empirycznym. Kant podaje jako przykład dla takiej róż-

nicy towarzyszące człowiekowi poczucie piękna, które jest wolne od egoizmu i in-

teresowności, zapewnia mu doznania rozkoszy, i jednoznacznie wskazuje na to, że 

ludzka natura wykracza poza świat przyrodniczy
45

. Antropologia zatem powinna 

skupić się na wnikliwym dociekaniu zagadnienia doskonalenia się człowieka  

i ludzkości w jej procesie rozwoju cywilizacyjnego
46

.  

W rozprawie Antropologia w ujęciu pragmatycznym Kant w mniejszym 

stopniu koncentruje się na ujęciu fizjologicznym antropologii, a w większym na 

człowieku, który jest w procesie rozwoju, posiada pewne wyposażenie dane mu 

przez naturę, jednak rozwija swą istotę dzięki postępowi kulturowemu podczas 

rozwoju historycznego swego gatunku
47

. Kant nazywa człowieka „ziemską isto-

tą rozumną” w odróżnieniu od hipotetycznych rozumnych istot pozaziemskich.  

Człowiek wyróżnia się spośród innych istot ziemskich zdolnością samodo-

skonalenia się w oparciu o wrodzone uzdolnienia i dyspozycje, motywowany 

skłonnością do rywalizacji i walki o naczelną pozycję wśród istot żywych
48

. To, 

czym kreuje się człowiek (ujecie pragmatyczne antropologii u Kanta), zależy od 

jego racjonalnej konstrukcji, odkrywanej przez Kanta w jego filozofii transcen-

dentalnej, oraz od wrodzonych predyspozycji, które wskazują na możliwość 

osiągnięcia przez niego doskonałości. Rozum jest narzędziem do kształtowania 

siebie, a myślenie pozwala człowiekowi obserwować własne „ja”, swoje zacho-

wania, a następnie korygować je
49

. 

                                                      
41  Tamże, s. 52.  
42  Tamże, s. 54. 
43  Tamże, s. 45.  
44  Tamże, s. 54–55. 
45  I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1986, s. 92–94. 
46  G. Durozoi, A. Roussel, dz. cyt., s. 126. 
47  L. Kusak, dz. cyt., s. 45. 
48  Tamże, s. 46. 
49  A. Bobko, Wstęp. Człowiek w filozofii Immanuela Kanta, [w:] I. Kant, Antropologia w ujęciu 

praktycznym…, s. XXXI. 
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Predyspozycje tkwiące w naturze ludzkiej Kant opisał w dziele Religia  

w obrębie samego rozumu. Pytając o to, czy człowiek jest dobry, czy zły z natu-

ry, Kant wyróżnił tkwiące w niej trzy wrodzone predyspozycje: do zwierzęcości, 

do człowieczeństwa i do osobowości. Pierwsza opiera się na egoizmie, objawia 

się jako popędy (zarówno jako instynkt samozachowawczy, jak i popęd płciowy 

oraz popęd społeczny). Predyspozycja do zwierzęcości nie jest przez Kanta trak-

towana jako negatywna, lecz prowadząca do dobra, choć może zawierać przy-

wary (jak: obżarstwo, lubieżność czy dzikie bezprawie), za uleganie którym od-

powiada człowiek. Predyspozycja do człowieczeństwa odwołuje się do nie-

ustannego porównywania się z innymi ludźmi i rywalizacji z nimi. Najpierw 

człowiek nie chce być gorszy od innych i pragnie im co najmniej dorównać,  

a często uzyskać przewagę i zdominować innych. Wyrasta z tego ludzka twór-

czość, która rozwija kulturę, jednocześnie otwierając dla człowieka ten nowy 

świat. Pojawiają się teraz problemy już nowej jakości, związane z relacjami 

międzyludzkimi. Człowiek jako racjonalny podmiot kierujący swym zachowa-

niem może nie być wolnym od wpływów wewnętrznych, jak dotychczas utrzy-

mywał filozof. Kant jednak nie zdążył rozwinąć w swej filozofii tego istotnego 

wątku. Zauważył wszakże, że ze wspomnianą predyspozycją wiążą się takie 

przywary, jak: zazdrość, radość z cudzego nieszczęścia czy niewdzięczność. 

Trzecia predyspozycja, do osobowości, jest zdolnością człowieka do szacunku 

dla prawa moralnego, któremu jest skłonny bezinteresownie podporządkować 

się. Moralność stoi ponad wszelkimi uwarunkowaniami naturalnego pochodze-

nia. Zdaniem Kanta, prawo moralne przemawia nie tylko do człowieka, ale do 

każdej istoty rozumnej, a etyka wskazuje, co dziać się powinno. Prawo moralne 

koresponduje z rozumem, a człowiek jako istota rozumna posiada osobowość, 

która odzwierciedla jego moralność. Jako taki działa zgodnie z prawem moral-

nym, niezależnie od własnego interesu
50

. W Antropologii w ujęciu pragmatycz-

nym Kant nieco zmodyfikował określenia wyżej opisanych predyspozycji. Na-

zwał je w kolejności: predyspozycją techniczną prowadzącą do mechanicznego 

posługiwania się rzeczami, predyspozycją pragmatyczną umożliwiającą kształ-

towanie kultury i ucywilizowanych relacji z ludźmi oraz predyspozycją moral-

ną
51

. Tak więc myślenie i predyspozycje, według Kanta, umożliwiają człowie-

kowi rozwój. Uzdolnienia techniczne stanowią rekompensatę braków w instynk-

tach i wąskiej specjalizacji w określonych zachowaniach czy środowisku. Prag-

matyczne skłonności do życia w społeczeństwie wyprowadzają człowieka ze 

świata przemocy do świata istot „dobrze ułożonych”, kierujących się prawem. 

Kant pisał:  

                                                      
50  Tamże, s. XXIX–XXVIII. W wymienionym dziele Kant opisał trzy predyspozycje w rozdziale: 

O pierwotnych predyspozycjach do dobra w ludzkiej naturze. Zob. I. Kant, Religia w obrębie 

samego rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków 1993, s. 47–49.  
51  Tamże, s. XXVIII.  
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W tym nowym środowisku, posługując się rozumem, może on uszlachetniać się (wyra-

zem tego jest nabywanie biegłości w różnych rodzajach działań oraz twórczość arty-

styczna i naukowa), cywilizować (na drodze ograniczenia samowoli przy pomocy spo-

łecznego przymusu) i umoralniać (przy pomocy religii, obyczajów i wychowania)52. 

Wrodzone zadatki moralne przejawiają się zarówno w dobrych, jak i złych 

czynach człowieka. Jego inteligibilny charakter sprawia, że jest on rozumny, 

wolny i z natury dobry. Posiada jednak skłonności do zła, wynikające z jego cie-

lesności i związków ze światem przyrody. To zmysłowy charakter człowieka po-

pycha go do zła. Gatunek ludzki dzięki własnej pracy i sprzyjającym okoliczno-

ściom zewnętrznym stopniowo staje się dobry i zachodzi w nim postęp moralno-

prawny. Podleganie rozmaitym popędom i afektom, które są jak choroby umysłu, 

uniemożliwia kroczenie drogą rozwoju i musi zostać przezwyciężone
53

. „Dosko-

nała istota rozumna”, która bez przymusu kieruje się w swym postępowaniu ro-

zumem i moralnością, jest celem procesu samodoskonalenia się człowieka
54

. 

Antropologia w ujęciu pragmatycznym pisana zupełnie innym niż poprzednie 

główne filozoficzne dzieła autora, bardziej popularnym, kwiecistym i moralizator-

skim językiem, składa się z dwóch części: Dydaktyki antropologicznej oraz Cha-

rakterystyki antropologicznej. Część pierwsza zawiera trzy księgi i objętościowo 

dominuje nad drugą. W księdze pierwszej Kant analizuje władze poznawcze 

człowieka, skupiając się najpierw na świadomości tworzącej przedstawienia  

i zdolności, i umożliwiającej mu samoobserwację. Uwzględnia przy tym przed-

stawienia „niejasne” – nie w pełni uświadomione, będące jakby zapowiedzią póź-

niejszej teorii podświadomości i nieświadomości. Poznanie ludzkie zachodzi jed-

nak przede wszystkim w przestrzeni między zmysłowością a intelektem, co filozof 

opisał wcześniej dokładnie w Krytyce czystego rozumu
55

. W kolejności Kant ana-

lizuje poznania dostępne dzięki poszczególnym zmysłom, wyobraźni i intelekto-

wi. Temat ten uzupełnia problematyką chorób i patologii wynikłych z funkcjono-

wania władz poznawczych oraz zapobiegania tym problemom przez odwołanie się 

do zasad higienicznego życia. W księdze drugiej Kant skupia się na zmysłowości, 

umożliwiającej doznawanie uczuć przyjemności i przykrości, rozwijając treści 

zawarte w Krytyce władzy sądzenia, a w księdze trzeciej skupia się na analizie 

władz poznawczych z punktu widzenia moralnego, jako generujących rozmaite 

pożądania i kierujących człowieka do realizowania dobra
56

, przy czym Kant roz-

różnia najwyższe dobro fizyczne i najwyższe dobro moralno-fizyczne
57

. W części 

drugiej filozof w sposób systematyczny stara się scharakteryzować osobę, 

uwzględniając przy tym różne temperamenty, ponadto płeć, naród, rasę i gatunek.  

                                                      
52  L. Kusak, dz. cyt., s. 46.  
53  Tamże, s. 47. Również: I. Kant, Antropologia…, s. 296–299. 
54  L. Kusak, dz. cyt., s. 47. 
55  Omówione krótko na początku tego artykułu. 
56  A. Bobko, dz. cyt., s. XXXII. 
57  I. Kant, Antropologia…, s. 230–238. 
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W całym dziele Kant często definiuje rozmaite pojęcia, w tym rozmaite ce-

chy charakteru ludzkiego i cnoty ludzkie, jako moralne siły obowiązku
58

. Wśród 

nich można odnaleźć: cierpliwość, szczerość, śmiałość, odwagę moralną i inne. 

Może więc dzieło to wskazywać na cele i zasady wychowania, zwłaszcza mo-

ralnego. Podsumowując swą antropologię, Kant napisał: 

Człowiek jest przez własny rozum przeznaczony do tego, by być w społeczności z ludź-

mi i w niej się k s z t a ł t o w a ć,  c y w i l i z o w a ć  i  u m o r a l n i a ć  przez 

sztukę i nauki, by a k t y w n i e  czynić się godnym człowieczeństwa, walcząc z prze-

ciwnościami, które nastręcza mu surowość jego natury, niezależnie od tego, jak silny jest 

jego zwierzęcy pociąg do tego, by b i e r n i e  oddać się pokusie wygody i życia w do-

brobycie, które nazywa szczęśliwością. Człowiek zatem musi zostać wycho wan y do 

dobra. Ten wszakże, kto ma go wychować, sam z kolei jest człowiekiem tkwiącym w su-

rowości natury i sprawić ma to, czego sam potrzebuje59. 

Dalej Kant, odwołując się do kilku dzieł Rousseau, podkreśla problem z wy-

chowaniem moralnym gatunku ludzkiego z uwagi na borykanie się ludzi, w tym 

wychowawców, z wrodzonym im pociągiem do zła. Kant uważa, że nie da się go 

unicestwić, można go „ganić i od biedy okiełznać”
60

. Wskazuje też na realizację 

tego zamiaru w społeczeństwie obywatelskim ceniącym dobro intelektualne  

i pokojowe współżycie
61

.  

Myśl pedagogiczna Kanta 

Bezpośrednio zagadnieniom wychowania i pedagogiki poświęcone jest dzie-

ło O pedagogice. Ten krótki, bo mający niecałe sześćdziesiąt stron, zbiór wykła-

dów napisany jest językiem bardzo klarownym, w przeciwieństwie do dzieł filo-

zoficznych. Warto pamiętać, że praca ta była wydana w ostatnich latach życia 

Kanta, i zawiera odniesienia do jego jego myśli epistemologicznej, etycznej, an-

tropologicznej i religioznawczej, tworzących łącznie spójny system filozoficzny. 

Stanowi on wyraźne zaplecze dla jego poglądów pedagogicznych. Dzieło O pe-

dagogice zawiera idee i myśli pedagogiczne wybitnego filozofa i dojrzałego na-

ukowo człowieka, które są bardzo nowoczesne i dotykają wielu problemów 

współczesnej pedagogiki. W części początkowej dzieła Kant skupił się na rozu-

mieniu wychowania i jego znaczenia dla człowieka i gatunku ludzkiego, polemi-

zując przy tym z Rousseau. Pisał: 

Człowiek jest jedynym stworzeniem, które powinno być wychowywane. Przez wycho-

wanie rozumiemy pielęgnowanie (żywienie i utrzymanie) – ćwiczenie (dyscyplinowa-

                                                      
58  Tamże, s. 39. 
59  Tamże, s. 299–300. 
60  Tamże, s. 302–303. 
61  Tamże, s. 308. 
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nie, karność) – nauczanie i kształcenie. Zgodnie z tym człowiek jest niemowlęciem – 

wychowankiem – uczniem62. 

Człowiek, w przeciwieństwie do zwierząt, nie posiada instynktu, przychodzi 

na świat nieukształtowany, wyposażony w zalążki człowieczeństwa. Wymaga 

nie tylko karmienia, ale też pielęgnowania, czyli starań rodziców, zapobiegają-

cych niewłaściwemu wykorzystaniu przez dzieci własnych sił. Ćwiczenie jako 

dyscyplinowanie młodego człowieka ma zapobiegać uleganiu przezeń zwierzę-

cym popędom i zbaczaniu z drogi uzyskiwania człowieczeństwa. Dyscyplino-

wanie ma więc charakter negatywnego działania odbierającego człowiekowi 

dzikość, nie może być jednak oceniane negatywnie, gdyż chroni człowieka 

przed narażaniem się na rozliczne niebezpieczeństwa. Anomiczna dzikość po-

winna zostać przezwyciężona przez wczesne dyscyplinowanie, a więc stosowa-

nie pewnego rodzaju przymusu. W szkole dzieci mają na początku nauczyć się 

siedzieć w ciszy i dokładnie wykonywać swe obowiązki, aby w przyszłości móc 

hamować swe impulsywne zachcianki. Ćwiczenie jest przeciwieństwem pobła-

żania dziecku, przeciwstawianiem się jego zachciankom, domagającym się na-

tychmiastowej realizacji z pominięciem rozumu, w którego prawidła należy jak 

najwcześniej wdrażać. Takie pobłażanie Kant dostrzegł w wychowaniu dzieci 

ludzi możnych, czego rezultatem było ukształtowanie się ludzi egoistycznych, 

dbających o własny interes i traktujących innych instrumentalnie. Miłość macie-

rzyńska nie jest w stanie zapobiec dzikości i kierowaniu się własnymi zachcian-

kami. Kształcenie zawiera w sobie również dyscyplinowanie i nauczanie. Po-

zbawieni karności i nauczania ludzie stają się złymi przewodnikami dla swoich 

wychowanków. Nauczanie jest kultywowaniem, rozwijaniem kultury. Zaniedba-

nia w nauczaniu można nadrobić z czasem, nie można jednak usunąć braków  

w dyscyplinie, czyli zaniedbań ćwiczenia. Człowiek staje się tym, czym czyni  

z niego wychowanie. Jego natura będzie się rozwijać, w procesie wychowania 

będzie wydobywać się z człowieka to, co ludzkie, aby mógł osiągnąć swoje 

przeznaczenie, jakim jest stanie się człowiekiem moralnym, jak najbliższym ide-

ałowi doskonałości ludzkiej
63

.  

W procesie wychowania człowiek powinien podlegać czterem oddziaływa-

niom. Po pierwsze, powinien być ćwiczony w dyscyplinie, która ma ujarzmić 

jego dzikość oraz nie dopuścić do negatywnych rezultatów takiego zachowania, 

zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa. Po drugie, powinien być kultywo-

wany, czyli kształcony i nauczany, gdyż kultura jest nabywaniem umiejętności, 

które mogą mu być przydatne później, jedne jako stale niezbędne, jak umiejęt-

ność czytania i pisania, inne przydatne w realizacji jakiegoś określonego celu. 

Po trzecie, przysposabiany do bycia roztropnym, lubianym i poważanym,  

w czym potrzeba pewnego rodzaju kultury, zwanego cywilizacją, dobrych ma-
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nier, grzeczności i mądrości
64

. Po czwarte, i to jest najważniejsze, powinien 

rozwijać moralność, obierać w swoim życiu dobre cele do realizacji, które każdy 

mógłby uznać
65

, a więc zgodne z imperatywem kategorycznym.  

Kant, analizując problematykę wychowania, postawił szereg postulatów pe-

dagogicznych, istotnych dla rozwoju tej dyscypliny naukowej oraz całej dzie-

dziny nauk humanistycznych. Przede wszystkim widział wychowanie jako jedną 

z dwóch najtrudniejszych działalności człowieka. Drugą była sztuka rządzenia. 

Wychowanie uważał za „najpoważniejszy i najtrudniejszy problem, z jakim 

człowiek musi się borykać”
66

. Ma on zarówno indywidualistyczny, jak i kolek-

tywny charakter. Dokonuje się przez wiele pokoleń, z których każde powinno 

dźwigać wiedzę o tym procesie na coraz wyższy poziom, jednocześnie przybli-

żając gatunek ludzki coraz bardziej do jego przeznaczenia, czyli stania się jak 

najbardziej moralnym
67

. Dzieje się tak, ponieważ 

Dobre wychowanie jest właśnie tym źródłem, z którego wypływa na świat wszelkie do-

bro. Zalążki znajdujące się w człowieku muszą być tylko coraz bardziej rozwijane. Natu-

ra bowiem nie dała człowiekowi predyspozycji do zła. Jego przyczyną jest to, że ludzkiej 

natury nie objęto zasadami. W człowieku są jedynie zalążki dobrego68. 

Kant domagał się, aby organizacją wychowania w szkołach zajęli się eksper-

ci, najlepsi znawcy tego zagadnienia, a nie ludzie zgoła przypadkowi
69

. Ten po-

stulat jest równie aktualny dzisiaj. Kolejny dotyczy wychowania dla przyszłości. 

Egoistyczne wychowanie realizowane zazwyczaj przez ludzi możnych jest wy-

chowaniem do teraźniejszości, aby ich dzieciom działo się jak najlepiej, często 

kosztem innych. Wychowanie do przyszłości jest wychowaniem do idei czło-

wieczeństwa, czyli osiągnięcia przez człowieka i gatunek ludzki możliwie naj-

lepszego stanu, najbliższego doskonałości. Cele wychowania stawiane przez ro-

dziców i monarchów rozmijają się z tym postulatem. Rodzice pragną, aby ich 

dzieciom dobrze wiodło się w życiu, a monarchowie realizują własne plany, 

traktując swych poddanych jako instrumenty na drodze tych zamierzeń
70

. Nie 

może to być celem dla doskonalącego się moralnie człowieka i ludzkości. Po-

trzeba prawdziwych wychowawców i znawców zagadnienia wychowania. 

Wszelka kultura zaczyna się od pojedynczego człowieka i od niego szerzy się dalej. Je-

dynie dzięki wysiłkom osób, chętnych do dzielenia się z innymi, uczestniczących w two-

rzeniu lepszego świata i zdolnych do wyobrażenia sobie idei lepszego bytu, możliwe jest 

stopniowe zbliżenie się natury ludzkiej do wyznaczonego jej celu71. 
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Kant uważał, że czas, w którym żył, był okresem dyscyplinowania, kultury  

i cywilizowania, ale nie umoralniania. Postulował tworzenie szkól eksperymen-

talnych, aby móc zrealizować najbliższy mu cel – wychowanie
72

. Tym samym 

wskazał na potrzebę wprowadzenia zmian, które de facto były realizowane przez 

ruch Nowego Wychowania i później. Kant zakładał, że natura ludzka przez wy-

chowanie będzie coraz bardziej rozwijana, co wyznacza przed ludzkością perspek-

tywę szczęśliwszej przyszłości. Teoria wychowania zawiera w sobie wspaniały 

obraz idei, które mimo trudności będą realizowane przez kolejne pokolenia
73

.  

W swych postulatach uczony posunął się jeszcze dalej. Nadawszy wycho-

waniu najwyższe znaczenie pośród ludzkiej działalności, Kant domagał się 

uczynienia z pedagogiki dyscypliny naukowej. Dotychczas realizowane przed-

sięwzięcia w dziedzinie wychowania miały charakter mechaniczny, realizowano 

je bez planu i rozpoznania prawideł i zasad, powodując wiele szkód. Należy to 

zdecydowanie odmienić. Nauka może zapewnić systemowe opracowanie wy-

chowania oraz utrwalić wiedzę o nim, umożliwiając tym samym jej rozwijanie 

w przyszłości
74

. 

Kant twierdził, że człowieka również można wytresować jak zwierzęta, uło-

żyć, mechanicznie wyuczyć, jednak nie będzie wtedy oświecony. Dzieci należy 

nauczyć myśleć, co doprowadzi je do stosowania zasad kierujących ich działa-

niami. Nie należy też najważniejszej części wychowania, czyli umoralniania, 

powierzyć księdzu. Kant zauważa, ze to nie Bóg nakazał brzydzić się występ-

kami, gdyż – będąc najświętszą istotą – chce tylko tego, co dobre i domaga się 

cenienia cnoty nie z uwagi na siebie, ale na jej wewnętrzną wartość
75

. 

Uczony zauważył, że istnieje różnica miedzy nauczycielem tylko przekazu-

jącym wiedzę a tym, który jest przewodnikiem w życiu. W jego czasach tylko 

ludzie możni mogli korzystać z instytutów realizujących pełne wychowanie pu-

bliczne, czyli łączących naukę i kształcenie moralne. Pośrednio wskazał, że peł-

ne wychowanie wymaga wielkich nakładów i jest to postulat wciąż do spełnie-

nia, gdyż zazwyczaj wydatki te próbuje się ograniczać
76

.  

Zdaniem filozofa, wychowanie powinno trwać do około szesnastego roku 

życia, a potem mogą być jeszcze potrzebne pewne środki kultury i skryte stoso-

wanie dyscypliny, jednak wychowanie nie będzie już tak bezpośrednie, czy też 

surowe, bo takiego określenia użył tu Kant
77

.  

Za jeden z najtrudniejszych problemów wychowania uznał kwestię przymu-

su i wolności. Wychowanek powinien zarówno tolerować ograniczenia wolno-

ści, jak i robić z niej dobry użytek. Wcześnie powinien uświadomić sobie, że nie 
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jest łatwo samodzielnie utrzymać się, odmawiać sobie oraz dążyć do bycia nie-

zależnym. Dziecko we wczesnym dzieciństwie powinno mieć dużą swobodę, 

wyjąwszy sytuacje, gdy samo sobie zagraża, jak również ogranicza wolność in-

nych osób, np. krzycząc czy hałaśliwie bawiąc się. Powinno również uświado-

mić sobie, że prawdziwa realizacja własnego celu wiąże się z osiąganiem celów 

przez innych, np. nie powinno doświadczać przyjemności kosztem złego samo-

poczucia rodziców. Dziecko powinno wreszcie zrozumieć, że nakładane na nie 

pewne ograniczenia oraz cały proces ukulturalniania go służą temu, aby potrafiło 

korzystać ze swej wolności, by stało się niezależne od opieki innych osób. Wła-

śnie temu ma służyć prawdziwe wychowanie publiczne, gdyż domowe zazwy-

czaj nie jest w stanie sprostać postawionym wymogom
78

.  

Kant traktował pedagogikę jako naukę wychowania, a to podzielił na fizycz-

ne, czyli powiązane z utrzymaniem człowieka przy życiu, oraz praktyczne, ina-

czej moralne. Pisał: 

Wychowanie praktyczne albo moralne to takie, które powinno kształtować człowieka 

tak, by potrafił żyć jako istota działająca swobodnie (praktyczne jest wszystko, co ma 

związek z wolnością). Jest ono wychowywaniem do osobowości, wychowaniem istoty 

swobodnie działającej, która będzie umiała utrzymać się sama oraz stać się członkiem 

społeczeństwa, ale mającej szacunek dla swej wewnętrznej wartości79. 

Wprowadzeniem do wychowania moralnego jest wychowanie fizyczne. 

Analizując ten rodzaj wychowania, uczony wskazał na rozmaite błędy, które się 

w nim popełnia, jak zawstydzanie dziecka czy przymilanie się i nadmierne 

pieszczenie go. Wpajanie negatywnych przekonań, w stylu lęku przed pająkami 

czy ropuchami, jest kształceniem negatywnym. Z kolei pozytywną częścią tego 

wychowania jest kultura, zwłaszcza ćwiczenia władz umysłu, np. zastosowanie 

zasady odrzucania używania przyrządów w działaniu dzieci, gdzie to tylko moż-

liwe
80

. Kultura fizyczna przejawia się w zabawie i pracy. Zabawa w czasie wol-

nym ćwiczy chociażby zręczność, a praca, najpierw realizowana w szkole, jest 

ćwiczeniem pamięci, wzmacnianiem uwagi, rozwijaniem władz umysłu: intelek-

tu, sądzenia i rozumu
81

. Kultura moralna opiera się na postępowaniu według za-

sad, a nie mechanicznym czy pod wpływem karności
82

. Karanie i nagradzanie 

dzieci (stosowane jako nadrzędna metoda wychowania), zdaniem filozofa, spra-

wi, że w życiu dorosłym nie będą istotami moralnymi, lecz interesownymi
83

. 

Można jednak mówić o karaniu moralnym, którego celem jest podnoszenie mo-

ralności, np. przez kształtowanie posłuszeństwa, szczerości, towarzyskości  

i otwartości, a nie uzależnianie własnego zachowania od otrzymywania lub nie 
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nagród i kar. Karą w stylu moralnego karania może być dostrzegana przez 

dziecko, gdy kłamie, pogarda we wzorku wychowawcy. Wśród kar fizycznych 

mogą znaleźć się takie, jak odmawianie dziecku tego, czego ono pragnie lub 

wyznaczanie mu jakichś konkretnych ograniczeń. Należy jednak bardzo uważać 

ze stosowaniem kar, podobnie jak ze stosowaniem nagród, gdyż rozwijają po-

stawy nieautentyczne i samolubstwo
84

.  

W wychowaniu praktycznym należy kształcić zręczność, przebiegłość i oby-

czajność u dziecka. Zręczność jest powiązana z talentem i wymaga solidności. 

Ma stać się przyzwyczajeniem w sposobie myślenia dziecka, które zna się na 

rzeczy, ale też wykonuje czynności solidnie. Przebiegłość, powiązana z tempe-

ramentem, jest umiejętnością użycia zręczności w celu podporządkowania sobie 

ludzi, wykorzystania ich dla własnych zamiarów. Najwyżej z trzech umiejętno-

ści stoi obyczajność, powiązana z charakterem człowieka. Ukształtowanie do-

brego charakteru człowieka wymaga, aby potrafił on sobie odmawiać, panować 

nad namiętnościami i nie dopuścić, aby skłonności zamieniły się w namiętności. 

Potrzeba do tego odwagi i odpowiednich inklinacji. Budowanie charakteru wy-

maga konsekwentnej realizacji postawionych sobie celów, co wzmacnia zaufa-

nie we własne siły
85

. Gdy dzieci zostały zapoznane z czekającymi je obowiąz-

kami, zyskują właściwe podstawy charakteru moralnego. 

Kant wyróżnił obowiązki wobec siebie samego oraz wobec innych. Te 

pierwsze wiążą się z umiarkowaniem i wstrzemięźliwością wobec zaspokajania 

własnych potrzeb. Posiadanie wewnętrznej godności, która to umożliwia, stawia 

człowieka ponad innymi stworzeniami i obowiązkiem człowieka jest podtrzy-

mywanie tej godności we własnej osobie. Dzieci powinny uczyć się utrzymywa-

nia czystości oraz mówienia prawdy, kształtując w ten sposób godność, szacu-

nek i wiarygodność, jako cechy, które każdy człowiek powinien posiadać. Z ko-

lei obowiązki wobec innych wiążą się z traktowaniem ich z poważaniem i sza-

cunkiem. Zarówno w przestrzeganiu obowiązków wobec siebie samego, jak  

i innych bardzo pomocne jest ciągłe uświadamianie sobie idei człowieczeństwa, 

aby móc dostrzegać swe braki i doskonalić się. Chłopiec powinien już być  

w stanie, gdy obudzi się u niego płciowość, utrzymać ją w ryzach z uwagi na 

ukształtowaną już godność człowieka
86

.  

Kant zaproponował stworzenie i korzystanie w szkołach z „katechizmu pra-

wa”, który na przykładach wyjaśniałby młodym ludziom słuszne postępowanie 

w rozmaitych życiowych sytuacjach. Już jedna godzina dziennie poświęcona ta-

kiemu przedsięwzięciu mogłaby przynieść wiele pożytku w wychowaniu
87

. 

Obowiązek czynienia dobra innym Kant wiązał nie tyle z kształtowaniem  

u dzieci współczucia, co męstwa. Dobrych uczynków nie należy traktować jako 
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zasług, lecz jako powinności wobec słabszych i ubogich. Kształtowanie pokory 

u dziecka nie może wiązać się z poniżaniem go czy innych, lecz z korzystaniem 

przez dziecko z własnego rozumowania, dzięki któremu będzie ono w stanie po-

równywać swoje wartości z moralną doskonałością. W ten sposób osiągnie po-

korę. Namawianie dziecka do porównywania się z innymi, chociażby przez 

wskazywanie ich cnót lub niedociągnięć, może doprowadzić do wyniosłości 

bądź zawiści. Duch emulacji czy współzawodnictwa można jednak z pożytkiem 

wykorzystać, gdy dziecko jest informowane, że inni byli w stanie zrobić pewne 

potrzebne rzeczy, których się od niego wymaga
88

. Błędem jest również nama-

wianie dziecka, by zawstydzało inne. Służyć to może budowaniu fałszywej du-

my i lepszym rozwiązaniem jest pomaganie dziecku w wytworzeniu otwartości 

opartej na skromnym zaufaniu do własnej osoby. Dzięki temu dziecko będzie  

w stanie zaprezentować swoje talenty w sposób umiarkowany, uwzględniając  

w rozumowaniu także opinię innych, wolne od bezczelności, czyli obojętności 

wobec takich opinii
89

. 

W końcowej części dzieła Kant, wciąż pisząc o wychowaniu moralnym, 

rozważył kilka kolejnych, podstawowych kwestii z tym powiązanych. Przedsta-

wił bliżej ludzkie marzenia, cnoty oraz wady, w ten sposób precyzując ideał 

człowieczeństwa. Ludzkie marzenia podzielił na formalne, materialne i powią-

zane ze szczęśliwością. Pierwsze z nich, związane z wolnością i majątkiem, to: 

ambicja, chęć panowania i posiadania. Drugie, związane z jakimś obiektem, to: 

rozkosz seksualna, rozkosz z posiadania jakiejś rzeczy lub towarzystwa. Trzecie, 

powiązane z trwaniem wcześniej wymienionych, to: miłość do życia, do zdro-

wia, do wygody, dążenie do uwolnienia się od trosk. Kant wymienił również 

wady: zło jako zazdrość, niewdzięczność i zadowolenie z cudzej szkody; pod-

łość jako niesprawiedliwość, niewierność, rozpusta w trwonieniu majątku, 

zdrowia i szacunku oraz ograniczoność jako brak serca, skąpstwo i gnuśność. 

Wśród cnót zasług wymienił wielkoduszność, dobroczynność, samoopanowanie. 

Cnotami powinności są: rzetelność, uczciwość i pokojowe usposobienie. Cno-

tami niewinności są: uczciwość, obyczajność i wstrzemięźliwość
90

.  

W dalszej kolejności Kant rozstrzygnął problem: czy człowiek jest z natury 

dobry czy zły? W odpowiedzi stwierdził, że nie jest ani taki, ani taki, jednak 

może stać się moralnie dobry tylko dzięki cnocie. Istotą moralną stanie się, gdy 

sięgnie rozumem do pojęć powinności prawa, z wewnętrznego przymusu osiąga-

jąc cnotę. Powiązane jest to ze sztuką wychowania.  

W wychowaniu wszystko polega na tym, żeby wszędzie podać odpowiednie powody, które 

dzieciom zostaną przedstawione w możliwy dla nich do pojęcia i przyjęcia sposób91. 

                                                      
88  Tamże, s. 90–91.  
89  Tamże, s. 91.  
90  Tamże.  
91  Tamże, s. 92. 
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W ten sposób dzieci nauczą się odrzucać niedorzeczności i wstrętne rzeczy, 

wewnętrznie hamować względem ludzi i kar boskich, mieć szacunek do siebie 

oraz wewnętrzną godność, mieć wewnętrzne poczucie wartości uczynków i po-

stępowania, kierować się intelektem, być wesołymi i pobożnymi oraz nie prze-

ceniać darów fortuny, w miejsce wszelkich zewnętrznych i negatywnych oddzia-

ływań i uwarunkowań
92

.  

Kolejną poruszaną przez Kanta kwestią jest wychowanie religijne. Kiedy na-

leży religijnie wychowywać dzieci? Najlepiej najpierw pomóc im ukształtować 

zdolności do oceny, ukazać porządek i piękno natury, następnie przekazać wie-

dzę o budowie świata i dopiero potem wskazać na pojęcie Boga stanowiącego 

prawa. Taka kolejność jest pożądana, gdyż, jak twierdził Kant, może dojść  

u dzieci do obojętności religijnej lub ukształtowania się strachu przed boską 

władzą. Jeśli jednak nie jest możliwe kantowskie podejście i aby zapobiec 

wzbudzeniu lęku u dzieci, należałoby w miarę wcześnie wpoić im pojęcia reli-

gijne, odwołując się przy tym nie tyle do pamięci czy naśladowania, ale do pra-

wa powinności, które dzieci zrozumieją, gdyż nie opiera się ono na wygodzie, 

korzyści, humorach, lecz na bardziej ogólnej zasadzie. Samo pojęcie Boga, gdy-

by trzymać się kantowskiej propozycji wychowania religijnego, należałoby 

wprowadzić później, pierwotnie wskazując na równowagę w przyrodzie, na 

możliwość uszczęśliwienia się człowieka dzięki własnym wysiłkom. Wprowa-

dzając pojęcie Boga, można wykorzystać analogię z ojcem, który ma pieczę nad 

rodziną, jednak korzystne jest przy tym podkreślenie jedności ludzi w rodzinie. 

Samą religię należy powiązać z moralnością, inaczej byłaby tylko zabieganiem  

o łaski. Stając się lepszym człowiekiem, istota ludzka zbliża się rzeczywiście do 

Boga. Nauki religii nie należy zaczynać, ani też ograniczyć tylko do teologii. Na 

początku należy postawić moralność opartą na wewnętrznym prawie, czyli su-

mieniu. Imienia Boga nie należy często używać ani nadużywać, a wymawiać je 

z czcią, jak to robił Newton. Kant pisał: 

Poprzez zjednoczone ukazanie pojęcia Boga i obowiązku dziecko lepiej uczy się szano-

wać boską opiekę nad stworzeniami i chroni się w ten sposób przed skłonnością do nisz-

czenia i okrucieństwa…93 

Na koniec tych rozważań Kant wspomniał o różnorodności religii oraz takim 

wychowaniu dzieci, które umożliwi im ocenianie ludzi nie według kryterium da-

nego wyznania, ale ich jedności, gdyż zdają się wskazywać na tę samą prawdę
94

. 

Ostanie uwagi dotyczą wychowania seksualnego oraz społecznego w kon-

tekście rozwoju moralnego człowieka. Warto zauważyć, że w swoim opisie wy-

chowania Kant przedstawił wychowanie dzieci i chłopców, a nie pisał o wycho-

waniu dziewcząt. Jest w tym pewna niekonsekwencja w zestawieniu z jego filo-

                                                      
92  Tamże, s. 91–92.  
93  Tamże, s. 95.  
94  Tamże, s. 94–95. 
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zofią, którą zapewne można tłumaczyć duchem epoki, dominacją pierwiastka 

męskiego w najważniejszych instytucjach publicznych tamtych czasów. Gdy 

młodzieniec zaczyna dostrzegać wyraźnie różnice płciowe, a więc gdy w wieku 

13 lub 14 lat pojawia się u niego wyraźna skłonność do płci przeciwnej, należy 

porzucić milczenie lub wymijające odpowiedzi i prowadzić z nim, z należytą 

powagą, wyraźnie i jasno, otwarte rozmowy na ten temat. Kant stał na stanowi-

sku, że masturbacja jest szkodliwa i należy się jej wystrzegać z uwagi chociażby 

na oszczędzanie sił cielesnych, zapobieganie przedwczesnemu starzeniu, osła-

bianiu umysłu i staniu się niezdolnym do kontynuacji rodu. Najlepszym rozwią-

zaniem byłoby, aby chłopiec nauczył się zawczasu szacunku i poważania dla 

płci przeciwnej i zachowywał się względem niej w sposób nienaganny. Gdy 

młody człowiek będzie w stanie utrzymać rodzinę i wychowywać dzieci, two-

rząc w ten sposób podstawy dla właściwego związku, nadejdzie odpowiedni 

czas dla zawarcia małżeństwa
95

. 

Z kolei gdy młodzieniec dostrzeże różnice stanów i nierówność wśród ludzi, 

kwestie te należy mu tłumaczyć jako mające swe źródło w ludzkich pragnie-

niach posiadania więcej niż inni. Chłopiec powinien zrozumieć, że najważniej-

sza jest samoocena i niezależność jej od ocen jego osoby dokonywanych przez 

innych. Jeśli będzie sumienny, będzie dotrzymywał słowa, gdy będzie zabiegał 

nie tylko o przyjemności, ale przede wszystkim będzie cierpliwie pracował, sta-

nie się użytecznym członkiem społeczeństwa, a jego życie nie będzie wcale 

nudne. Nie mając sobie nic do zarzucenia, będzie w dobrym nastroju i wesoły, 

przez ćwiczenie nauczy się dobrze bawić w towarzystwie oraz utrzymywać 

równość nastrojów. Swe działania będzie opierał na poczuciu obowiązku, nie na 

własnej chęci czy możliwej do osiągnięcia korzyści. Będzie zainteresowany nie 

tylko sobą samym, osobami, z którymi wzrastał i wychowywał się, ale też tym, 

co najlepsze dla świata, tym samym wykraczając poza egoizm czy interes naro-

dowy. Uświadomi sobie małe znaczenie rozkoszy życia, odrzucając dzięki temu 

lęk przed śmiercią. Czyniąc codziennie rachunek sumienia, będzie stale dosko-

nalił się, w rozwoju moralności, dostrzegając główną wartość swojego życia
96

.  

Zakończenie 

Zarówno Kant, jak i przedstawiciele neokantyzmu badeńskiego, a także Dil-

they, czynili starania unaukowienia humanistyki. Neokantyści badeńscy, Wil-

helm Windelband (1848–1914) i Heinrich Rickert (1863–1936), starali się od-

nieść nauki humanistyczne do pojęcia „wartości” i powiązanej z nim idei pozna-

nia idiograficznego, mającego charakter indywidualizujący. Z kolei Dilthey 

                                                      
95  Tamże, s. 96–97. 
96  Tamże, s. 97–98. 
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również wskazywał podstawowe pojęcie dla tych nauk, jakim jest „znaczenie”, 

gdy coś posiada pewną wagę, ważność lub obowiązuje
97

. 

Bez wątpienia można potraktować Kanta jako jednego z głównych twórców na-

ukowej pedagogiki humanistycznej. Jako twórca idealizmu niemieckiego wskazał 

na inną niż materialistyczna opcję rozwoju człowieka i społeczeństwa. Był w stanie 

określić przedmiot badań pedagogicznych – wychowanie człowieka moralnego jako 

wolnego i odpowiedzialnego podmiotu. Jak pisał Heinrich Kanz: 

[…] Kant utorował drogę fundamentalnemu stanowisku nowoczesnej, oświeconej nauki o wy-

chowaniu, która wychodzi od zasady wolności podmiotu. Jakkolwiek pojęcie wolności istniało 

przed Kantem, to stwierdzić trzeba, że dopiero od jego czasów wolność stała się ideą norma-

tywną, stała się niezależna od jakichkolwiek ograniczających czynników empirycznych98.  

Kant odwoływał się w swej pedagogice do aparatury pojęciowej bazującej 

na jego własnej epistemologii, a zwłaszcza etyce i antropologii filozoficznej. 

Stworzył również teorię wychowania moralnego jako spójny system filozoficz-

no-pedagogiczny. Ponadto dostarczył metod badawczych pedagogice, gdyż jego 

metodę „transcendentalno-krytyczną” można stosować uniwersalnie. Krytycznie 

wykazał, odwołując się do ludzkiej wolności myślenia, że nie można empirycz-

nie udowodnić najwyższych wartości człowieczeństwa, zwracając przy tym 

uwagę na godność w ludzkiej egzystencji. Ponadto odwoływał się w swej peda-

gogice do innych metod: obserwacji, studiowania literatury i analizy poglądów 

współczesnych mu myślicieli. Rozwinął również metody dydaktyczne, związane 

z nauczaniem akademickim, nie tylko podające, jak wykład, ale również dorad-

cze
99

. W ten sposób Kant spełnił rygory naukowości dla swej pedagogiki. 

Myśl pedagogiczna Kanta, podkreślająca znaczenie podmiotowości, własne-

go Ja, świadomości, dialogu itp. wartości, trwale połączyła go z późniejszym 

nurtem pedagogiki normatywnej, która niezależnie od okoliczności broni ludz-

kiej godności. Jednak znaleźli się również interpretatorzy filozofii i pedagogiki 

Kanta wiążący jego poglądy, zwłaszcza te związane z kategorią obowiązku,  

z pruską butą i brutalnością
100

. Kanz trwałe osiągnięcia Kanta dostrzegł w jego, 

przytoczonym wcześniej, rozumieniu oświecenia
101

, ponadto w koncepcji jed-

nostki, która jest celem samym w sobie i ma postępować w zgodzie z imperaty-

wem kategorycznym, źródłem pokoju na świecie, ale też ludzkiej godności. 

Człowiek jest zawsze jednoznacznie postrzegany jako podmiot moralny
102

. 

Również w rozumieniu Sławomira Sztobryna krytycyzm w filozofii Kanta 

oraz jego pytania o prawomocność pedagogiki jako nauki rozpoczynają okres re-

                                                      
97  A. Przyłębski, Hermeneutyczna antropologia Wilhelma Diltheya, „Analiza i Egzystencja” 

2012, nr 19, s. 58. 
98  H. Kanz, Immanuel Kant (1724–1804), [w:] Myśliciele o wychowaniu..., s. 158. 
99  Tamże, s. 158–159. 
100  Tamże, s. 161.  
101 Zob. tekst artykułu opatrzony przypisami: 21 i 22. 
102  Tamże, s. 161–164. 
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fleksji naukowej nad pedagogiką. Wypadałoby więc przywrócić mu należne 

miejsce w pedagogice, zajmowane dotychczas przez Herbarta. 

Herbart, który obecny jest we wszystkich opracowaniach podręcznikowych, traci zna-

czenie jako myśliciel i staje się autorem dość płaskiej, metodycznej instrukcji dla na-

uczyciela, gdy pominie się jego afiliacje kantowskie103. 

Pedagogika filozoficzna Kanta, zdaniem Sztobryna, roztrząsa ważne i dzisiaj 

problemy swobody i przymusu, roli heteronomii i autonomii, jak również indy-

widualizmu i kolektywizmu w wychowaniu człowieka moralnego. Kant nie tyl-

ko te problemy postawił, ale też je rozwiązał. Przede wszystkim dziecku należy 

się swoboda, ale również elementy przymusu są niezbędne w jego wychowaniu. 

Występuje w nim zarówno indywidualizm, jak i kolektywizm, gdyż osobno 

czynniki te nie są w stanie zagwarantować powodzenia, ostatecznie jednak to 

osoba decyduje o swoich wyborach i drodze życiowej, będąc w procesie twór-

czych i wewnętrznych zmian
104

. 

Można więc dostrzec w kantowskiej pedagogice również wyraźny wątek 

personalistyczny i egzystencjalny, a więc powiązany z nurtami tak istotnymi dla 

rozwoju XX-wiecznej pedagogiki humanistycznej, jak i obecnej. Istnieją też wy-

raźne związki, ale też rozbieżności, kantowskiej myśli pedagogicznej z założe-

niami nurtów postmodernistycznych w edukacji, jest to jednak przedmiotem 

analiz zawartych w osobnej pracy
105

. 

Summary  

The Kantian’s Inspiration in Humanist Pedagogy  

The main objective of this article is to find the arguments that the foundations of pedagogic as  

a humanities science can be found in the philosophical and pedagogical works of Immanuel Kant. By 

thoroughly analysis of the various Kant’s works, author has reconstructed his philosophical views, 

especially the ethical, anthropological and pedagogical especially considering arguments for stated thesis. 

The research shows that Kant developed a comprehensive system of philosophy and pedagogy, which can 

be considered as the criteria of scientific method as the basis for further development of the humanities 

science, including pedagogic in this particular option. Domed by Kant in his pedagogy the philosophical 

values of human freedom, dignity, mind, knowledge and subjectivity of moral obligation allowed the 

subsequent emergence and development of the theory and pedagogical trends currently assigned to the 

meta-theory of humanistic and critical pedagogic. Also cited, the scientific opinions of scholars from 

Germany and Poland confirm the validity of the assumptions and claims adopted in the article.  

Keywords: humanistic pedagogic, Kant’s philosophical pedagogy, ethical, anthropological and 

pedagogical thought of Kant, metatheory of humanistic and critical pedagogic. 
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Роль образования в современном мире очень велика. Оно является 

неотъемлемой стороной жизни общества, в котором человек изменяет 

окружающий мир, поэтому весь исторический процесс можно 

рассматривать как образовательный, а образование – как способ и условие 

формирования человека, его социализации. 

Понятие «образование» этимологически связано с понятием 

«культура», с учетом чего образование есть индивидуальная культура 

различных видов деятельности и общения человека, которой он овладевает 

в результате целенаправленного обучения и воспитания. 

Сегодня в мире происходит интенсивное приращение объема культуры 

(удвоение информации осуществляется в течение 5 лет, а в отдельных 

областях знаний информация увеличивается в течение года), что 

способствует постоянному развитию образования. 

В процессе образования человек осваивает культурные ценности, 

образцы поведения и деятельности, формы социальной жизни. С помощью 

образования осуществляется подготовка молодого поколения  

к самостоятельной жизни и формирование у него образа будущего. В этом 

отношении образование выполняет функцию управляемой социализаци 

человека, которая осуществляется с учетом преемственности поколений. 

Образование с этой точки зрения выступает как социальное явление.  

Современные социально-экономические и культурные условия 

потребовали смены целей и ценностей образования. Классическая 

образовательная модель, разработанная Я.Коменским, уже не удовлетворяет 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.04
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потребностям общества. Мы живем в условиях постнеоклассической 

культурной парадигмы, что требует и иного подхода к образованию. Для 

современного понимания сущности образования сравним основные 

характеристики его классической и постклассической модели. 

Таблица 1. Характеристики моделей образования 

Характеристики 

классического образования 

Характеристики 

постклассического образования 

массовость Направленность на индивидуальность 

стабильность неустойчивость 

традиционность инновационность 

завершенность непрерывность 

нормативность творчество и неповторимость 

целенаправленность целесообразность 

результативность в усвоении знаний, 

умений, навыков 

результативность в компетентности  

и самоактуализации 

Важнейшей характеристикой развития образования является переход от 

традиционного к инновационному образованию. Инновационное 

образование нацелено на качественные изменения в задачах и содержании 

обучения, моделях и технологиях обучения и воспитания, ресурсном 

обеспечении педагогического процесса. В Республике Беларусь 

утверждена Государственная программа инновационного развития страны, 

исходя из которой качественное образование граждан включено в перечень 

социальных приоритетов. На основе данной программы разработана 

концепция научно-инновационной деятельности в системе образования. 

На современном этапе «инновация» определяется как результат 

инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедренного на рынке и используемого  

в практической деятельности. 

Инновации в образовании являются результатом научных поисков, 

изучения и обобщения передового педагогического опыта. В контексте 

инновационности педагогического процесса возрастает роль педагогов, 

воспитателей как непосредственных организаторов инновационного 

образования. Инновация (англ. Innovation – нововведение) понимается как 

«инвестиции в новацию», что означает результат практического освоения 

недавно появившегося процесса, продукта или услуги. Инновация есть 

материализованный результат, полученный от вложения капитала (в том 

числе и интеллектуального), в новую технику, технологию, в формы 

организации управления. Инновация ориентирована на рынок, образование 

как наиболее мобильная система открыта для инноваций
1
.  

                                                      
1  Зданович, В. М. Модель инновационного развития белорусского образования /  

В.М. Зданович // Веснік Адукацыі. – 2007. – № 12. – С. 3-11. 
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В педагогической науке наработано достаточно подходов к трактовке 

инноваций. Согласно подхода российского ученого В.А.Сластенина 

инновации в образовании – это введение нового в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 

деятельности педагога и обучающихся
2
.  

Белорусский ученый И.И.Циркун под инновациями в образовании 

понимает нововведение как комплексный процесс создания, 

распространения и использования нового практического средства 

(новшества) для новой или лучшего удовлетворения уже известной 

потребности людей, в том числе и потребности образовательной
3
.  

В.С.Безрукова вводит понятие «новации в образовании», под которыми 

понимает чаще всего изменение отдельных компонентов педагогического 

процесса с целью его усовершенствования без изменения исходных 

теоретических основ. 

Сущность инноваций составляет инновационная деятельность, которая 

определяется как деятельность, обеспечивающая создание и реализацию 

инноваций, способствующих продвижению технологий, продуктов и услуг 

на рынке. Иногда к инновационной деятельности относят процесс 

создания, освоения и распространения инноваций, а ее результат называют 

инновационным продуктом(((. 

Таким образом, прослеживаются два толкования понятия «инновация»: 

1) деятельность и 2) результат деятельности, исходя из чего 

инновационное образование может пониматься как процесс обучения  

и воспитания с использованием неизвестных либо не применявшихся ранее 

педагогических технологий; процесс обучения и воспитания, нацеленный 

на результат, не планировавшийся и не достигавшийся прежде. 

Образование – это деятельностный процесс, поэтому инновационное 

образование есть организованный на научной основе, непрерывный  

(в течение жизни человека) процесс обучения, воспитания и развития, 

направленный на получение конечного результата. Такой результат может 

быть представлен моделью личности, у которой сформирован: 

когнитивный опыт (знания о предстоящей деятельности, образ желаемого 

результата), репродуктивный опыт (умения и навыки, которые 

представлены как апробированные способы деятельности в собственном 

опыте), творческий опыт (креативное мышление), личностный опыт 

(смыслы, ценности, переживания, рефлексия), что приводит  

к компетентностному опыту (синтез когнитивного, творческого  

и личностного опыта). 

                                                      
2  Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / 

В.А. Сластенин и [др.]. – 4-е изд. – М.:Школьная Пресса, 2004. – 512 с. 
3  Инновационное образование педагога: на пути к профессиональному творчеству: 

пособие /И.И. Цыркун, Е.И. Карпович. – Минск: БГПУ, 2006. – 311 с.  



84 Зинaидa С. ЛЕВЧУК 

Осмысление понятия «инновация» позволяет выделить в качестве 

приоритетного образование инновационное, в процессе которого, помимо 

поддержания определенного объема и содержания знаний, стимулируется 

стремление у обучающихся внести изменения в существующую культуру, 

социум с целью создания нового продукта. На основе изложенного 

проведем сравнительный анализ традиционного и инновационного 

образования. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика традиционного и инновационного образования 

Субъекты и 

объекты 

образования 

Традиционный подход Инновационный подход 

человек средство цель 

Идеал познания 

Понимание сущности мира, науки 

с целью изменения окружающей 

действительности и 

использования для 

удовлетворения потребностей 

Понимание своего места  

в мире (как части природы)  

и ответственности за 

сохранение его целостности 

Основная задача 

образования 

Усвоение знаний о мире  

и существующих методах  

и способах деятельности в науке  

и производстве. 

Обеспечение профессиональной 

подготовки человека 

Освоение методологии 

творческой деятельности, 

проектирования, предвидение 

возможных последствий 

будущей профессиональной 

деятельности 

Научная основа 

деятельности 

Естественнонаучный метод 

(моделирование, эксперимент) 

Методология творческой 

инновационной деятельности. 

Технологии творчества 

Наличие 

вариантов 

решения пед. 

задачи 

Задача имеет только одно 

правильное решение 

Задача имеет множество 

допустимых решений 

Критерии оценки 

решения 

Критерий оценки 

«правильно-неправильно» 

Множество критериев оценки 

решения 

Как видно из таблицы, инновационное образование нацелено на 

творческий потенциал человека, на развитие креативного мышления. 

Процедурами педагогического процесса в условиях инновационного 

образования становятся интеракция, полилог / диалог, мыследеятельность, 

смыслотворчество, рефлексия. 

— интеракция – взаимодействие, основанное на личном опыте каждого, 

востребованности личного опыта, преобразовании имеющегося опыта  

c целью конструирования, приращения; создание нового опыта 

посредством индивидуального и группового смыслотворчества, 

групповой коммуникации (полилога, полемики, дискуссии...); 
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— полилог – право каждого участника на свою точку зрения, на свой 

смысл; возможность существования любого смысла; отказ от 

абсолютных истин;  

— диалог – взаимодействие участников образовательного процесса как 

субъектов, как партнеров; умение слушать и слышать друг друга; диалог 

с самим собой, с педагогом, с содержанием учебного материала; 

— мыследеятельность – актуализация развития мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация), освоение 

процедур, техник мыследеятельности (моделирование, прогнозиро- 

вание, проектирование, генерирование идей, мысленное эксперимен- 

тирование, конструирование гипотез, нормотворчество); 

— смыслотворчество – создание собственного понимания, собственного 

смысла как «значения для себя» об изучаемом содержательном 

элементе (понятии, ценности, процессе) с позиции личного опыта; 

групповое смыслотворчество и обмен смыслами; сравнение 

собственного смысла с научными аналогами (понятием, законом, 

правилом); достраивание собственного смысла; 

— рефлексия как самоанализ, самооценка, переосмысление участниками 

образовательного взаимодействия процедуры и результатов 

исследовательской, коммуникативно-дискуссионной и т.д. 

деятельности с целью коррекции; рефлексия интеллектуальной  

и эмоциональной сферы. 

Реализация инновационного образования предполагает использование 

системы критериев, позволяющих судить об эффективности нововведения. 

В науке определены следующие критерии педагогических инноваций
4
. 

Новизна как основной критерий инновации имеет равное отношение 

как к оценке педагогических исследований, так и передового 

педагогического опыта. Для педагогического сообщества важно знать,  

в чем состоит сущность предлагаемого нового, каков уровень новизны. 

М.С.Бургин выделяет несколько уровней новизны: абсолютную, условную 

и субъективную, которые отличаются степенью известности и областью 

применения. 

Критерий оптимальности означает затрату сил и средств субъектов 

педагогического процесса для достижения результатов. Достижение ими 

высоких результатов при наименьших физических, умственных  

и временных затратах свидетельствуют об оптимальности. 

Результативность как критерий инновационного образования 

означает определенную устойчивость положительных результатов  

в педагогической деятельности. Технологичность в измерении, 

                                                      
4  Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / 

В.А. Сластенин и [др.]. – 4-е изд. – М.:Школьная Пресса, 2004. – 512 с. 
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наблюдаемость и фиксируемость результатов, однозначность в понимании 

и изложении дают возможность считать этот критерий необходимым  

в оценке значимости новых приемов, способов обучения и воспитания. 

Творческое применение инновации в массовом опыте на начальном 

этапе проявляется в деятельности отдельных педагогов, а после апробации 

и позитивной оценки они могут быть рекомендованы к массовому 

внедрению. 

Выполняя функцию управляемой социализации, инновационное 

образование приводит личность к активности в социуме, к интеграции ее  

в социальную систему, в процессе чего происходит приспособление 

личности к социальным условиям. 

В гуманистической психологии, представителями которой являются 

Г.Олпорт, А.Маслоу, К.Роджерс, социализация – это процесс 

самоактуализации «Я-концепции», самореализации личностью своих 

потенциальных способностей, процесс преодоления негативных влияний 

среды. С точки зрения данного подхода личность рассматривается как 

саморазвивающаяся система, которая включается в такие этапы, как 

адаптация, интеграция, автономизация, саморазвитие, самоактуализация. 

Сущностный смысл «социализации» раскрывается в двух 

направлениях. Первое направление представлено процессом социальной 

типизации личности, что осуществляется с помощью адаптации 

(приспособления) и интеграции ее в социальное пространство, означающее 

освоение ею социокультурного опыта: ценностей, норм, установок, 

моделей поведения. В данном случае наблюдается пассивная позиция 

личности, что отражает субъект-объектный подход, при котором общество 

– это субъект воздействия на человека, человек является его объектом. 

Процесс автономизации личности осуществляется с помощью 

обособления. Результат этого процесса проявляется в потребности 

личности иметь собственные взгляды (ценностная автономия), иметь 

собственные интересы (эмоциональная автономия), решать собственные 

вопросы, способность противостоять тем жизненным ситуациям, которые 

мешают самоактуализации, самореализации, саморазвитию, самоутверж- 

дению ее потенциала в определенном социокультурном контексте 

(поведенческая автономия). Таким образом, обособление – это процесс  

и результат становления индивидуальности. В данном случае раскрывается 

субъект-субъектный подход, при котором личность занимает активную 

позицию. 

В процессе развития личности психолог А.В.Петровский выделил три 

стадии социализации в дотрудовой период, на каждый из которого 

оказывает влияние образование. В детстве происходит адаптация, 

выражающаяся в овладении нормами социальной жизни. В отрочестве 

проявляется индивидуализация, выражающаяся в потребности индивида  
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в максимальной персонализации, в потребности «быть личностью». 

Юность связана с интеграцией, выражающейся в приобретении свойств 

личности, отвечающих необходимости и потребности собственного 

развития. 

В процессе социализации личность выполняет различные роли, 

которые называются социальными. Через роль человек имеет возможность 

проявить себя. О высоком уровне социализации свидетельствует 

способность человека входить в различные социальные группы органично. 

Такое вхождение возможно освоенной системе знаний, сформированным 

умениям и навыкам, опыту творческой деятельности, эмоционально- 

-ценностным отношениям. 

Таким образом, инновационное образование включает личность  

в процесс социальной адаптации, интеграции и автономизации.  

В современных социально-экономических условиях инновационное 

образование выступает стабилизирующим фактором между новыми 

социальными представлениями и идеалами предшествующих поколений, 

воплотившимися в исторической традиции. Оно позволяет удерживать 

процесс воспроизводства и передачи социального опыта и одновременно 

закреплять в сознании молодого поколения новые политические  

и экономические реалии, новые ориентиры социального и культурного 

развития. 

Summary 

Innovative Education and Personality Socialisation 

The article deals with the understanding of education as a way of socialization of a person. Particu-

lar importance is given to innovative education, the essence of innovation in the educational pro-

cess highlighted by different scientists (V. Slastenin I.Tsyrkun), the criteria of pedagogical innova-

tions are pointed out. 

The value of innovative education for human socialization, the essential meaning of socializa-

tion is disclosed. 

Keywords: innovative education, personality, socialisation. 
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stresu, przezwyciężanie stresu. 

Stres jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka i towarzyszy 

mu na co dzień. Doświadczają go nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci  

i młodzież. Mamy z nim do czynienia w każdej sytuacji, podczas której spełnia-

ne przez uczniów czynności naruszają równowagę organizmu, czy też zakłócają 

normalny tok codziennych zachowań. Nawet niewielka zmiana w środowisku 

zewnętrznym lub w organizmie wywołuje stan niepokoju wewnętrznego, roz-

drażnienie. Stres ma tendencje do szybkiego rozrastania i jest przenoszony na 

różne sytuacje życiowe. Wówczas oceniany jest negatywnie, gdyż stresowe wy-

darzenia mają tendencję do kumulowania się, co wywołuje niekwestionowane 

zmiany w organizmie, dezorganizujące przebieg zachowania, ujemnie wpływa 

na stan zdrowia, prowadzi do załamania odporności, zwiększa poczucie bezrad-

ności i pesymizmu. Na stres można też spojrzeć z innego punktu widzenia i po-

szukiwać przeciwstawnego jego charakteru. Czasem ma swoje dobre strony, 

może być mobilizujący, dobroczynny, zdrowy, pozytywny. Może pobudzać do 

działania, wyzwalać energię, sprzyjać zwiększeniu odporności na trudności  

i przyczyniać się przez to do własnego rozwoju. To, jak uczeń zareaguje na sy-

tuację stresową, zależy od tego, jak ją postrzega, ocenia i interpretuje, a więc czy 

odbiera ją jako zagrażającą, czy jako możliwą do przezwyciężenia. Ta sama sy-

tuacja może być przez różne jednostki w odmienny sposób odzwierciedlana i in-

terpretowana. Podobnie jest z radzeniem sobie w sytuacjach stresowych, po-

szczególne osoby wypracowują sobie własną strategię pokonywania stresu. 

Celem badań jest poznanie czynników stresujących uczniów w procesie 

szkolnej edukacji, sposobów reagowania na stres oraz uzyskanie informacji  

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.05
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o podejmowanych działaniach zmierzających do łagodzenia przykrych stanów 

emocjonalnych. Celem praktyczno-wdrożeniowym jest wypracowanie wskazań 

dla różnych podmiotów oddziaływań wychowawczych, a szczególnie nauczycie-

li i rodziców, w celu podjęcia działań zmierzających do przezwyciężania 

uczniowskiego stresu. 

Planując badania, starano się znaleźć odpowiedź na kilka problemów: 

1. Jaki jest poziom stresu gimnazjalistów? 

2. Jakie czynniki związane ze szkolną edukacją są postrzegane przez uczniów 

jako najbardziej stresogenne? 

3. Jakie są skutki stresu w funkcjonowaniu organizmu? 

4. Jakie czynności podejmują uczniowie w celu łagodzenia i/lub jego przezwy-

ciężania? 

Badania prowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego, posługując się 

techniką ankiety, której narzędziem był kwestionariusz ankiety „Uczniowska 

ocena różnych sytuacji edukacyjnych”
1
. Kwestionariusz zawiera 40 twierdzeń, 

do których badani ustosunkowywali się za pomocą pięciostopniowej skali:  

1 – sytuacja ta nie występuje lub nie dotyczy mojej osoby; 

2 – sytuacja ta występuje, ale mi nie przeszkadza i nie denerwuje; 

3 – czasami mnie to denerwuje lub przeszkadza; 

4 – dość często jest to powodem mojego zdenerwowania; 

5 – denerwuje mnie to cały czas w szkole lub w domu. 

W oparciu o powyższą skalę określono poziom uczniowskiego stresu oraz 

ustalono rangę czynników stresogennych dla poszczególnych kategorii oraz  

w obrębie każdej z ośmiu kategorii (tabela 1). 

Badaniami objęto 895 uczniów, w tym 463 dziewcząt i 432 chłopców; 351  

w gimnazjach wiejskich i 544 – w miejskich. 

Wyniki badań 

 Badania wykazały, że stres przekraczający możliwości radzenia sobie  

z wymaganiami adaptacyjnymi otoczenia dotyczy prawie 20% gimnazjalistów. 

Jest on wyższy u młodzieży z gimnazjów miejskich o ponad 5% od gimnazjali-

stów uczących się w szkołach wiejskich. U ponad 20% badanych osiąga umiar-

kowany poziom. Nazywać go będziemy również okazjonalnym, gdyż w przy-

padku uczniów charakterystyczne dla niego są okresy wzmożonych napięć, któ-

re nie są dla nich nadmiernie obciążające, a stanowią nawet siłę napędową ich 

działań. Ponad 58% respondentów, pomimo tego, że styka się z sytuacjami stre-

sogennymi, akceptuje szkołę i swoje w niej miejsce, postrzega sytuacje eduka-

                                                      
1  S. Korczyński, Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki. Jak napisać dobrą pracę? 

Rozwiązania praktyczne. Narzędzia badawcze, Difin, Warszawa 2013. 
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cyjne jako normalne w ich życiu, ukierunkowane na cel czynności związane  

z ich podstawową działalnością. Chociaż wiele sytuacji szkolnych budzi w nich 

opór i sprzeciw ze względu na rygory i wymagania oraz posłuszeństwo wobec 

autorytetów, to jednak traktuje je jako nieodłączny element życia szkoły. Taka 

postawa jest ze wszech miar pożądana, gdyż stwarza większą możliwość adapta-

cji w przyszłym życiu zawodowym i postrzegania otoczenia jako mniej zagraża-

jącego. Chłopcy w nieco w wyższym odsetku (21,5%) niż dziewczęta (18,0%) 

żyją w stresie przekraczającym umiarkowany poziom, bowiem określają go jako 

wysoki i bardzo wysoki. Niższy odsetek zestresowanych dziewcząt może wyni-

kać z tego, że z reguły łatwiej przystosowują się one do szkoły, obowiązujących 

w niej norm, są bardziej obowiązkowe, pilne, systematyczne w pracy, łatwiej 

wywiązują się z zadań. To też sprawia, że relacje z nauczycielami i rodzicami są 

mniej konfliktogenne. 

Czynniki stresogenne w subiektywnej ocenie gimnazjalistów 

Najwyższą rangę spośród ośmiu kategorii stresogennych uzyskały dwie ściśle 

powiązane grupy czynników: „przeciążenie psychiczne” i „przeciążenie nauką”. 

Przeciążenie psychiczne wymieniane jest przez 29% ankietowanych, przy 

czym częściej przez młodzież uczącą się w gimnazjach miejskich (35%) niż 

wiejskich (27%), i prawie w takim samym stopniu przez dziewczęta i chłopców. 

Zbliżony wynik uzyskało również przeciążenie nauką połączone z niską oceną 

swych umiejętności poznawczych (tabela 3). Na miejscu trzecim wśród czynni-

ków wysoce stresogennych, niezależnie od płci i lokalizacji placówki szkolnej, 

badani gimnazjaliści wymienili trudności edukacyjne i brak wiary w skuteczność 

podejmowanych działań. Stres z tego powodu przeżywa ponad 27% uczących 

się w gimnazjach miejskich, a 17% uczniów gimnazjów wiejskich, i w zbliżo-

nym odsetku dziewczęta, jak i chłopcy. We wszystkich grupach zmiennych zaję-

ły one rangę szóstą.  

Kolejną rangę wśród stresorów edukacyjnych młodzież przypisała uczącym 

ich nauczycielom, przy czym zauważa się różnice stanowisk w poszczególnych 

grupach zmiennych niezależnych. Nauczyciela jako źródło uczniowskiego stresu 

wyraźniej akcentują gimnazjaliści uczący się w miastach (32%) niż na wsi 

(15%). Dla 15–20% gimnazjalistów, w zależności od lokalizacji szkoły i płci, 

źródłem stresu okazali się rodzice. Dla większości badanych relacje z rodzicami 

miały pozytywny wpływ na ich samopoczucie, samoocenę i stosunek do życia. 

Jako najmniej stresujące badani uczniowie uznali relacje koleżeńskie. Źródłem 

stresu są jednak dla około 17% uczniów, z przewagą uczących się w gimnazjach 

zlokalizowanych w środowisku miejskim. Wyraźne różnice między gimnazjali-

stami ze środowiska miejskiego i wiejskiego wystąpiły w przypadku zawiści. 

Ten problem rozbudza znacznie mniej emocji, zarówno wśród dziewcząt, jak  
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i chłopców w gimnazjach wiejskich. W badanej przez nas grupie gimnazjalistów 

najmniej stresogennym czynnikiem okazało się poczucie bezpieczeństwa. Jako 

stresor wymienia go około 13% ankietowanych. Ten wynik jest zaskoczeniem, 

gdyż wiele źródeł podaje, że agresja, przemoc i mobbing stają się poważnym 

problemem współczesnej szkoły, a szczególnie w szkołach gimnazjalnych. 

Tabela 1. Ranga kategorii ze względu na zawartość czynników stresogennych w poszczególnych 

kategoriach, z uwzględnieniem zmiennej płci (w procentach) 

Nazwa kategorii Płeć Skala 

Wskaźniki procentowe 

Razem (4+5) 

N=895 
Gimnazjum 

wiejskie 

N=351 

Gimnazjum 

miejskie 

N=544 

Poczucie przeciążenia 

nauką i niskiej oceny 

swych umiejętności 

poznawczych 

Dziewczęta 

3 

4 

5 

28,8 

16,1 

8,1 

32,5 

21,2 

10,2 

27,8 

27,8 

Chłopcy 

3 

4 

5 

22,4 

13,8 

11,1 

27,2 

19,3 

11,4 

27,8 

Przeciążenie psy-

chiczne 

Dziewczęta 

3 

4 

5 

28,8 

18,5 

7,3 

34,5 

19,9 

14,9 

30,3 

31,3 

Chłopcy 

3 

4 

5 

26,9 

15,9 

13,2 

30,2 

20,1 

15,4 

32,3 

Poczucie bezpieczeń-

stwa 

Dziewczęta 

3 

4 

5 

15,2 

8,1 

3,1 

18,1 

7,8 

4,4 

11,7 

13,2 

Chłopcy 

3 

4 

5 

17,6 

7,4 

5,4 

18,7 

8,7 

7,8 

14,7 

Klimat interpersonal-

ny grupy rówieśniczej 

Dziewczęta 

3 

4 

5 

16,7 

8,2 

3,2 

22,1 

12,1 

5,9 

14,7 

16,0 

Chłopcy 

3 

4 

5 

16,0 

9,3 

4,8 

19,3 

12,8 

7,9 

17,4 

Zazdrość w relacjach 

interpersonalnych 

Dziewczęta 

3 

4 

5 

13,5 

6,1 

5,2 

22,1 

13,3 

10,1 

17,3 

17,6 

Chłopcy 

3 

4 

5 

14,3 

7,1 

5,2 

19,3 

12,8 

10,7 

17,9 
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Tabela 1. Ranga kategorii… (cd.) 

Nazwa kategorii Płeć Skala 

Wskaźniki procentowe 

Razem (4+5) 

N=895 
Gimnazjum 

wiejskie 

N=351 

Gimnazjum 

miejskie 

N=544 

Trudności edukacyjne 

i brak wiary w sku-

teczność podejmowa-

nych działań 

Dziewczęta 

3 

4 

5 

21,0 

11,7 

5,5 

33,2 

18,8 

8,4 

22,3 

22,3 

Chłopcy 

3 

4 

5 

22,7 

10,9 

6,0 

27,6 

18,6 

9,0 

22,3 

Relacje dziecko – ro-

dzic 

Dziewczęta 

3 

4 

5 

15,9 

10,1 

4,6 

18,7 

11,1 

6,7 

16,3 

18,1 

Chłopcy 

3 

4 

5 

11,9 

8,6 

10,0 

16,1 

11,0 

10,2 

19,9 

Relacje uczeń – na-

uczyciel 

Dziewczęta 

3 

4 

5 

19,4 

8,2 

4,5 

23,9 

12,1 

7,9 

16,4 

19,4 

Chłopcy 

3 

4 

5 

19,6 

10,1 

8,3 

23,7 

12,7 

13,7 

22,4 

Źródło: opracowanie własne. 

Przeciążenie rolą ucznia 

Przeciążenie to sytuacja, w której uczeń zmuszony jest do wykonywania za-

dań na granicy swoich możliwości fizycznych lub psychicznych. Może ono być 

ilościowe i jakościowe. Przeciążenie ilościowe spowodowane jest dużą liczbą 

zadań do wykonania w krótkim czasie. Wiąże się ze zmniejszeniem ilości czasu 

wolnego, ograniczeniem relaksu, rozrywek, wypoczynku. Przeciążenie jako-

ściowe następuje w wyniku wykonywania zadań trudnych, skomplikowanych 

umysłowo, w stosunku do możliwości ucznia. Prowadzi ono do narastania kon-

fliktu wewnętrznego, utrudniającego wykonywanie wielu czynności związanych 

ze szkolną edukacją. Utrzymujące się przez dłuższy czas przeciążenie ilościowe 

i/lub jakościowe może skutkować różnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu 

ucznia, przyczyniać się do zmęczenia, wyczerpania, niezadowolenia, osłabienia 

siły dążeń. 

Z badań wynika, że uczniowie w wysokim odsetku (41%) są wyczerpani 

psychicznie dniem spędzonym w szkole i odczuwają zmęczenie po jego zakoń-

czeniu. Opinie w tym względzie są zbliżone w grupie chłopców i dziewcząt. 
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Pewne zróżnicowanie ocen zauważa się przy rozpatrywaniu wyników  

z uwzględnieniem zmiennej lokalizacji szkoły. Zmęczenie i wyczerpanie po 

dniu spędzonym w szkole dostrzega wyższy odsetek dziewcząt (49%) niż chłop-

ców (41%) uczących się w gimnazjach miejskich. Odwrotna sytuacja, w mniej-

szym też nasileniu, wystąpiła wśród badanych w środowisku wiejskim. Zmęcze-

nie wynika z długiego pobytu w szkole, ze względu na wysoki wymiar godzin 

lekcyjnych, z braku ruchu, ciągłego wysiłku umysłowego, częstych sprawdzia-

nów, klasówek, przebywania w dusznych pomieszczeniach i w hałasie. Zmęcze-

nie prowadzi do utraty chęci wykonywania wielu zadań, niechęci do nauki  

i szkoły, napięcia, niepokoju, wyczerpania organizmu, bezsenności, problemów 

z pamięcią, zmienności nastrojów itp. Na zmęczenie ma też wpływ sposób funk-

cjonowania ucznia po powrocie ze szkoły, siedzenie całymi godzinami przed 

komputerem lub telewizorem, czego efektem jest często to, że mamy do czynie-

nia ze znużeniem ucznia jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole. Zmęczenie 

może być obiektywne i subiektywne. To rozróżnienie wskazuje, że istnieją róż-

nice między dziećmi w zakresie odczuwania zmęczenia. Około 60% badanych 

uczniów nie dostrzega ujemnych skutków zmęczenia szkolnego dla ich funkcjo-

nowania, a więc nie jest u nich powodem napięć, rozdrażnienia i irytacji. 

Rozpatrując przeciążenie psychiczne uczniów, należy zwrócić uwagę na 

jeszcze jeden dość niepokojący wynik badań, jakim jest ustawiczne napięcie 

uczniów podczas zajęć dydaktycznych powodowane postawą nauczycieli. Pra-

wie co trzeci gimnazjalista wiąże stres z permanentnym napięciem, jakie towa-

rzyszy im w czasie lekcji. Chłopcy w tym przypadku przewyższają dziewczęta. 

Oni to aż w 36%, w zbliżonym odsetku w obu badanych środowiskach, są z tego 

powodu zestresowani. Deklarowana, mniejsza o 8%, wysoka stresogenność 

dziewcząt może być spowodowana między innymi tym, że „dziewczynki są 

rzadko ganione przez nauczycieli. Dlatego, jeśli im się to zdarzy, trudniej im od-

rzucić naganę jako wyraz nauczycielskiego uprzedzenia. Stale okazywana im 

życzliwość w pewnym sensie zmusza je do uznania, iż rzeczywiście były nie  

w porządku, zamiast powiedzieć sobie, że nie w porządku jest raczej nauczyciel”
2
. 

Również w przybliżeniu, co trzeci gimnazjalista dostrzega niekorzystne 

skutki stresu dla przebiegu jego procesów poznawczych, bowiem zauważa, że  

w trakcie wezwania do odpowiedzi ma trudności z odtworzeniem tego, czego się 

nauczył. Takie zachowania wyraźnie dominują w wypowiedziach gimnazjali-

stów ze środowiska miejskiego (37%). Różnica wielkości, aż 14%, może być 

spowodowana dążeniem tych uczniów do wysokich osiągnięć. Takie zjawisko 

obserwuje się przy nadmiernie rozbudowanej motywacji osiągnięć i wysokich 

aspiracjach. Stres będący odpowiedzią organizmu na wezwanie do odpowiedzi 

przeżywany jest prawie tak samo przez dziewczęta i chłopców. 

                                                      
2  K. Konarzewski, Uczeń, [w:] Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1991, s. 103. 
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Nie tylko bezpośrednio doświadczane sytuacje w szkole są przyczyną 

uczniowskiego stresu. Często zdarza się, że myślenie o szkole wychodzi także 

poza jej mury i nadal jest niezwykle dokuczliwe. U 28% ankietowanych już sa-

ma myśl o szkole wywołuje stan zniechęcenia i nerwowości. Oznacza to, że taki 

odsetek gimnazjalistów żyje w ustawicznym napięciu, dlatego nie doznaje nale-

żytego odprężenia nawet w dni wolne od nauki. Wyraźnie nasila się ono w nie-

dzielne popołudnie. Taki stan zdecydowanie dominuje wśród młodzieży w śro-

dowisku miejskim (32%) w porównaniu ze środowiskiem wiejskim (23%) i co 

ciekawe podkreślany jest częściej przez chłopców (31%) niż przez dziewczęta 

(24%). Zamartwianie się problemami szkolnymi, z wyolbrzymianiem sytuacji 

zaistniałych w szkole, głównie niepowodzeń, przy użyciu skali 4 i 5 zaznaczył 

co czwarty gimnazjalista. Dziewczęta z tego powodu w wyższym odsetku (28%) 

żyją w napięciu niż chłopcy (22%) i wyraźniej zaznacza się ono wśród młodzie-

ży szkół miejskich.  

Przeciążenie nadmiarem czynności edukacyjnych 

Z poprzednio opisanym przeciążeniem ma związek nieco inny rodzaj prze-

ciążenia, a mianowicie to wynikające z nadmiaru nauki i niskiej oceny własnych 

umiejętności poznawczych. Umiejętności poznawcze są tu rozumiane jako dys-

pozycja do efektywnego wykonywania czynności związanych z uczeniem się, 

wykonywaniem zadań zleconych przez nauczyciela. Uczniowie czują się prze-

ciążeni nauką w szkole (28%). W takim samym odsetku odczuwają je zarówno 

dziewczęta, jak i chłopcy, ale częściej gimnazjaliści szkół miejskich (31%) niż 

wiejskich (25%). Wynika ono głównie z nadmiaru różnych obowiązków szkol-

nych – długiego pobytu w szkole, odrabiania zadań, które przeciąga się do póź-

nych godzin nocnych, uczestnictwa w różnych formach wzbogacania swoich za-

interesowań itp. Ten aspekt przeciążenia podkreśla 39% badanych. Poczucie 

przeciążenia nadmiarem różnych obowiązków szkolnych wymienia aż 46% 

dziewcząt, z przewagą uczących się w gimnazjach miejskich (49%) i co trzeci 

badany chłopiec. Brak czasu na odpoczynek i porządny sen sprawia, że na drugi 

dzień niewyspani i wyczerpani uczniowie są mniej aktywni na lekcjach. Przecią-

żenia nauką można też doszukiwać się w niesystematycznej pracy uczniów,  

a jest ono dość powszechne. Świadczą o tym badania przeprowadzone wśród 

siedmiu łódzkich gimnazjów. Wynika z nich, że 58% gimnazjalistów nie uczy 

się systematycznie, ale na ostatnią chwilę. Do systematycznej nauki przyznaje 

się 19% badanych
3
. Uczniowie żyją także w napięciu po zakończeniu nauki  

w szkole ze względu na nadmiar czynności zlecanych im do wykonania w domu. 

                                                      
3  Raport końcowy: Kim jest współczesny gimnazjalista?, Instytut Socjologii. Katedra Metod  

i Technik Badań Społecznych. Uniwersytet Łódzki, http;//www.eksoc.uni.lodz.pl/is/doc/ 

gimnazjalista.pdf [stan z 22.05.2014]. 
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Stres nasila się głównie u tych uczniów, którzy nie są w stanie wykonać zada-

nych prac samodzielnie, gdy zadanie nie zostało przez nauczyciela sformułowa-

ne jasno i zrozumiale, gdy uczeń nie wie, jak odrobić pracę domową. Sugestie, 

że „nauczyciele większy nacisk kładą na samodzielne uczenie się w domu niż na 

lekcjach” za silny lub bardzo silny stresor uznało prawie 31% respondentów. 

Przeciążenie nadmiarem prac domowych silniej odczuwają chłopcy (33%) niż 

dziewczęta (28%). Dziewczęta w wyższym odsetku przyjmują taką sytuację jako 

naturalną, a ponadto są bardziej systematyczne i odpowiedzialne. Chłopcy są 

bardziej niecierpliwi i mniej zmotywowani do wykonywania takich prac, 

zwłaszcza gdy nie są kontrolowani. Przeciążenie nauką w domu znacznie czę-

ściej wymieniają gimnazjaliści uczący się w szkołach miejskich (36%); w śro-

dowisku wiejskim o 12% mniej.  

Aby uniknąć stresu, nauczyciele powinni brać pod uwagę fakt, że uczeń ma 

do wykonania wiele innych prac i nie był bardzo przeciążony, zadawać prace  

o takim stopniu trudności, by uczeń był w stanie wykonać je samodzielnie, bez 

pomocy rodziców czy innych osób. Stres będzie też o wiele mniejszy, jeżeli na-

uczyciel wyjaśni uczniowi, czego od niego oczekuje i dobrze określi zakres ma-

teriału do wyuczenia się. 

W omawianej kategorii trzy twierdzenia dotyczyły poczucia przeciążenia 

wynikającego z niskiej oceny własnych umiejętności poznawczych. O takim po-

ziomie przekonanych jest blisko 22% badanych gimnazjalistów. Zauważa się 

wyższy odsetek nie doceniających siebie pod tym względem wśród dziewcząt 

(24%) i chłopców (26%) w środowisku miejskim. W gimnazjach wiejskich od-

setek nisko oceniających własne umiejętności do uczenia się jest niższy średnio 

o 6% (dz. – 16%, chł. – 19%). Co czwartego gimnazjalistę stresuje niepewność 

swojej wiedzy. Wynika ona z krytycznego ujmowania umysłowych właściwości, 

charakterystycznego dla okresu dorastania. Stres z tego powodu jest wyższy 

wśród gimnazjalistów szkół miejskich i u chłopców. Taka samoocena wpływa 

niekorzystnie na podejmowanie wyzwań i wysiłków zmierzających do pokony-

wania trudności. Zbliżony odsetek respondentów (21%) nie wierzy w możliwość 

poradzenia sobie z wymaganiami stawianymi przez szkołę. Zaniżone poczucie 

wartości własnej w tym względzie jako czynnik stresogenny podkreślają rów-

nież częściej gimnazjaliści uczący się w miastach. Stresorem dla 20% badanych 

w tej grupie zmiennej niezależnej jest też dokonywanie niekorzystnych porów-

nań efektów uczenia się z innymi uczniami.  

Poczucie bezpieczeństwa 

Przyczyn uczniowskiego stresu można doszukiwać się także w braku poczu-

cia bezpieczeństwa ze względu na niewłaściwe relacje interpersonalne z nauczy-

cielami i rówieśnikami. Częstymi stresorami zagrażającymi bezpieczeństwu 
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uczniów są: uporczywe dokuczanie, straszenie różnymi sankcjami, znęcanie fi-

zyczne i psychiczne. O poczuciu bezpieczeństwa najlepiej świadczy ustosunko-

wanie się badanych do twierdzenia „W szkole czuję się niepewnie i mało bez-

piecznie”. Zagrożenie osobistego bezpieczeństwa dostrzega 11% gimnazjali-

stów. Częściej jest ono podkreślane w środowisku wiejskim; różnica w porów-

naniu z rówieśnikami z miasta wynosi 6%. Na różnice te największy wpływ 

miały wypowiedzi dziewcząt, bowiem wynoszą one ponad 8%. Pozostałe twier-

dzenia wskazują na przyczyny tego stanu. Okazuje się, że stresem dla wielu 

uczniów jest zmuszanie do podporządkowania się oczekiwaniom rówieśników, 

które nie są przez nich akceptowane i nie odpowiadają ich normom czy też sys-

temowi wartości. Niedostosowanie się do narzucanych wymagań wiąże się czę-

sto z dokuczaniem, znęcaniem, wymuszaniem czegoś, pobiciem, straszeniem 

różnymi sankcjami. W tym przypadku blisko 16% dostrzega u siebie zachwianie 

równowagi psychicznej. Częściej jednak takie nieakceptowane sposoby wywie-

rania wpływu podkreślają uczniowie w środowisku miejskim; z różnicą 6%  

i z wyraźną przewagą (8%) w grupie chłopców. Blisko co siódmy uczeń przy-

czynę zagrożenia swego dobrostanu psychicznego przypisuje nauczycielom, 

bowiem wciąż straszą uczniów pozostaniem na drugi rok w tej samej klasie. 

Stres z tego powodu nieco częściej jest doświadczany przez młodzież gimna-

zjalną w środowisku wiejskim (14%) niż w miejskim (11%). Wyraźnie ten stre-

sor odczuwany jest przez chłopców w środowisku miejskim (20%). 

Cechą charakterystyczną młodzieży w okresie dorastania jest silne dążenie 

do autonomii. Dążenia te, niewsparte określonymi predyspozycjami, budzą  

u wielu młodych ludzi opór i sprzeciw, rodzą wewnętrzny konflikt i są przyczy-

ną licznych napięć i irytacji. Okazuje się, że u 13% badanych są przyczyną wy-

sokiego stresu. Tendencja ta zaznacza się wyraźniej w środowisku miejskim. 

Brak możliwości wyrażania swego zdania podkreśla tu ponad 17% badanych 

gimnazjalistów. W środowisku wiejskim dążenia te nie są tak silne, ale chłopcy 

z powodu niemożności ich uzewnętrzniania są bardziej poirytowani (14%) niż 

dziewczęta (5%). Stan emocjonalny bez wyraźnego wskazania zagrożenia lub 

przyczyny wymienia 10% badanych, przy nieznacznej przewadze uczących się 

w gimnazjach miejskich zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Taka postawa 

wskazuje na ogólny niepokój, który może skutkować odczuwaniem czegoś 

przykrego, czego nie można się pozbyć. 

Grupa rówieśnicza źródłem uczniowskiego stresu 

Grupa społeczna złożona z rówieśników odgrywa ważną rolę w kształtowa-

niu stosunku ucznia do szkoły. Zapewnia ona dzieciom poczucie przynależności 

i akceptacji, dzięki którym w trudnych sytuacjach będą czuć się pewniej i bez-

pieczniej, otrzymawszy należyte wsparcie z ich strony. Jednak rówieśnicy nie 
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zawsze mają korzystny wpływ na innych, czasem ich zachowanie może powo-

dować odczuwanie nieprzyjemnego stanu emocjonalnego, jakim jest stres, gdyż 

czują się izolowani, nieakceptowani, odtrącani przez kolegów, bądź krzywdzeni 

psychicznie lub psychicznie. Warto również zaznaczyć, że współcześnie w szko-

łach panuje rywalizacja uczniów o stopnie, tzw. „wyścig szczurów”, jak  

i o względy nauczycieli, co powoduje stałe napięcie i podenerwowanie. Zakłó-

cenia w funkcjonowaniu ucznia w grupie utrudniają prawidłową socjalizację  

i internalizację norm obowiązujących w grupie oraz rozwój osobowości. „Usta-

wiczne przebywanie w klimacie bezwzględnego podporządkowania, lęku, po-

czucia braku wpływu i własnej sprawczości odbija się na psychice ucznia. 

Kształtuje bowiem takie cechy osobowości, jak: bierność, brak aktywności i sa-

modzielności w działaniu, brak wiary w siebie, nieumiejętność podejmowania 

decyzji i wyborów”
4
. Relacje z rówieśnikami dotyczyć mogą niezdrowej rywali-

zacji o oceny, wyśmiewania, upokorzenia, izolacji. Stres z tego powodu przeży-

wa 16% młodzieży. Jego nasilenie różnicują płeć i lokalizacja szkoły. Chłopcy  

o wiele częściej w ocenie twierdzeń składających się na klimat interpersonalny 

grupy posługiwali się skalą 4 i 5, z wyraźną przewagą w szkołach miejskich. 

Różnica wskaźników procentowych na korzyść uczących się w gimnazjach 

wiejskich wynosi prawie 7%. W gimnazjach miejskich wskaźnik ten osiągnął 

19%. W tej kategorii najwyższy wskaźnik (22,7%) uzyskało twierdzenie, które 

informuje o rywalizacji kolegów o stopnie i względy nauczycieli. Ponad 27% 

ankietowanych w gimnazjach miejskich przyznało, że taka postawa ich kolegów 

wywołuje stan stresu nie tylko w bezpośrednim zetknięciu się z nią, ale także  

w innych okolicznościach. Gimnazjaliści ze szkół wiejskich dostrzegają również 

ten problem, ale w mniejszym zakresie (18%). Zjawisko to bardziej nurtuje 

chłopców (23,7%) niż dziewczęta (21,6%). Bardzo stresująca dla uczniów jest 

sytuacja, gdy inni wyśmiewają się i drwią w przypadku jakichś potknięć i nie-

powodzeń. Już samo przewidywanie takiego zachowania koleżanek, czy kole-

gów wywołuje silne napięcie u 22% badanych. Większy niepokój z tego powodu 

zauważa się w środowisku miejskim (26%) niż wiejskim (18%) i wśród chłop-

ców (26%), w porównaniu z dziewczętami (19%). Dla pewnej grupy uczniów 

(16%) wysoce irytujące są nieregulaminowe zachowania kolegów. Z większym 

nasileniem obserwowane są w środowisku miejskim (18%) niż wiejskim (13%).  

Stres przeżywają też ci uczniowie, którzy napotykają na trudności w zrozu-

mieniu niektórych treści i nie wiedzą, gdzie mogą poszukiwać informacji nie-

zbędnych do wykonania zdań. 11% badanych zauważa, że w klasie są zdani na 

siebie i nie mogą liczyć na wsparcie kolegów/koleżanek. Wśród gimnazjalistów 

znalazła się też pewna grupa uczniów (11%), która jest pozbawiona wsparcia 

rówieśniczego. Jego brak jest dostrzegany przez większy odsetek chłopców 

(12%) niż dziewcząt (9%). Sytuacja ta może wynikać z większej konfliktowości 

                                                      
4  E. Szperlich, M.Lehman, Lubić szkołę, „Psychologia w Szkole” 2008, nr 4, s. 146. 
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i agresywności chłopców. Ten sam argument może posłużyć do wyjaśnienia 

różnic z uwzględnieniem lokalizacji szkoły. Na większe poczucie wsparcia  

w środowisku wiejskim ma zapewne wpływ także silniejsze poczucie więzi, wy-

tworzone jeszcze na poziomie szkoły podstawowej. Uczeń czuje się bezpiecznie, 

gdy ma poczucie pewności wsparcia przez drugą osobę. Wsparcie społeczne, 

niezależnie od tego, czy jest rzeczywiste, czy wyobrażone, chroni młodzież 

przed stresem; gdy go nie ma, uczeń czuje się zagrożony i ma poczucie wyklu-

czenia społecznego. W środowisku wiejskim cierpi z tego powodu o połowę 

mniej badanych niż w środowisku miejskim (14%). Młodzież otrzymująca 

wsparcie od kolegów, rodziców czy nauczycieli uczy się pokonywanie trudno-

ści, panowania nad emocjami, przezwyciężania stresu. 

Zazdrość jako stresor edukacyjny 

Ta kategoria zawiera kilka twierdzeń dotyczących również zachowania ró-

wieśników, które nie sprzyjają zapewnieniu przyjaznego środowiska szkolnego  

i ma ścisły związek z opisywaną poprzednio, ale została wyodrębniona jako od-

dzielna, by ukazać specyfikę stresorów związanych z oddziaływaniem grupy. 

Jednym z problemów często nękających młodzież i przybierającym różne nasi-

lenie na poszczególnych poziomach rozwoju jest zazdrość, czasem utożsamiana 

z zawiścią
5
. Najczęściej wiąże się ona z nieprzyjemnym stanem emocjonalnym 

wywołanym różnorodnymi czynnikami, a głównie z sukcesami odnoszonymi 

przez innych, z ich popularnością. Często jest reakcją na subiektywnie postrze-

gane zagrożenie poczucia własnej wartości. W niniejszym opracowaniu skon-

centrowaliśmy się na zazdrości rozbudzanej w grupie rówieśniczej, spowodowa-

nej demonstrowaniem swojej wyższości, popularności niektórych uczniów oraz 

postrzeganiem różnic w ich funkcjonowaniu w różnych relacjach podmioto-

wych. Wielu uczniów cierpi z powodu zazdrości o coś, a głównie dostrzeganej 

przewagi rówieśników pod różnymi względami. Pomijamy tu problem zazdrości 

o partnera, który również może być czynnikiem utrudniającym przebieg procesu 

uczenia się. Okazuje się, że silnym stresorem, ujawnionym przez 27% badanych 

gimnazjalistów, jest stawianie za wzór do naśladowania niektórych uczniów za 

osiągnięcia w nauce i/lub zachowanie. W tym przypadku większy stres przeży-

wają chłopcy (30%) niż dziewczęta (25%). Zjawisko z wyraźnym nasileniem 

występuje w środowisku miejskim (dz. – 33%, chł. – 41%). Gimnazjaliści uczą-

cy się w szkołach zlokalizowanych na wsi problem ten dostrzegają w znacznie 

mniejszym odsetku (dz. – 18%, chł. – 19%). W tym środowisku 68% badanych 

do oceny tego stwierdzenia posłużyło się skalą 1 i 2, co oznacza, że takie działa-

                                                      
5  Zawiść jest uczuciem bardziej negatywnym niż zazdrość i wiąże się z chęcią wyrządzenia ko-

muś krzywdy, szkody. Ponieważ trudno niekiedy ustalić ostre granice między zazdrością a za-

wiścią, będziemy posługiwać się terminem zazdrość. 
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nia pedagogiczne w ich szkołach nie mają miejsca lub, gdy się pojawią, nie są 

powodem napięć emocjonalnych. W środowisku miejskim takie opinie wyraziło 

tylko 42%. Znaczącym dla młodzieży stresorem, z wyraźną przewagą (11%) 

uczących się w gimnazjach miejskich i z sześcioprocentową przewagą u dziew-

cząt, jest modny ubiór swych koleżanek i kolegów, markowa, droga odzież, po-

kazywanie się często w innych ubraniach. To wysoce drażni blisko 22% uczest-

niczących w badaniach. Jest to wynik właściwości wieku, bowiem młodzież  

w okresie adolescencji przejawia silne pragnienie zewnętrznego upodobnienia 

się, a brak możliwości spełnienia się w tym zakresie staje się przyczyną niema-

łego rozdrażnienia. Zazdrość z tego powodu może być czynnikiem utrudniają-

cym koncentrację na zasadniczych czynnościach ucznia i problemem nurtują-

cym młodzież także po opuszczeniu szkoły, a nierzadko przyczyną konfliktów  

z rodzicami. Nieco rzadziej wymienianym stresorem, ale też nieobojętnym dla 

16% badanych, jest podkreślanie przez niektórych sposobów spędzania wakacji. 

Stres z tego powodu częściej sygnalizują gimnazjaliści miejscy. Różnica wskaź-

ników procentowych w porównaniu ze środowiskiem wiejskim wynosi 5%, ale 

między dziewczętami aż 16%. Zazdrość pojawia się też wtedy, gdy uczniowie 

zauważają, że inni pod wieloma względami są lepsi od nich (13%). Stres z tego 

powodu dotyka w takim samym stopniu dziewczęta jak i chłopców, ale w mniej-

szym stopniu ze środowisk wiejskich (różnica 10%). Przykładem może być za-

zdrość o oceny szkolne. Czasem ocena wyższa o jeden stopień może stać się 

przyczyną głębokiego stresu utrzymującego się przez dłuższy czas i zerwania 

więzi koleżeńskich. Nieraz poirytowany z tego powodu uczeń pragnie udowod-

nić nauczycielowi, że jego praca niczym nie różni się od wypracowania kole-

żanki. Zazdrość, której zasadniczą treścią jest nauka szkolna, może dotyczyć 

wielu spraw, a między innymi tego, że niektórym kolegom/koleżankom wszyst-

ko dobrze się układa, zarówno w szkole, jak i w domu. Tego typu zazdrość uzy-

skała najniższą rangę spośród wyżej opisanych stresorów. Badani zazdroszczą 

swym rówieśnikom tego, czego nie mają, a chcieliby posiadać. 

Zazdrość jest źródłem stresu, gdyż towarzyszy jej niepokój, przykrość, nie-

zadowolenie, lęk, gniew, złość, wściekłość, nienawiść, rozpacz, poczucie niższej 

wartości, i dość często komplikuje życie gimnazjalistów. Prowadzi do powsta-

wania silnych konfliktów wewnętrznych i interpersonalnych oraz nieprzewidy-

walnych zachowań. 

Trudności edukacyjne i brak wiary  

w skuteczność podejmowanych działań 

Stres związany z nauką szkolną może być wynikiem stanu świadomości 

ucznia powstałym na skutek postrzegania sytuacji jako trudnych do przezwycię-

żenia ze względu na nurtujący ich brak czasu na należyte przygotowanie się do 
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lekcji. Ten fakt jako źródło częstych kłopotów zaznacza co czwarty gimnazjali-

sta. Źródłem stresu dla 25% badanych gimnazjalistów, niezależnie od płci  

i z nieznaczną przewagą uczących się w szkołach miejskich (29%), jest świado-

mość trudności wynikających z niezrozumienia wielu treści programowych. 

Konsekwencją braku zrozumienia niektórych przedmiotów mogą być trudności 

w wykonywaniu zadań. Jako stresującą czynność wymienia blisko co czwarty 

badany gimnazjalista, ale również w przeważającym odsetku w gimnazjach 

miejskich. Z tego powodu wysoki stres przeżywa o 10% mniej dziewcząt  

i chłopców uczących się w gimnazjach wiejskich. Również co czwarty gimna-

zjalista odczuwa brak czasu na należyte przygotowanie się do lekcji. Dziewczęta 

z tego powodu w wyższym odsetku (27%) niż chłopcy (25%) są bardziej poiry-

towane. Mniej napięć sygnalizują respondenci w środowisku wiejskim. Dla wie-

lu uczniów źródłem stresu jest brak pewności siebie i swojej wiedzy oraz skłon-

ność do przewidywania niepowodzeń w szkole. Podkreśla to od 14–20% ankie-

towanych, i co ciekawe, częściej chłopcy (18%) niż dziewczęta (15%). 

Stres rodzi się też z przekonania uczniów, że materiał wystarczająco sobie 

przyswoili, a w efekcie otrzymują niższe oceny od oczekiwanych. Powstały na 

tym tle dysonans stresuje około 25% adolescentów w gimnazjach miejskich  

i 13% w środowisku wiejskim. Chłopcy z tego powodu czują się tak samo ze-

stresowni jak dziewczęta. 

Stresogenne relacje dziecko–rodzic 

Dla uczniów w okresie dorastania charakterystyczne jest pojawienie się  

i wyodrębnienie poczucia „ja”, dążenie do bycia niezależnym i autonomicznym. 

W związku z tym często dochodzi do przeciwstawiania się rodzicom, odmawia-

nia spełniania ich poleceń, polemik z ich poglądami, jawnych konfliktów i iryta-

cji. Relacje z rodzicami jako źródło stresu wymienia ponad 18% badanych gim-

nazjalistów, przy czym częściej chłopcy (20%) niż dziewczęta (16%). Kontakty 

na linii dziecko – rodzic jako bardziej irytujące wymieniają uczniowie w środo-

wisku miejskim (20%), w porównaniu ze środowiskiem wiejskim (17%). Różni-

ce te mogą wynikać z dążenia rodziców do sprawowania kontroli nad dziećmi. 

W środowisku miejskim zapewne przybierają formę bardziej aktywną, co przez 

młodzież jest odbierane jako wkraczanie w obszar samodzielności i narzucanie 

im swojej woli ze strony rodziców. Rodzice zainteresowani dzieckiem zadają im 

pytania o przebieg nauki w szkole, otrzymane oceny i różne wydarzenia tam za-

istniałe. Okazuje się, że dla 28% gimnazjalistów są one irytujące i stanowią 

przyczynę buntu z ich strony. Niezadowolenie z tego faktu częściej ujawniają 

chłopcy (32%), z nieznaczną przewagą w środowisku wiejskim. Uczniowie do-

świadczają też podekscytowania (24%), gdy rodzice wyrażają niezadowolenie  

z postępów w nauce swych dzieci, podkreślając ich lenistwo i brak systematycz-
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ności w pracy. Wyraziściej irytuje to chłopców (28%) niż dziewczęta (21%)  

i młodzież gimnazjów miejskich. Konfliktowość na tle interesowania się rodzi-

ców sprawami szkolnymi swych dzieci może wynikać z następujących sprzecz-

ności: „między kontrolą ze strony rodziców – a potrzebą swobody u dorastają-

cych; między odpowiedzialnością rodziców – a dzieleniem się nią z dorastają-

cymi; między przykładaniem przez rodziców dużej wagi do nauki szkolnej –  

a poświęcaniem czasu na inne rodzaje aktywności przez dorastających”
6
. Stresu-

jące dla uczniów są też wymierzane lub zapowiadane przez rodziców sankcje  

w przypadku niepowodzeń w szkole. Irytacji z tego powodu doświadcza blisko 

14% badanych. W tym przypadku chłopcy nieco liczniej ustosunkowywali się 

do takich zachowań rodziców przy wykorzystaniu skali 4 i 5. Wyższa stresogen-

ność chłopców wynika zapewne ze sposobu ich zachowań w relacjach z rodzi-

cami, powodowanych bardziej burzliwym dojrzewaniem i zazwyczaj gwałtow-

niejszymi reakcjami
7
. 

Stres nasila się wtedy, gdy uczeń ma jakieś problemy i nie ma do kogo 

zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu. Z badań wynika, że 12% dorastających, 

mając jakieś problemy szkolne czy osobiste, nie może liczyć na pomoc i wyro-

zumiałość rodziców. Poszukując źródeł stresu w środowisku domowym, gimna-

zjaliści mieli ustosunkować się do twierdzenia: „w moim domu panuje taka at-

mosfera, że nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć”. 12% badanych do jego 

oceny posłużyło się skalą 4 i 5. Percepcja tego zjawiska jest zbliżona w grupie 

dziewcząt i chłopców. W wyższym stopniu stresogenna atmosfera życia rodzin-

nego nakręcana jest w środowisku miejskim (15%). Na wsi dostrzega ją 9%.  

Nauczyciel jako źródło stresu 

Praca nauczyciela jest niezwykle złożona. Oczekuje się od niego, że zadba  

o dobre wyniki nauczania każdego ucznia, stymulować będzie ich motywację  

i zainteresowania, zatroszczy się o relacje z rodzicami i zapewni uczniom bez-

pieczeństwo w sytuacjach trudnych oraz możliwość rozwoju fizycznego i umy-

słowego, a w relacjach z uczniami będzie przejawiał troskliwość, cierpliwość 

empatię, zrozumienie ich problemów, zachowań, potrzeb. W pracy pedagogicz-

nej ważna jest dobra znajomość swych uczniów, ich mocnych i słabych stron, 

źródeł trudności w uczeniu się. Uczniowie często postrzegają nauczyciela ina-

czej, jako generatora negatywnych emocji, frustracji, stresu, lęku, strachu, nie 

wykazującego zainteresowania ich problemami osobistymi i domowymi, i przy-

pisują mu odpowiedzialność za niepowodzenia w nauce. Nauczyciel oddziałuje 

                                                      
6  I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów 

życia człowieka, t. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2000, s. 178. 
7  Tamże, s. 170. 
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na uczniów w sposób formalny – poprzez treści nauczania i wychowania, oraz 

mniej formalny – poprzez swoją osobowość, która wyraża się między innymi  

w sposobach ustosunkowania się do uczniów. Oba te tory oddziaływań są ze so-

bą sprzężone, ale uczniowie ujawniają wysoką wrażliwość na aspekt emocjonal-

ny oddziaływań. Nauczyciel powinien ukazywać dzieciom uczucie bliskości  

i życzliwości
8
. Aby zorientować się, w jakim stopniu uczniowie są narażeni na 

ryzyko związane ze stresem ze strony nauczycieli, przeanalizowaliśmy wyniki 

ustosunkowania się badanych do pięciu twierdzeń z wykorzystaniem skali 4 i 5. 

Okazuje się, że nauczyciel jako źródło wysokiego lub bardzo wysokiego 

stresu postrzegany jest przez 19% gimnazjalistów. 22% uważa, że nauczyciele 

tworzą wiele sytuacji przyczyniających się do negatywnych przeżyć emocjonal-

nych związanych ze szkołą, ale tylko czasami jest to dla nich irytujące i zakłóca 

ich prawidłowe funkcjonowanie. Jednak blisko 60% uczniów stwierdza, że opi-

sane zachowania nie mają miejsca w ich szkole lub, gdy występują, nie są przy-

czyną zaburzeń ich równowagi psychicznej. Wyniki badań różnią się jednak, 

gdy uwzględni się zmienne niezależne. Chłopcy (26%) czują się bardziej pod-

ekscytowani wieloma zachowaniami uczących ich nauczycieli niż dziewczęta 

(20%). Rzadziej zauważany jest stresogenny wpływ na uczniów nauczycieli pra-

cujących w gimnazjach wiejskich. Tu do oceny stresogenności nauczycieli skalą 

4 i 5 posłużyło się mniej badanych chłopców (19%) i dziewcząt (12%). Uzyska-

ne dane procentowe zwracają najbardziej uwagę na aspekty zachowania nauczy-

ciela, które wyrażają jego stosunek do uczniów. Ponad 23% gimnazjalistów jako 

wysoce irytujące uznało poniżanie uczniów wobec całej klasy. Z większym na-

ciskiem ten niepożądany aspekt zachowania nauczycieli podkreślają chłopcy 

(27%) niż dziewczęta (20%). W środowisku wiejskim taki styl oddziaływania 

wychowawczego pojawia się rzadziej niż w mieście. Wrażliwość uczniów na ta-

ki sposób wyrażania stosunku do nich przez nauczyciela potwierdzają też wcze-

śniej analizowane wyniki badań, bowiem na twierdzenie „niektórzy nauczyciele 

wprowadzają nerwową atmosferę, która sprawia, że na lekcjach żyję w usta-

wicznym napięciu”, odpowiedzi potwierdzających udzieliło ponad 30% gimna-

zjalistów. Poniżanie może przybierać różne formy, między innymi porównań  

z innymi uczniami. Na szczęście takie zjawisko zostało zauważone przez nie-

wielką liczbę badanych (12%), ale chłopcy tego typu komunikaty otrzymują 

częściej niż dziewczęta, szczególnie w środowisku miejskim. Co piątego gimna-

zjalistę irytuje to, że niektórzy nauczyciele przypisują uczniom winę za wiele 

rzeczy, których nie zrobili. Ponieważ żadna argumentacja nie jest w stanie zmie-

nić wytworzonego przez nauczyciela obrazu ucznia, poszkodowani cierpią z te-

go powodu. Szczególnie podekscytowani są chłopcy (27%), bowiem im najczę-

ściej przypisuje się pewne formy zachowań. W środowisku wiejskim przypisy-

                                                      
8  Ch. Day, Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy, GWP, Gdańsk 

2008, s. 46. 
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wanie uczniom niezawinionych czynów przytrafia się rzadziej niż w miejskim. 

Odnosi się to zarówno do dziewcząt, jak i chłopców. Jeden z uczniów był obu-

rzony, gdyż nauczyciel przypisał mu współudział w akcji przemocowej wobec 

kolegi z klasy i rozpowszechnił tę informację wśród innych nauczycieli oraz  

z przekonaniem przekazał ją rodzicom. Dopiero dociekliwość rodziców spowo-

dowała, że został oczyszczony z tego pomówienia. Stres z tego powodu, wraz  

z konsekwencjami w postaci zaburzenia snu i braku panowania nad emocjami, 

utrzymywał się dość długo. Również co piąty uczeń przeżywa stres, gdyż uwa-

ża, że został niesprawiedliwie oceniony przez nauczyciela. Z takim przeświad-

czeniem żyje o wiele większa liczba uczniów gimnazjów miejskich (25%) niż 

wiejskich (15%), a szczególnie chłopców. Niesprawiedliwe traktowanie uczniów 

przez nauczycieli uwidoczniło się jeszcze bardziej (35%) w badaniach gimnazja-

listów przeprowadzonych w województwie podlaskim
9
. 

Stres może wywoływać niedocenianie uczniów. Poglądy na ten temat są 

zróżnicowane, gdy idzie o płeć i lokalizację szkoły (chłopcy w wyższym odset-

ku od dziewcząt, szczególnie w środowisku miejskim). Między dziewczętami 

istnieje tu zgodność, niespotykana w żadnym dotychczas omawianym twierdze-

niu. Rozczarowanie uczniów pojawia się też wtedy, gdy uczeń pragnie zaspokoić 

swoją ciekawość poznawczą, a nie otrzymuje zrozumienia ze strony nauczyciela. 

Stres wynikający z relacji nauczyciel – uczeń może być, i zapewne jest, 

uwarunkowany większą wrażliwością emocjonalną niektórych uczniów, ale tak-

że osobowością uczących. W literaturze naukowej opisuje się różne typologie 

nauczycieli. Stres wywoływać będą na pewno nauczyciele błądzący, o typie 

agresywnym, korygującym i hamującym, czy neurotycznym
10

. U nauczyciela 

błądzącego rzadziej pojawiają się zachowania wspierające oraz nawiązujące lub 

podtrzymujące kontakt emocjonalny. Jest on bardziej skoncentrowany na sobie, 

ma mniejsze poczucie humoru, a jego lekcjom towarzyszy napięta atmosfera. 

Konsekwencje stresu 

Stres prowadzi do wielu zmian, zarówno w sferze fizjologicznej, jak i psy-

chologicznej. Jego skutkiem jest wiele dolegliwości, niekiedy bardzo dokuczli-

wych, objawiających się zmianami w funkcjonowaniu organizmu. Najbardziej 

odczuwalną przez gimnazjalistów jest przyspieszona akcja serca; dostrzegana 

jest przez 40% dziewcząt i co czwartego chłopca. Ponad 30% dziewcząt i 20% 

chłopców uskarża się na bóle głowy, pleców. Blisko 22% sygnalizuje uczucie 

słabości, zauważalne przez większy odsetek badanych dziewcząt (27%) niż 

                                                      
9  Stres wśród dzieci i młodzieży – skala zjawiska w województwie podlaskim, Regionalny Ośro-

dek Polityki Społecznej w Białymstoku, Obserwatorium Integracji Społecznej, Białystok 2011, 

http://www.rops-białystok.pl/wwwois/wp-content/uploads/2013/03/3.-R [stan z 20.05.2014]. 
10  A. Gurycka, Błąd w wychowaniu, WSiP, Warszawa 1990. 
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chłopców (17%). Niektórzy zestresowani adolescenci, niezależnie od płci (około 

20%), zauważają wzmożoną potliwość dłoni, stóp, chłodne ręce. Co siódma badana 

osoba czuje ucisk w gardle, a co szósta miewa zaburzenia żołądkowo-jelitowe. 

Wiele opisanych objawów stresu może powodować trudności w uczeniu się, 

zapamiętywaniu, myśleniu, niemożność koncentracji uwagi. Takie zmiany w za-

chowaniu są dostrzegane przez 34–45% gimnazjalistów. Trudności w uczeniu 

się i brak koncentracji uwagi na skutek zaburzeń stresowych postrzega u siebie 

41–51% dziewcząt i 27–39% chłopców. Charakterystyczne dla stanu stresu jest 

ogólne rozdrażnienie. Odczuwa go jako dokuczliwe 41% badanych; częściej 

dziewczęta (44%) niż chłopcy (38%). Może ono być również przyczyną zacho-

wań agresywnych, które częściej sygnalizują chłopcy (21%) niż dziewczęta 

(10%). Stres powoduje trudności w zasypianiu lub budzenie się w nocy z nie-

możnością ponownego zaśnięcia. Nieprzespane przez ucznia noce wpływają ne-

gatywnie na wydolność umysłową i efekty przyswajania wiedzy w szkole. Co 

piąty gimnazjalista i co czwarta gimnazjalistka ma tego typu problemy. 

Odpowiedzią organizmu na stres jest też przygnębienie, niechęć do wyko-

nywania czynności, utrata radości życia. Sytuacje takie występują u 20% dziew-

cząt i 10% chłopców. Są one szkodliwe dla zdrowia, gdyż towarzyszą im z regu-

ły różne dolegliwości somatyczne. 

Radzenie sobie ze stresem 

Nie ma jakiegoś uniwersalnego sposobu na stres, skutecznego dla wszyst-

kich, dlatego uczniowie podkreślali kilka wariantów półotwartej kafeterii. Do-

bierali je, mając na uwadze własne możliwości, potrzeby, sytuacje oraz do-

świadczenia. Jeżeli skutecznym sposobem w dochodzeniu do równowagi psy-

chicznej okazało się słuchanie muzyki, to będą chętnie powtarzać taki sposób re-

laksu do przywrócenia normalnego funkcjonowania.  
Uczniowie raczej nie poszukują sposobów rozwiązywania stresogennych 

napięć poprzez kontakt z pedagogiem szkolnym czy wychowawcą. Ani jeden 

chłopiec nie podkreślił takiego wariantu odpowiedzi, a wybrał go tylko 1% 

dziewcząt biorących udział w badaniach. Okazuje się, że najważniejszą rolę  

w łagodzeniu stresu odgrywają koleżanki/koledzy. Rozmowy z przyjaciółmi są 

najlepszym antidotum na stres dla 42% dziewcząt i 39% chłopców. Pozwalają 

one młodym ludziom odwrócić uwagę od nurtujących problemów, znaleźć 

wsparcie emocjonalne i złagodzić napięcie związane ze stresem. Znacznie 

mniejszy odsetek młodych ludzi poszukuje wsparcia u swych rodziców. Mniej-

sza rola rodziców w przezwyciężaniu stresu może wynikać z tego, że dorastają-

cy stają się w stosunku do nich bardziej zamknięci niż byli w dzieciństwie i wię-

cej czasu spędzają z rówieśnikami, a coraz mniej w towarzystwie rodziców
11

.  

                                                      
11  I. Obuchowska, dz. cyt., s. 178. 
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Z badań wynika, że rodzice w rozwiązywaniu sytuacji trudnych są bardziej zna-

czący dla dziewcząt (18%) niż dla chłopców (7%). Należy jednak zaznaczyć, że 

pomimo wzrastającego znaczenia wpływu rówieśników, poszukiwanie wsparcia 

u rodziców zależy od indywidualnych właściwości dorastających oraz sytuacji  

w rodzinie. Z badań przeprowadzonych wśród łódzkich gimnazjalistów dowia-

dujemy się, że w przypadku złych relacji z rodzicami 75% gimnazjalistów wol-

ny czas spędza z rówieśnikami, a przy dobrych – 50%
12

. 

Powszechnie twierdzi się, że doskonałym sposobem na stres jest muzyka; 

łagodzi jego skutki, poprawia nastrój, uspokaja. Nie jest zaskoczeniem fakt, że 

aż 60% młodzieży szuka ukojenia w słuchaniu muzyki. Jej relaksujący wpływ 

dostrzega 67% dziewcząt i 54% chłopców. Zdaniem połowy badanych chłopców 

dobrym sposobem na stres są też gry komputerowe, a 42% – surfowanie w In-

ternecie. W tych sposobach dziewczęta w wyraźnie mniejszym odsetku znajdują 

sposób na stres, natomiast z ich punktu widzenia bardziej skuteczny jest spacer  

i kontakt z naturą oraz czytanie ulubionych książek. Skutecznym buforem anty-

stresowym, dostrzeganym częściej przez chłopców (30%) niż przez dziewczęta 

(18%), jest też uprawianie sportu. Koncentracja na wysiłku fizycznym pozwala 

odwrócić uwagę od stresora, uciec od negatywnych myśli i likwidować napięcie. 

Blisko co piąty zestresowany gimnazjalista, niezależnie od płci, stosuje strategię 

unikową, bowiem lubi wtedy przebywać sam z sobą – w samotności i ciszy. 

Niewielki odsetek badanych (14%) w likwidowaniu stresu wykorzystuje strate-

gie skoncentrowane na problemie, wykorzystując pozytywne myślenie (dz. – 

16%, chł. – 12%). Niepokojące są sygnały gimnazjalistów o niepożądanych spo-

sobach łagodzenia stresu, poprzez ucieczkę do alkoholu (chł. – 17%, dz. – 4%), 

częstsze palenie papierosów (chł. – 21%, dz. – 8%), a nawet sięganie po narko-

tyk (chł. – 5%, dz. – 1%). 

Z przedstawionych rozważań wynika, że uczniowie najwięcej stresu prze-

żywają w związku z ich podstawową działalnością, jaką jest nauka. Stres nasila 

się, gdy dziecko czuje się przeciążone nadmiarem czynności do wykonania, 

głównie, gdy jest świadome luk w wiadomościach, gdy odczuwa zmęczenie dłu-

gim okresem pobytu w szkole. Silny stres towarzyszy uczniom w sytuacjach 

sprawdzania i oceniania wiedzy. Często zdarza się, że nauka szkolna nie jest dla 

dziecka stresująca, a problemem jest brak akceptacji w grupie rówieśniczej lub 

przemoc stosowana nawet przez jedną lub kilka osób w grupie. Źródłem stresu 

są często rodzice, stawiający dzieciom zbyt wygórowane wymagania, nie licząc 

się z faktycznymi możliwościami dziecka bądź niewłaściwie ustosunkowujący 

się do jego niepowodzeń w nauce. Do wielu napięć emocjonalnych przyczynia 

się niewłaściwa organizacja czasu pracy ucznia; odkładanie czynności na ostat-

nią chwilę, długie przesiadywanie przy komputerze. Wszystko to sprawia, że 

dziecko jest zmęczone, nie może skoncentrować się na nauce, jest rozdrażnione  

i nie ma motywacji do uczenia się. Zdarza się, że rodzice rozbudzają stres zanim 

                                                      
12  Raport końcowy: Kim jest współczesny gimnazjalista? 
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dziecko pójdzie do szkoły, strasząc je szkołą. W wielu doniesieniach naukowych 

znaczące miejsce wśród czynników stresogennych zajmuje nauczyciel. Należy 

jednak dodać, że relacje na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel zależą też od oso-

bowości uczniów i ich postawy wobec szkoły i nauki szkolnej oraz kultury rela-

cji interpersonalnych
13

. Wniosek taki, powołując się na opinie wielu pedagogów, 

wyciąga Ch. Day
14

, pisząc: „Ze względu na to, że praca nauczyciela z jednej 

strony polega na przeprowadzeniu dość skomplikowanych zmian w systemie 

poznawczym dziecka i kształtowaniu jego umiejętności, a z drugiej na pracy nad 

jego rozwijającą się osobowością, nauczyciel niemal z całą pewnością nie będzie 

skuteczny, jeżeli uczeń nie da mu choćby cichego przyzwolenia. Aby zapewnić 

sobie pełną skuteczność, nauczyciele potrzebują ścisłej współpracy z każdym  

z uczniów”. Autor podaje też wiele ciekawych opinii uczniów o nauczycielach, 

którzy działają z pasją i entuzjazmem. Również w naszych badaniach, w dużej 

liczbie wypowiedzi pisemnych zebranych od uczniów, uwidoczniło się pozy-

tywne nastawienie uczniów do szkoły i nauczycieli. 

Sposoby przeciwdziałania stresowi dzieci i młodzieży  

Stres jest czymś naturalnym w życiu ucznia, nieuniknionym, a nawet do 

pewnego stopnia pożądanym. Trzeba nad nim sprawować kontrolę, by nie prze-

kroczył optimum pobudzenia. Rozrastający się stres zaburza zarówno psychicz-

ne, jak i fizjologiczne funkcjonowanie ucznia. Ważną rolę w jego łagodzeniu 

mogą odegrać rodzice i nauczyciele. Punktem wyjścia jest obserwacja zachowa-

nia dziecka. Sygnałem mogą być różne zachowania wcześniej już opisane. 

Wśród działań skierowanych na ucznia można wymienić: 

1. Rozpoznawanie słabych stron ucznia, zmian, jakie zaszły u niego w porów-

naniu z wcześniejszym okresem (zwiększone napięcie emocjonalne, przy-

gnębienie, zmęczenie, brak motywacji do nauki, zwiększona agresywność)  

i wczesne wykrywanie trudności, na jakie napotyka dziecko w szkole. Ro-

dzice takie informacje mogą uzyskać od nauczyciela lub w trakcie odrabia-

nia z dzieckiem zadań bądź rozmowy. Jeżeli dziecko ma jakieś trudności, 

zaczyna odczuwać lęk przed szkołą i reaguje często ucieczką z lekcji, symu-

lowaniem choroby. Reagowanie w porę rodziców i nauczycieli na zauważo-

ne zmiany jest skutecznym sposobem przeciwdziałania nasilającemu się 

stresowi. 

2. Poszukiwanie przyczyn określonego zachowania ucznia, jego zrozumienie  

i wspieranie go poprzez dobór zindywidualizowanych środków oddziaływa-

nia pedagogicznego.  

                                                      
13  S. Korczyński, Stres w pracy zawodowej nauczyciela, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014. 
14  Ch. Day, dz. cyt., s. 57. 
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3. Pomoganie dziecku w uświadomieniu sobie, co dla niego jest najbardziej 

stresogenne, bowiem świadomość tego faktu może przyczynić się do podję-

cia strategii zabezpieczającej dziecko przed stresem. 

4.  Wykazywanie troski o interesujące organizowanie procesu nauczania-uczenia 

się, umożliwiające przyswajanie i poszerzanie wiedzy w domu lub wykony-

wanie zleconych zadań. Przenoszenie odpowiedzialności za przyswojenie tre-

ści często zawiłych i niezrozumiałych dla ucznia sprawia, że czynnościom 

uczenia się w domu towarzyszy napięcie nerwowe i zniechęcenie. 

5. Tworzenie warunków umożliwiających przezwyciężanie trudności, udziela-

nie pomocy w wyrównywaniu braków, uczenie sposobów pokonywania 

trudności związanych z nauką, przekonywanie, że przezwyciężanie trudności 

może dostarczać wiele satysfakcji. Oprócz wsparcia poznawczego i instru-

mentalnego bardzo ważne jest wsparcie emocjonalne. 

6. Dawanie przez rodziców wzorców pokonywania trudności. Jeżeli dziecko 

doświadczać będzie bezradność rodziców, samo będzie bezradne. 

7. Wzmacnianie poczucia własnej wartości ucznia, wiary w jego siły i możli-

wości. Można to uczynić poprzez podmiotowe traktowanie, okazywanie za-

interesowania jego problemami, zauważanie i podkreślanie dobrych stron 

(np. „to była dobra prezentacja”, „pytanie było trudne, ale dobrze sobie  

z nim poradziłeś”), podkreślanie szczególnych zalet, aktywne słuchanie, gdy 

uczeń wykazuje chęć rozmowy. Pozytywne wzmocnienia podnoszą pewność 

siebie i przyczyniają się do wzrostu poczucia dobrostanu. Dziecko uwolni 

się od stresu, gdy nie będzie przewidywać trudności, a myśleć pozytywnie. 

8. Ukazywanie różnic indywidualnych w sposobach reagowania na bodźce  

i stylu pracy oraz przekazywanie dziecku informacji o możliwościach przy-

stosowawczych wynikających z tego zróżnicowania. Chodzi tu głównie  

o wysoką i niską reaktywność. Jednostki wysokoreaktywne dostrzegają wię-

cej bodźców jako zagrażających ich dobrostanowi psychicznemu, łatwiej się 

męczą, gorzej wypadają w warunkach ekspozycji społecznej. Niskoreaktyw-

ne tolerują bodźce nawet o większej sile, są w stanie dłużej pracować w nie-

sprzyjających warunkach (hałas, głośna muzyka), w otoczeniu nie dostrzega-

ją zagrożeń dla swojego funkcjonowania. 

9. Tworzenie warunków do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa fizycznego  

i psychicznego, zarówno w szkole, jak i w domu. Tworzenie przyjaznej at-

mosfery w klasie i w szkole. Stwarzanie warunków do odnoszenia satysfak-

cji w grupie, nawiązywania przyjaźni, przeżywania radości z działań na 

rzecz grupy lub jednostek, rozbudzanie empatii. Eliminowanie napięć po-

przez nadawanie czynnościom kontrolnym mniej stresującego charakteru. 

10. Stosowanie ćwiczeń relaksujących uczniów w trakcie lekcji. Zestaw ćwiczeń 

dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

podają K. Kirschner-Liss i in.
15

 Ich zaletą, jak piszą autorzy, jest to, że „na-

                                                      
15  K. Kirschner-Liss i in., Zapobieganie stresom w trakcie lekcji, [w:] Stres w zawodzie nauczy-

ciela, red. R. Kretschmann i in., GWP, Gdańsk 2003, s. 96–105. 
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dają się zarówno do obniżenia poziomu emocji, jak i do podwyższenia ak-

tywności, ponieważ wprowadzają w stan niezbędnej równowagi”
16

. 

11. Uczenie sposobów zarządzania czasem. Czas wolny niewłaściwe wykorzy-

stany może stać się źródłem stresu i wywoływać takie uczucia, jak: poczucie 

winy, dezorientacja, uczucie przytłoczenia, frustracja
17

. Dobrze byłoby usta-

lić wspólnie z dzieckiem listę czynności priorytetowych, uszeregować zada-

nia według kryteriów ważności. Ograniczyć źródła pożeraczy czasu (Inter-

net, telewizja). Błędem jest odkładanie pracy na później, lepiej jest wykonać 

wszystkie obowiązkowe czynności, a później zająć się innymi. W czasie na-

uki robić przerwy, gdyż w pracy ciągłej znacznie obniża się jej efektywność. 

12. Dobieranie aktywnych form wypoczynku. Dobrym sposobem na odprężenie 

jest regularne wychodzenie na spacer, jazda na rowerze, spotkania z kole-

gami, słuchanie muzyki, dobieranie takich form aktywności, które przynoszą 

jak najwięcej przyjemności. Brak ruchu, relaksu prowadzą do wyczerpania 

fizycznego i psychicznego organizmu.  

13. Wyrobienie nawyku uczenia się i powtarzania na bieżąco. Opanowanie 

skomasowanego, obszernego materiału do sprawdzianu wiąże się z pogor-

szeniem stanu emocjonalnego i osłabieniem motywacji. 

14. Nienakładanie na dziecko zbyt wielu obowiązków w postaci zajęć pozalek-

cyjnych, często nie odpowiadających jego zainteresowaniom. 

15. Zadbanie o wystarczającą ilość snu, aby dziecko nie czuło się zmęczone  

i mogło aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych. 

16. Zapewnienie systematycznego spożywania posiłków o określonej porze oraz 

przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.  

17. Stosowanie różnych technik treningowych, np. treningu relaksacyjnego, in-

terpersonalnego, treningu asertywności. Na łagodzenie uczniowskiego stresu 

duży wpływ ma nauczyciel, jego autentyczność i otwartość w wyrażaniu 

uczuć, wiara w potencjalne możliwości ucznia. Bardzo ważna jest dwukie-

runkowa komunikacja oraz empatyczne zrozumienie. W przypadku dwukie-

runkowej komunikacji uczeń nabiera odwagi w przekazaniu swoich odczuć 

związanych z procesem szkolnej edukacji oraz otwartości w komunikowaniu 

trudności napotykanych w realizacji jego wymagań. Zdolność do empatii 

umożliwia nauczycielowi spojrzenie na konkretne wydarzenia z perspekty-

wy ucznia, lepsze zrozumienie i aprobowanie jego zachowania. 

                                                      
16  Tamże, s. 99. 
17  E. Boenisch, C.M.Haney, Twój stres. Sens życia, równowaga i zdrowie, GWP, Gdańsk 2002,  

s. 49. 
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Summary 

The Educational Stress of Junior High School Students 

Stress is an inseparable element of the educational process. The aim of the paper is to show stress-

generating factors and ways of reacting to stressing situations by students of junior high schools, 

with particular taking account of locality of the school (a city, the country). The stress-inducing 

factors have been qualified into eight categories containing five statements each. The most 

stressogenic category is formed by statements which describe psychic overloading and being bur-

dened with excessive educational activity, as well as difficulties encountered by students while 

performing it. The body’s response to stress varies and is individually different from person to per-

son, often manifesting itself in the form of changes in the physiological and psychological func-

tioning of the organism. In the final part, a number of recommendations are proposed how to work 

with youth to overcome their stress. 

Keywords: stress, educational stress, stress-generating factors, psychic overstrain, effects of 

stress, overcoming stress. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II 

PROBLEMY KSZTAŁCENIA  

UNIWERSYTECKIEGO 

 



 

 



PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
Rocznik Polsko-Ukraiński 2014, t. XVI, s. 113–122 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.06     

Юлія ЗАЯЧУК 

Європейські реформи у галузі вищої освіти: 

особливості їх адаптації різними країнами, 

базові цілі, нові можливості та “виклики“ 

Ключові слова: європейський простір вищої освіти, Болонський процес,  європейські 

університетські моделі, реструктуризація вищої освіти, інтернаціоналізація вищої освіти, 

мобільність, академічна свобода. 

Освіта сьогодні є пріоритетним напрямом реформування для урядів 

усіх країн–членів ЄС. Реформа у сфері освіти є запорукою успішного 

переходу до економіки, що ґрунтується на знаннях, і суспільства, 

зосередженого на розвитку людських ресурсів, а також до економічної 

конкурентоспроможності та соціально-політичної стабільності. Особлива 

увага Радою Європейського Союзу приділяється саме системі вищої освіти, 

яка відіграє ключову роль у житті сучасного суспільства
1
.  

Європейська вища освіта сьогодні – це ступенева підготовка фахівців, 

потужна університетська наука, підвищена відповідальність перед 

суспільством за свою якісну складову, контрольована громадськістю  

і власним авторитетом, широка мобільність учасників освітнього простору 

на всіх рівнях.  

Створення спільного європейського освітнього простору змінює 

функції вищої освіти, робить вирішальною її роль у соціально-економіч- 

ного розвитку європейських країн, визначає вплив глобалізації на вищу 

освіту, забезпечує підвищення якості процесів викладання і дослідження та 

розвиток інтеграційних процесів на європейському континенті.  

                                                      
1  Європейський Союз – Україна: співробітництво у сфері вищої освіти, К.: 

Представництво ЄС в Україні, 2010. 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.06
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Інтеграційний процес на освітньому напрямі полягає у впровадженні 

європейських норм і стандартів в освіті, науці й техніці в масштабах усього 

континенту.  

Визначаючи вищу освіту одним з ключових пріоритетів своєї 

діяльності, Європейський Союз визначив три основних напрями її 

реформування:  

— структурні реформи, тобто реформування навчальних планів (це 

становить “сферу дії“ Болонського процесу); 

— реформи в галузі управління вищою освітою і освітнього 

менеджменту;  

— реформи в галузі фінансування вищих навчальних закладів. 

Мета даної статті – дослідження питання базових цілей та ідей 

структурної реформи в галузі вищої освіти, а саме Болонської реформи, 

порівняльний аналіз процесу її адаптації різними європейськими 

країнами, парадоксів і неочікуваних результатів цього, а також 

можливостей та “викликів“, які реформа створює на різних рівнях.  

В контексті сучасних європейських змін у вищій освіті, паралельно  

з Болонською реформою як реформою структурною, має місце також 

європейська реформа в галузі управління вищою освітою і освітнього 

менеджменту, яка теж має величезне значення для подальшого розвитку 

європейської вищої освіти, але це є темою нашого окремого дослідження. 

Дана стаття ґрунтується на результатах, отриманих автором шляхом 

власних наукових досліджень, здійснених в Гумбольдтському університеті 

(м. Берлін, Німеччина) та Університеті Турку (м. Турку, Фінляндія)  

в рамках програми Erasmus Mundus (post-doctoral mobility). Дослідження 

здійснювалося методами вивчення й аналізу літературних джерел та 

інтерв’ю й анкетування учасників освітнього процесу в університетах на 

всіх рівнях: професорів, викладачів, студентів та адміністраторів, що 

займаються студентів справами. 

Процес “інтернаціоналізації” вищої освіти, тобто посилення 

інтеграційних процесів між національними системами вищої освіти країн 

Європи як складова загального процесу глобалізації, став ключовим 

питанням в Європі у 90-х роках ХХ ст. Це очевидно означає, що дане 

питання визнається проблемною точкою і, водночас, бачаться можливості 

для його вирішення.  

Зазначимо, що у Європі для характеристики процесу 

інтернаціоналізації використовуються три терміни: інтернаціоналізація, 

європеїзація, глобалізація. Інтернаціоналізація розглядається як 

академічна співпраця, уніфікація, обмін знаннями та інформацією; 

європеїзація – як регіональна версія інтернаціоналізації, мобільність, 

стандартизація навчальних програм і ступенів; глобалізація асоціюється  

з суспільством знань, транснаціональною освітою, глобальним “колом 
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обов’язків”, покладеним на освіту. Тут слід додати, що управлінська 

політика в галузі освіті останнім часом здійснюється із врахуванням 

процесів інтернаціоналізації та глобалізації
2
.  

Стратегія розвитку Європейського Союзу наголошує на необхідності 

налагодження співпраці між усіма країнами в напрямку створення 

спільного європейського простору вищої освіти. Приєднання до цього 

процесу стало беззаперечним успіхом і для України.  

Порівняльний аналіз процесу реформування європейської вищої освіти, 

а саме, процесу адаптації Болонської реформи різними європейськими 

країнами, здійснюватиметься на прикладі європейських університетських 

моделей таких країн, як Німеччини, Фінляндії та Україна. Ці країни обрані 

як класичні приклади таких європейських університетських моделей: 

— Німеччина – як приклад Гумбольдтської моделі дослідного 

університету; 

— Фінляндія – як приклад Нордичної, або Скандинавської, 

університетської моделі
3
;  

— Україна – як приклад перехідної університетської моделі. 

Гумбольдтська модель – модель “дослідного” університету (research 

university model) – нова свого часу університетська модель, яка стала 

передумовою, попередником і сходинкою на шляху Болонського процесу. 

Вона будувалася на чотирьох принципах: (1) принцип двох свобод – 

свободи викладання і свободи навчання; (2) принцип інтеграції викладання 

і дослідження та ідея “освіта через дослідження”; (3) принцип свободи 

самостійного пошуку істини; (4) принцип впровадження семінарської 

системи навчання як основи для діяльності викладацько-студентської 

спільноти. Фактично, гумбольдтська модель означала відмову від ідеї 

“предметного” навчання, за якої студент мав жорсткий навчальний план  

і вивчав “предмети” чи “дисципліни”. Це перехід від системи навчання, 

зорієнтованої на предмет (що вивчається) до освіти, зорієнтованої на 

особистість (хто навчає та хто навчається). В такій системі “предмети” 

перетворилися на семінари професорів, які студенти могли вільно 

відвідувати
4
. Академічна свобода університетського професора в рамках 

цієї моделі була величезною.  

Нордична, Скандинавська, модель (Nordic welfare state university model) 

– модель державної централізованої вищої освіти. Тут сектор вищої освіти 

відповідає державній політиці і цілком перебуває в руках держави. Ця 

                                                      
2  Teichler U. The changing debate on internationalization of higher education, [In:] Higher 

Education, 2004, Vol. 48, p. 5–26.  
3  Rinne R. and Koivula J. The dilemmas of changing university, [In:] Entrepreneurialism in 

Universities and the Knowledge Economy. Ed. by M. Shattock. 2009, p.183–199.  
4  Krull W. Exporting the Humboldtian University, [In:] Minerva, 2005, Vol. 43, № 1, p. 99–102.  
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модель характеризується відсутністю освітнього ринку праці та 

безкоштовністю освіти
5
.  

Зазначимо, що окремі німецькі і фінські професори, у яких автору 

вдалося взяти інтерв’ю в рамках програми Erasmus Mundus, мають різні 

думки стосовно цілей Болонського процесу та їх адаптації 

університетськими системами. Ці думки доповнюють одна одну.  

За визначенням проф. У. Тайчлера, за останні 29 років відбулося безліч 

реформ в галузі вищої освіти, і Болонська реформа – це лише їх частина
6
. 

На думку проф. А. Яхіайнена, Болонський процес сам по собі – це не 

ідеологія, це радше політика вровадження певних цінностей та ідеологій
7
. 

Проф. Р. Рінне визначає Болонський процес не як реформу освіти, а як 

реформу ринку праці
8
. Подібної думки дотримується проф. Ю. ван Бур, 

наголошуючи на тому, що Болонський процес – це не що інше, як 

економічна філософія розподілу населення в структурі ринку праці
9
. Проф. 

Р. вон Люд вважає, що Болонський процес являє собою систему співпраці 

європейських країн
10

.  

Необхідно підкреслити факт, що різні європейські країни приймають 

цілі Болонського процесу швидше чи повільніше, в тому числі і залежно 

від своїх національних, культурних та історичних освітніх традицій.  

Скажімо, континентальні європейські країни, які мають дуже сильну 

культурну спадщину, не приймають зовнішні впливи швидко. Вони 

сильніші і мають свою власну міцну тривалу освітню традицію. Класичним 

прикладом таких країн є Німеччина.  

Натомість країни, що мають порівняно коротку історію національної 

незалежності, схильні приймати зовнішні впливають швидше. Класичний 

їх приклад – це Фінляндія і її система вищої освіти. 

Щодо України, то вона має надзвичайно коротку історію національної 

незалежності. Українська університетська система, як і німецька та 

фінська, є зараз у процесі реформування в напрямку входження  

у європейський простір вищої освіти. Ми маємо докласти ще багато 

                                                      
5  Rinne R. and Koivula J. The dilemmas of changing university // Entrepreneurialism in 

Universities and the Knowledge Economy, Ed. by M. Shattock, 2009, p. 183–199.  
6  З інтерв’ю з професором Університету Касселя (Німеччина) д-ром У. Тайчлером, 

проведеним автором статті в рамках програми Erasmus Mundus.  
7  З інтерв’ю з професором Університету Турку (Фінляндія) д-ром А. Яхіайненом, 

проведеним автором статті в рамках програми Erasmus Mundus.  
8  З інтерв’ю з професором Університету Турку (Фінляндія) д-ром Р. Рінне, проведеним 

автором статті в рамках програми Erasmus Mundus.  
9  З інтерв’ю з професором Гумбольдтського університету (м. Берлін, Німеччина) д-ром Ю. ван 

Буром, проведеним автором статті в рамках програми Erasmus Mundus.  
10  З інтерв’ю з професором Університету Гамбурга (Німеччина) д-ром Р. вон Людом, 

проведеним автором статті в рамках програми Erasmus Mundus.  
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зусиль, щоб зробити цілі Болонської реформи реальністю, проте цілком 

зрозуміло, що альтернативи цьому для України немає.  

Інтегрування у європейський освітній простір для України означає:  

(і)  участь українських університетів в європейських освітніх програмах;  

(іі)  наближення української вищої освіти до стандартів і стратегії 

Європейського простору вищої освіти, Європейської структури 

кваліфікацій та Європейського дослідницького простору;  

(ііі) адаптація головних принципів європейської освіти до українських 

національних цінностей. 

Загалом дослідники визначають дві глобальні мети Болонської 

реформи: 

— реструктуризації систем вищої освіти;  

— інтернаціоналізація вищої освіти і мобільність учасників освітнього 

процесу.  

Як зазначив у інтерв’ю професор університету Касселя У. Тайчлер, 

наміри реструктуризувати національні системи вищої освіти є набагато 

важливішими, ніж питання інтернаціоналізації вищої освіти, проте так 

багато говорять саме про інтернаціоналізацію, тому що в цьому питання  

є набагато більше консенсусу, ніж в іншому аспекті – реструктуризації
11

.  

Реструктуризація вищої освіти – це перш за все запровадження 

двоступеневої бакалаврсько-магістерської структури вищої освіти. 

Адаптація навчальних курсів до двоциклічної бакалаврсько-магістерської 

системи як стандартної в університетах Європи є, очевидно, найбільш 

значним результатом Болонської реформи сьогодні. Це мало наслідком 

кращу структурованість навчальних планів та появу можливостей гнучкого 

навчання, самостійного планування життя, швидшого початку професійної 

діяльності. 

Розглянемо наші приклади. Фінляндія зробила реструктуризацію вищої 

освіти одразу у той рік, коли Болонський процес розпочався. Ситуація  

в Німеччині була іншою. Як зазначив у інтерв’ю професор У. Тайчлер, 

саме німецькі університетські професори були найбільшою опозиційною 

силою в Європі до запровадження ступеневої структури вищої освіти. Та 

попри те, що німецькі університети по-різному ставляться до ідей 

Болонського процесу, сьогодні крок за кроком всі традиційні німецькі 

навчальні курси перебудовуються у нові бакалаврські і магістерські курси. 

Робота здійснюється у руслі впровадження головних цілей Болонського 

процесу. Це питання ринку праці. Тут йдеться також про визнання 

бакалаврського і магістерського дипломів на ринку праці. Німецький 

ринок праці є відкритий для бакалаврів, і, в той самий час, не потребує 

                                                      
11  З інтерв’ю з професором Університету Касселя (Німеччина) д-ром У. Тайчлером, 

проведеним автором статті в рамках програми Erasmus Mundus.  
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маси магістрів, таким чином ідея дворівневої вищої освіти тут працює. 

Натомість у Фінляндії ступінь бакалавра не є цінним на ринку праці,  

і, таким чином, ніхто не зупиняє своє навчання на рівні бакалавра.  

В Україні в цьому аспекті маємо таку саму ситуацію. На даний час  

в Україні відсутнє суспільне визнання рівня «бакалавр» і, отже, немає 

ринку праці для бакалаврів. 

Щодо інтернаціоналізації вищої освіти і мобільності. Тут є два 

окремих види мобільності:  

— міжконтинентальна (щоб зробити європейську вищу освіту більш 

привабливою для людей з інших частин світу); 

— мобільність в межах європейського континенту.  

Запровадження бакалаврсько-магістерської системи стало інструментом 

для залучення студентів з-поза меж Європи до європейського простору вищої 

освіти і дійсно збільшило кількість таких студентів. Українські студенти 

також отримують все щоразу більшу вигоду з цього.  

А в аспекті мобільності в межах Європи, Болонська реформа, як не 

парадоксально це виглядає, не стала такою успішною, як це очікувалося. 

Професор У. Тайчлер зазначає: “Це й не могло бути інакше. Болонський 

процес насправді не був призначений для внутрішньо-європейської 

мобільності, тому що багато проблем, такі як фінансування, 

адміністрування, визнання досягнень не були вирішені”
12

. Це 

підкріплюється і тим, що, за словами професора Ю. ван Бура, проблема 

взаємовизнання кваліфікацій, отриманих у різних країнах, на сьогоднішній 

день є великою
13

. Походження проблеми лежить і в площині взаємної 

довіри між різними країнами та їх системами вищої освіти. Професор Ю. 

Хенце зазначає, що ідея розширення мобільності студента, як не 

парадоксально це звучить, з впровадженням Болонського процесу 

ускладнюється, і, навчаючись в університеті іншої країни, студент ризикує, 

бо його курси можуть не визнаватися його “домашнім” університетом
14

.  

Проаналізуємо зміни умов діяльності та “виклики” для професії 

викладача університету в умовах Болонської реформи.  

Як перший “виклик” для викладача можна розглядати обмеження 

навчального часу студента та структурування навчального плану.  

Тут зазначимо, що у випадку багатьох європейських країн, Болонська 

реформа скоротила часовий проміжок навчання студента в університеті, 

позбавивши його можливості навчатися необмежений період. 

                                                      
12  З інтерв’ю з професором Університету Касселя (Німеччина) д-ром У. Тайчлером, 

проведеним автором статті в рамках програми Erasmus Mundus.  
13  З інтерв’ю з професором Гумбольдтського університету (м. Берлін, Німеччина) д-ром Ю. ван 

Буром, проведеним автором статті в рамках програми Erasmus Mundus.  
14  З інтерв’ю з професором Гумбольдтського університету (м. Берлін, Німеччина) д-ром Ю. 

Хенце, проведеним автором статті в рамках програми Erasmus Mundus.  
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Гумбольдтська модель дослідного університету (Гумбольдтська традиція) 

завжди передбачала можливість навчання протягом дуже довгого часу. 

Тож студент як німецького, так і фінського університету мав можливість 

навчатися решту життя. Болонська реформа скоротила навчальний час до 3 

років бакалаврської програми та 2 років магістерської і визначила 

необхідність строгого слідування навчальному плану. Студент має бути  

в змозі закінчити свої навчання протягом 6 семестрів (бакалавр) і 4 

семестрів (магістр). Таким чином вперше в університетській історії час 

навчання лімітувався законом. Cпецифікою України і її системи освіти  

є те, що Україна не пройшла цього етапу розвитку європейської освіти – 

етапу Гумбольдтської моделі дослідницького університету – і, відповідно, 

ми ніколи не мали такої можливості. 

Крім того, на противагу дуже індивідуалізованій системі навчання,  

в якій кожен студент міг вибрати будь-яку лекцію чи семінар з величезного 

переліку, Болонська реформа “модуляризувала” структуру навчального 

плану. Слід уточнити, що нові бакалаврські та магістерські навчальні 

плани складаються не з окремих чи одиничних курсів, а з окремих модулів. 

Модуль – це кілька курсів, які складають блок стосовно змісту, логіки, 

послідовності і часу. Він завершується щонайменше однією перевіркою – 

тестовою чи екзаменаційною, за яку виставляється оцінка. Оціночні 

одиниці – кредити – виставляються відповідно до ECTS. В результаті цього 

навчальний план став більш організованим, гнучкість в модулях зникла, 

альтернатива курсів обмежилася. Це означає, що студент став 

зобов’язаним строго слідувати навчальному плану, вивчати визначені 

навчальним планом семінари і лекції, щоб отримати певну кількість 

навчальних кредитів. Тож можемо говорити про такий аспект, котрий 

з’явився з Болонською реформою, як стандартизація навчального плану. 

Щоправда, це більше стосується програми підготовки бакалаврів,  

а магістерська програма є дисциплінарно гетерогенною. Разом з тим, як 

показують інтерв’ю автора статті з іноземними студентами, навіть за цих 

обставин, в Німеччині вони почуваються набагато вільніше і з більшою 

мірою академічної свободи, ніж в університетах своїх “домашніх” країн. 

Другим “викликом” для викладача вищої школи вважаємо зміни  

в питанні академічної свободи.  

Індивідуальний компонент академічної свободи – це свобода вчених 

робити такі дослідження, які вони хочуть. Ця ідея сягає корінням 

Гумбольдтсьої моделі дослідного університету. Ця ж модель вплинула і на 

фінську систему вищої освіти зокрема. Україна ж не пройшла етапу 

дослідного університету й не мала такої традиції. Можемо констатувати, 

що цей компонент академічної свободи залишився практично незмінним. 

Інституційний компонент академічної свободи – це інституційна 

автономія професора і професорської спільноти. Цей компонент 
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академічної свободи, на думку університетських професорів, з Болонською 

реформою змінився. Наприклад, професори зобов’язані звітувати про 

результати свого дослідження і викладання, відповідно, з’явився аспект 

оцінки їх наукової роботи. Професор Р. Рінне з Університету Турку, 

говорячи про “тиск звітів” зазначив: “У нас з’являється все більше і більше 

тиску на університетських професорів, які повинні показати, скільки і що 

зробили”
15

. В Україні в цьому аспекті ми маємо таку саму ситуацію, як  

у Фінляндії. Традиційно ми пишемо різного роду звіти, що стосуються 

нашої дослідницької та викладацької роботи. Німецька ж університетська 

система, базована на Гумбольдтській моделі “дослідного” університету, 

традиційно не характеризується таким підходом і досі немає такого “тиску 

звітів”
16

. Скажімо, ще десять років тому ніхто в Німеччині не знав терміну 

“акредитація”. Англосаксонська традиція – оцінювати роботу університету 

– не була притаманна німецькій академічній традиції, в тому числі й через 

історично позитивний образ університету у суспільстві. Звісно, Болонський 

процес поступово приносить свої зміни і до німецької освітньої системи.  

Третім “викликом” для викладача вищої школи вважаємо такі зміни  

в процесі викладання, які можна означити так: 

— Навчальний пан став “законом викладання”. Це новий “виклик”, тому 

що університетські професори повинні викладати не тільки дисципліни, 

що знаходяться в руслі їх наукових досліджень, як раніше, а мають 

суворо слідувати навчальному плану і пропонувати лекції та семінари  

в рамких певного модуля
17

. Думка професорів є такою, що це цілком 

нормально, адже академічна свобода – це не незалежність від потреб 

університету
18

.  

— Міжнародні магістерські програми. Це “виклик”, оскільки 

університетький викладач повинен бути в змозі забезпечити курси 

європейським студентам англійською мовою. Наприклад, Університет 

Турку на даний момент має 16 міжнародних магістерських програм. 

Вони були створені в 2004–05 н. р. як відповідь на вимоги Болонської 

реформи. Такі програми організуються англомовними викладачами.  

— Наявність різних типів студентів, як-то: власні студенти, які 

здобувають ступінь в даному університеті; іноземні студенти, які 

здобувають ступінь; студенти за обміном; студенти, які вчаться 1–2 

                                                      
15  З інтерв’ю з професором Університету Турку (Фінляндія) д-ром Р. Рінне, проведеним 

автором статті в рамках програми Erasmus Mundus.  
16  З інтерв’ю з професором Гумбольдтського університету (м. Берлін, Німеччина) д-ром Ю. 

Хенце, проведеним автором статті в рамках програми Erasmus Mundus.  
17  З інтерв’ю з професором Гумбольдтського університету (м. Берлін, Німеччина) д-ром Ю. 

Хенце, проведеним автором статті в рамках програми Erasmus Mundus.  
18  З інтерв’ю з професором Університету Гамбурга (Німеччина) д-ром Р. вон Людом, 

проведеним автором статті в рамках програми Erasmus Mundus.  
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семестри і не отримують ступінь даного університету. Це є дуже 

серйозним “викликом” для викладачів університету, тому що різні 

студенти мають різний досвід і ріні цілі.  

Крім того, в першу чергу, студенти тепер стали дуже автономними, 

дуже критичними, і з бажанням змінювати світ.  

До цього слід додати, що академічна свобода і роль студента  

в навчальному процесі в руслі сучасних реформ у вищій освіті також 

змінюються. 

Стосовно питання академічної свободи: 

— Студентам стало не настільки вільно вчитися, тому що залишилося не 

так багато альтернатив для вибору курсів, з’явилося багато 

обов’язкових курсів, хоча студенти і далі мають особисту академічну 

свободу в тому сенсі, що можуть відвідувати лекції та семінари або ні. 

— Студенти повинні вивчати визначені модулі – визначені лекції та 

семінари, тож умови навчання стали більш жорсткими, а терміни 

закінчення навчання – більш суворими та фіксованими, хоча студенти 

все ж мають можливість вибирати, коли вони вивчатимуть певні 

модулі.  

Роль студента в навчальному процесі також змінюється: студенти стали 

більше схожими на споживачів освітніх послуг, клієнтів; студенти стали 

більш вимогливими; викладачі перетворюються в тих, хто надає освітній 

сервіс для студентів. 

Висновки. Будь-які реформи, в тому числі й освітні, завжди складні. 

Зважаючи на історичні освітні традиції та сучасні економічні умови, кожна 

країна має свої особливості адаптації в себе реформ, чи відмови від них. 

Враховуючи те, що Болонська реформа є нерівномірною та суперечливою, 

адаптація її вимог, як і відмова від них, має свої нові «виклики» та нові 

можливості. Одним із визначальних моментів будь-якої реформи  

є врахування того факту, які переваги та «виклики» отримають її учасники 

на усіх рівнях. В цьому контексті як приєднання, так і неприєднання 

України до цього процесу теж має свої ризики та переваги. Втім для країн, 

які прагнуть до економічного та суспільного розвитку і, зрештою, вступу 

до Європейського Союзу, альтернативи Болонському процесу очевидно 

немає й уникнути зазначених перетворень неможливо. Однією з таких 

країн є і Україна. Головним виміром результативності реформ очевидно  

є те, чи задоволені її результатами усі її учасники, і чи, як наслідок, вони 

інтегровані у ринок праці, ідеально, в масштабах усього європейського 

континенту. 

В перспективі нам бачиться необхідність подальших наукових розвідок 

в напрямі поглибленого вивчення досвіду окремих країн та спроби дати 

відповідь на питання то, як і за якими критеріями визначають зміст 

стандартизованої навчальної програми в рамках Болонських реформ; як 
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надзвичайно стандартизований навчальний план може забезпечити 

потреби ринку праці різних країн, який швидко змінюється; чи така мета 

Болонської реформи, як працевлаштування, реально досяжна  

з урахуванням різних потреб ринку праці різних країн?  

Summary 

European Higher Education Reforms: Adoption of Them by Different 

Countries, Core Objectives, New Challenges and Benefits 

The emphasis in this article is made on the issue of contemporary processes of reforming of higher 

education system by the example of different European countries and different European higher 

education models, such as Humboldtian (Germany) and Nordic (Finland). Comparative analysis of 

current European higher education reforms and adoption of them by different countries by the ex-

ample of the University systems of Germany, Finland, and Ukraine has been done. A special em-

phasis in the article is done on both purposes of Bologna reform: restructuring of higher education 

and having a different composition of competences; and internationalization of higher education 

and mobility. Changing conditions and challenges of academic profession in different European 

countries with Bologna reforms are considered in this article as well. This article presents the re-

sults of the recent research in the area of European higher education reforms obtained in Humboldt 

University in Berlin, Germany, and the University of Turku, Finland supported by Erasmus 

Mundus Program. The implemented methodological approach is based on the questionnaires, 

meetings, and interviews with different actors involved in the University system at different levels 

– with professors, scientists, PhD, Master and Bachelor students and administrators dealing with 

student affairs.  

Keywords: European higher education space, Bologna Process, European university models, restruc-

turing of higher education, internationalization of higher education, mobility, academic freedom. 
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Powołaniem oświaty jest sprzyjanie gospodarczemu, socjalnemu oraz kultu-

rowemu funkcjonowaniu i udoskonaleniu społeczeństwa. Jak podaje słownik 

pedagogiczny, oświatę wyższą trzeba rozpatrywać jako system kształcenia wy-

soko kwalifikowanych fachowców i zdobywania przez obywateli poziomów 

edukacyjno-kwalifikacyjnych zgodnie z ich zainteresowaniami, zdolnościami  

i inspiracjami
1
.  

Współczesny uniwersytet klasyczny usiłuje łączyć cechy humboltowskiej 

wersji uniwersytetu i uniwersytetu badawczego. Według swego statusu jest on 

instytucją, która zapewnia uniwersalną, całościową oświatę i ma wszystkie pod-

stawy dla budowania najszerszych różnorodnych koalicji (oświatowych, badaw-

czych, socjalnych, gospodarczych, politycznych, kulturalnych)
2
.  

„Fundamentalne znaczenie dla kultury tradycyjnej uniwersytetu mają: 

— instytucjonalna autonomia i zasady twórczości;  

— postulat kształtowania autonomii wspólnoty akademickiej i zasada samo-

dzielności;  

— sedno misji uniwersytetu;  

— wartości etyczne;  

— zasada pracy na rzecz społeczeństwa”
3
.  

                                                      
1  Педагогічний словник, ред. М.Д. Ярмаченка, Київ 2001, c. 514. 
2  О. Габріеля, Вища освіта в епоху глобалізації, [w:] Покликання університету, Київ 2005, c. 180. 
3  Є. Вожніцький, Боротьба польських університетів за “незалежність” – законодавчий  

і політичний аспект, [w:] Університетська автономія: її друзі та вороги, пер. з пол.  

А. Цимбал, Б. Цимбал, Київ 2008, c. 90. 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.07
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Ze względu na to współczesny uniwersytet klasyczny może w efektywny 

sposób funkcjonować w warunkach stałego poszukiwania nowych form eduka-

cji, która będzie w pełni realizować oczekiwania młodzieży co do przyswajania 

gruntownej wiedzy i umiejętności z wybranego zawodu. 

W warunkach nowych wymogów funkcjonowania procesu bolońskiego 

ważną rolę w systemie kształcenia zawodowego studentów odgrywają przed-

mioty fakultatywne. Wzmacniają one wiedzę z wybranej specjalności, poszerza-

jąc możliwości poznawcze i kompetencje studenta, sprzyjają indywidualizacji 

procesu dydaktycznego. 

Problem przedmiotów fakultatywnych jest ściśle związany z nauczaniem 

profilowanym. Analiza ostatnich badań i publikacji wskazuje, że rozpatrywali 

go: G. Bałł, N. Bibik, O. Buhajow, I. Wołoszczuk, Ł. Zagajkiewicz, O. Kober-

nyk, O. Kuzniecow, G. Łewczenko, O. Laszenko, W. Madzigon, W. Moroz,  

S. Riahin, W. Tymenko, L. Fiłatow, I. Jakimańska. Przedmioty fakultatywne sta-

ły się również tematem badań: A. Jegorenkowa, A. Kasprzaka, W. Kyzenko,  

N. Kowczyn, Ł. Łypowej, J. Malowanego, S. Martynenko, S. Mojsejewej,  

W. Orłowej, M. Simonowej, E. Sofianc, S. Czyściakowej i in. 

Zagadnienia organizacji oraz miejsca i znaczenia przedmiotów fakultatyw-

nych w procesie nauczania dyscyplin pedagogicznych w szkole wyższej jeszcze 

nie zostały dostatecznie opracowane w ukraińskiej literaturze pedagogicznej.  

Formułowanie celów referatu polega na naświetleniu miejsca i roli przed-

miotów fakultatywnych w systemie nauk pedagogicznych na uniwersytecie kla-

sycznym i na podstawie tego na stworzeniu rekomendacji metodycznych dla 

przygotowania i prowadzenia odpowiednich zajęć. 
W pedagogice ukraińskiej coraz bardziej utrwala się pojęcie „przedmioty 

elektywne”. Ta nazwa pochodzi z języka angielskiego (elect – wybór). Rozu-

miemy pod tym pojęciem przedmioty akademickie, które wchodzą do progra-

mów nauczania, ale nie są obowiązkowe
4
. Pogłębiają one i poszerzają granice 

przedmiotów profilowanych, rozwijają i uzupełniają ich treść (niektóre z nich in-

tegrują treść). Przedmiot fakultatywny jest wybierany przez ucznia odpowiednio 

do jego zainteresowań dydaktycznych. 

Od roku 1991 zasada fakultatywności przedmiotów jest stosowana w ogól-

nokształcących szkołach średnich Ukrainy (Ukraiński słownik pedagogiczny). 

Fakultatywność jest zasadą wyboru względem nauczania przedmiotów, którego 

dokonują sami uczniowie. Polega ona na tym, że od pewnego roku nauczania 

tylko część przedmiotów jest obowiązkowa, pozostałe uczniowie mogą wybierać 

(za aprobatą nauczyciela) z listy przedmiotów zaleconych dla danego roku na-

uczania albo dla tego czy innego profilu. 

Przedmioty fakultatywne w szkole profilowanej pełnią trzy podstawowe 

funkcje. Pierwsza funkcja to ugruntowanie, dopełnienie treści przedmiotów pro-

                                                      
4  Великий тлумачний словник сучасної української мови, уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел, 

Київ – Ірпінь 2003, с. 259. 
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filowanych, tak zwane przedmiotowe „pogłębienie”. Druga funkcja to rozsze-

rzenie treści podstawowych, które są nauczane z konkretnego profilu na pozio-

mie standardowym lub akademickim. Sprzyja to zaspokajaniu potrzeb poznaw-

czych uczniów i ich adaptacji w razie zmiany profilu nauczania. Trzecia funkcja 

polega na zaspokojeniu poznawczych zainteresowań odrębnych uczniów do tych 

dziedzin ludzkiej działalności, które wychodzą poza granice treści wybranego 

przez nich profilu. 

W szkole średniej przedmioty fakultatywne mają zatem także, oprócz roz-

szerzenia i pogłębienia wiedzy uczniów z przedmiotów profilowanych, kształ-

tować u nich umiejętności niezbędne dla nauczania profilowanego czy przyszłej 

działalności zawodowej, zapoznawać z wcześniej nieznanymi stronami nauki 

szkolnej i tymi dziedzinami wiedzy, których nie ma na liście przedmiotów 

szkolnych. Są one również ukierunkowane na socjalizację ucznia, przygotowa-

nie do świadomego i odpowiedzialnego wyboru zakresu przyszłej działalności 

zawodowej. 

Zasada fakultatywności jest stosowana w szkołach średnich i wyższych wie-

lu państw europejskich, a szczególnie w USA. Wielkie znaczenie mają przed-

mioty fakultatywne w Japonii i, co ważne, są one szeroko wykorzystywane  

w procesie kształcenia pedagogicznego. Oprócz standardu pedagogicznego, któ-

ry obejmuje takie dyscypliny i rodzaje działalności, jak: podstawy pedagogiki 

(psychologia nauczania i rozwoju, zarządzanie edukacją, metody i środki tech-

niczne nauczania), treść i metodyka nauczania; problemy wychowania moralne-

go; zarządzanie szkołą; orientacja zawodowa; praktyki pedagogiczne, w syste-

mie dyscyplin pedagogicznych znajdują się przedmioty fakultatywne. Są to 

przedmioty dobrane przede wszystkim według zainteresowań uczniów i studen-

tów, które wychodzą poza ramy obowiązkowego programu edukacji pedago-

gicznej (na przykład filozofia wychowania, historia wychowania, pedagogika 

porównawcza, pedagogika socjalna, wiedza o szkole i in.). Praktyka potwierdzi-

ła takie innowacje, ponieważ w Japonii w ciągu ostatnich dziesięcioleci w wiel-

kim stopniu wzrosła ogólna kultura pedagogiczna społeczeństwa, co stało się 

stymulacją do pracy pedagogicznej o wysokiej jakości. 

Tak więc przedmioty fakultatywne są rozpatrywane jako jeden z ważnych 

środków rozwiązania problemu podwyższenia poziomu nauczania w szkole 

wyższej. Do zalet przedmiotów fakultatywnych trzeba również zaliczyć to, że 

ich wykorzystanie nie wymaga wprowadzenia zmian (a jeżeli tak, to niewielkich) 

do programów i metodyk nauczania tych dyscyplin w podstawowym kursie. 

Oczywistym jest, że w warunkach wprowadzenia nauczania profilowanego 

w szkole wzrosły wymogi odnośnie do edukacji wyższej, a w szczególności 

edukacji pedagogicznej na uniwersytecie klasycznym. 9 lipca 2009 r. Minister-

stwo Oświaty i Nauki Ukrainy uchwaliło Rozporządzenie o organizacji naucza-

nia przedmiotów humanistycznych do wyboru przez studenta. Były minister,  

I. Wakarczuk, zaproponował wprowadzenie do szkoły wyższej tak zwanej 
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„swobodnej trajektorii” studenta – możliwość samodzielnego decydowania  

o wyborze przedmiotów nauczania. Głównym zadaniem w realizacji „swobodnej 

trajektorii” studenta stało się danie studentowi prawa do wyboru dyscyplin, które 

kształtują nie odrębne umiejętności specjalistyczne, lecz dają wiedzę i pojęcia 

przede wszystkim o charakterze poznawczym, światopoglądowym. Indywidual-

na oświatowa trajektoria studenta, odpowiednio do zasad autonomii uniwersy-

teckiej, może być realizowana na każdej uczelni. Trzeba dać studentowi okre-

śloną swobodę wyboru, żeby wybierał on te przedmioty, którymi jest zaintere-

sowany. 

Ustalona determinacja przedmiotów ogranicza potencjalne możliwości mło-

dej osoby, tworzy bariery dla międzyprzedmiotowości, zawęża pole twórczości 

wykładowców i w końcu wywiera negatywny wpływ na jakość oświaty.  

Odpowiednio do zasad autonomii uniwersyteckiej każda uczelnia może za-

prowadzać własną listę, odzwierciedlającą oblicze uniwersytetu – od politologii 

i socjologii do antropologii i historii teatru. „I każdy student może skompono-

wać dla siebie zbór takich nauk humanistycznych, które najbardziej odpowiadają 

jego charakterowi i życzeniom. A obecność wyboru, jak wiadomo, każdy system 

robi bezkonfliktowym i bardziej stabilnym – ta uniwersalna zasada ma moc we 

wszystkich naukach i w życiu społecznym”
5
. Odnośnie do kształcenia pedago-

gicznego w warunkach uniwersytetu klasycznego, gdzie przedmioty psychope-

dagogiczne zajmują o wiele mniejszą część w porównaniu z wyższymi szkołami 

pedagogicznymi czy uniwersytetami pedagogicznymi, istnieje zapotrzebowanie 

na takie przedmioty do wyboru, które uzupełniłyby niedostateczną wiedzę z róż-

nych dziedzin pedagogiki, rozszerzyłyby horyzonty poznawcze studentów, 

wzbogaciły spektrum problemów dydaktyczno-wychowawczych, które powstają 

w praktyce. 

Takie podejście można określić jako otwarcie na studenta. Rzecz jasna, wy-

maga ono odpowiedniego, dobrego przygotowania wykładowców do pracy  

w nowych warunkach, atrakcyjności ich przedmiotów, stałej pracy nad sobą, że-

by ich dyscyplina wywołała zainteresowanie oraz chęć studentów do uczęszcza-

nia na zajęcia i pracy w określonym kierunku naukowo-badawczym. 

Są różne rodzaje przedmiotów do wyboru będących w ofercie dydaktycznej 

szkoły wyższej. Są to przedmioty fakultatywne, a także przedmioty stałe.  

W nowych warunkach sytuacji edukacyjnej studenci powinni zaliczyć odpo-

wiednią liczbę takich przedmiotów w kolejnych semestrach.  

Z reguły programy nauczania przedmiotów fakultatywnych mają autorski 

charakter. Jak wiadomo, autorski program to program zaprojektowany przez 

wykładowcę na podstawie własnej naukowej i metodycznej koncepcji. Jest to 

dokument w systemie wyższej edukacji, który spełnia wymogi programu na-

                                                      
5  I. Вакарчук, Якість освіти і вільна траєкторія студента, [Електронний ресурс] Режим 

доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2009/04/28/3910314/. 
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uczania w wyższej szkole i zawiera program nauczania albo jego część, który 

różni się obecnością dodatkowych elementów wiedzy i umiejętności, kształto-

wanych u studentów z wykorzystaniem oryginalnych form, metod i środków na-

uczania. 

Główne wymogi dotyczące treści edukacyjnych programów przedmiotów 

fakultatywnych wyglądają następująco: 

— aktualność programu; 

— cele ogólne i cele szczegółowe; 

— uzasadnienie logicznego wyboru treści; 

— określenie treści kształcenia (treść merytoryczna, umiejętności, wartości, 

które będą zaproponowane dla przyswojenia); 

— ścieżki międzyprzedmiotowe (interdyscyplinarność programu); 

— formy, metody, środki nauczania; 

— wykorzystanie różnych rodzajów działalności w toku nauczania; 

— sposoby oceny osiągnięć studentów; 

— spis zalecanych lektur; 

— samodzielna praca studenta; 

— kryteria oceniania; 

— zakładane osiągnięcia studenta i oczekiwane wyniki. 

Konstruując własny program nauczania przedmiotu fakultatywnego, trzeba 

uwzględnić szereg niezbędnych, podstawowych kwestii. Program nauczania ma 

być poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym, powinien 

uwzględniać potrzeby i możliwości studentów, dla których jest przeznaczony,  

a także przyjętą w uczelni filozofię nauczania i wychowania. Ponieważ jest on 

komponentem zestawu programów, musi zatem być zgodny z wymaganiami 

podstawy programowej i spójny z programami nauczania innych przedmiotów, 

zawierać logiczność i kolejność przedstawionych treści, być zgodny z celami  

i zadaniami, uwzględniać dostępność podręczników i pomocy dydaktycznych, 

samodzielną działalność studenta. 

Zwracamy uwagę na to, że treści merytoryczne i programy nauczania 

przedmiotów fakultatywnych mają opracowywać najbardziej doświadczeni na-

uczyciele akademiccy, ponieważ zrealizować ambitne cele takich dyscyplin mo-

gą tylko wyposażeni w odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej wy-

kładowcy, posiadający również wysoki poziom wiedzy dydaktycznej.  

Naszym zdaniem szczególnie ważne znaczenie spośród przedmiotów fakul-

tatywnych zajmują te, które są ukierunkowane na pogłębienie wiedzy fachowej 

przyszłych absolwentów. Dotyczy to w wielkim stopniu wiedzy o treściach pe-

dagogicznych, ponieważ jest ona umieszczona prawie we wszystkich progra-

mach nauczania na wszystkich kierunkach studiów uniwersytetów klasycznych 

na Ukrainie. Absolwenci, którzy uzyskali tytuł bakałarza (licencjata), a następ-

nie specjalisty mają prawo pracować w zawodzie nauczyciela w szkole średniej, 

gimnazjum, liceum, kolegium lub w innej szkole takiego typu. Natomiast po 
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uzyskaniu tytułu magistra uzyskują prawo nauczania na różnych typach ukraiń-

skich uczelni. Ze względu na to wszechstronna wiedza pedagogiczna, która jest 

ściśle związana z syntetycznym postrzeganiem człowieka, staje się niezbędna 

dla każdego studenta szkoły wyższej.  

Pedagogika zajmuje się bowiem bardzo różną materią – ideami, rozwojem i wychowa-

niem jednostek i grup społecznych, instytucjami, polityką, ekonomią oświaty i wieloma 

innymi dyscyplinami. Na gruncie pedagogiki spotykają się zatem ze sobą różne dyscy-

pliny. Pedagogika nadal jest nauką humanistyczną, refleksją o wychowaniu człowieka6.  

Biorąc pod uwagę powyższe, warto dodać, że wiedza pedagogiczna staje się 

coraz bardziej aktualna. A o ile pedagogika jest nauką wieloparadygmatyczną, 

obejmującą różne obszary badanej rzeczywistości, to powinna zostać integralną 

częścią całości zaproponowanych studentom przedmiotów do wyboru
7
. W takim 

razie przedmioty do wyboru o treści pedagogicznej powinny stać się nieodłączną 

częścią planu studiów na każdym kierunku studiów. 

Z myślą o tym, żeby zaproponować szeroką ofertę przedmiotów do wyboru 

o treściach pedagogicznych na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym imienia 

Iwana Franki Katedra Pedagogiki Ogólnej i Socjalnej przygotowała całą listę ta-

kich przedmiotów. Między innymi są to: 

— pedagogika genderowa,  

— innowacyjne technologie nauczania,  

— interakcyjne technologie nauczania,  

— podstawy inkluzji,  

— podstawy pedagogiki muzealnej,  

— pedagogika kultury,  

— pedagogiczna retoryka,  

— pedagogika rodziny,  

— ukraińska pedagogika ludowa (etnopedagogika),  

— ukraińska oświata za granicą,  

— mediapedagogika (pedagogika mediów), 

— menedżment oświatowy w państwach anglojęzycznych, 

— historia wychowania, 

— metody i techniki badań pedagogicznych, 

— metodyka organizacji pracy socjalno wychowawczej we współczesnych wa-

runkach, 

— menedżment edukacyjny, 

— podstawy pedagogiki korekcyjnej,  

— organizacja pracy samodzielnej studentów, itp. 

                                                      
6  B. Śliwerski, V Forum Naukowe „POLSKA – UKRAINA” o interdyscyplinarności nauk 

pedagogicznych, [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sliwerski-pedagog. 

blogspot.com/2013/09/v-forum-naukowe-polska-ukraina-o.html, s. 1.  
7  Tamże. 
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Już od siedmiu lat na liście przedmiotów do wyboru na filologii polskiej 

znajduje się dyscyplina oświata i myśl pedagogiczna Polski. Przedmiot jest re-

alizowany na piątym roku studiów w wymiarze 28 godzin. Zajęcia są prowadzo-

ne w języku polskim. Składają się one z części teoretycznej i praktycznej. Na za-

jęciach praktycznych uczestnicy mają między innymi możliwość zapoznania się 

z dokumentami programowymi obowiązującymi w szkolnictwie polskim w róż-

nych okresach: regulaminami, statutami, programami nauczania, a także pod-

ręcznikami, pomocami dydaktycznymi itp. Przedmiot służy nabyciu przez stu-

denta podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu edukacji  

w Polsce dawniej i dzisiaj. Celem zajęć jest zapoznanie z historią i tradycją pol-

skiej oświaty, kształtowaniem się ideałów edukacyjnych, ukazanie genezy 

współczesnych instytucji wychowawczych, analiza zmian w systemie polskiej 

edukacji po roku 1990. 

Studenci polonistyki nieustannie wybierają ten przedmiot z ponad trzydzie-

stu innych. Z przeprowadzonych kwestionariuszy można wnioskować, że stu-

denci odczuwają potrzebę pogłębienia wiedzy w tym zakresie. Udowodniono, iż 

kurs ten ma swoje zalety: wypełnia lukę merytoryczną, systematyzuje treści  

z różnych dyscyplin, między innymi: historii Polski, historii Ukrainy, kultury 

Polski, Pedagogiki ogólnej, historii wychowania, pedagogiki kultury, teorii wy-

chowania, psychologii, języków polskiego i ukraińskiego (chodzi o terminologię 

pedagogiczną, wiarygodny przekład podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki, 

umiejętność wyboru spośród możliwych wersji tłumaczeń najbardziej adekwat-

nej itd.). 

W procesie nauczania studenci korzystają z zalecanej literatury podstawo-

wej
8
. Oprócz tego zapoznają się z pracami naukowymi polskich pedagogów: 

A.K. Banacha, A. Bogaja, J. Dybca, K. Stopki, B. Gralaka, M. Hopfingera, J. Iz-

debskiej, A. Janowskiego, L. Kacprzaka, C. Kupisiewicza, M. Łobockego,  

T. Lewowickiego, A. Nalaskowskiego, E. Putkiewicz, K. Rubachy, S. Palki,  

P. Piwowarskiego, K. Rędzińskiego, M. Szymanowskiego, S. Walasek, S. Wo-

łoszyna i wielu innych. 

Dodatkowo wykorzystywaniu i rozwijaniu wiedzy studentów z innych dys-

cyplin sprzyja wiele metod nauczania zaproponowanych w programie (na przy-

kład zadania twórcze, działalność naukowo-badawcza, praca nad przekładem 

tekstów naukowo-pedagogicznych, dyskusje, gry dydaktyczne, tworzenie pre-

                                                      
8  Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993; S. Kot, 

Historia wychowania, t. 1–2, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996; J. Krasuski, Historia wy-

chowania, WSiP, Warszawa 1989; K. Mrozowska, Zarys dziejów wychowania w Polsce od XI 

do XX wieku, Kraków 2002; W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo „Żak”, 

Warszawa 1996; Pedagogika. Leksykon tematyczny, red. B. Milerski i B. Śliwerski, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2000; Pedagogika, red. Z. Kwieciński i B. Śliwerski, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004; Sztuka nauczania, red. K. Konarzewski, Warszawa 

1998. 
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zentacji, portfolio, praca metodą projektów, inne interaktywne metody). Szcze-

gólnym powodzeniem cieszą się dyskusje na różne tematy edukacyjne. Pozwala-

ją one lepiej zaznajomić studentów z zagadnieniami nie posiadającymi jedno-

znacznego rozwiązania (a takich przykładów jest wiele w tematyce zajęć), skon-

frontować rozmaite stanowiska i poglądy w celu ukazania możliwości różnych 

rozwiązań lub podejmowania różnych decyzji.  

Duże zainteresowanie wywołuje wśród studentów tworzenie prezentacji  

w programie PowerPoint
9
. Skuteczne wykorzystanie takiego rodzaju zadań ma 

wielkie korzyści, ponieważ zwiększa aktywność studentów, wzbogaca ich wie-

dzę, otwiera również szersze możliwości kreatywne. 

W ramach kursu oświata i myśl pedagogiczna Polski studenci dokonują sa-

modzielnego przekładu na język ukraiński polskiego tekstu pedagogicznego, ko-

rzystając ze słowników polsko-ukraińskich oraz słowników i encyklopedii peda-

gogicznych. Ich zadaniem jest odnalezienie właściwych ukraińskich odpowied-

ników dla polskich wyrazów i struktur, ułożenie krótkiego słowniczka terminów 

pedagogicznych w językach polskim i ukraińskim.  

Udostępnione wyniki ewaluacji przeprowadzonej wśród studentów – słucha-

czy przedmiotu oświata i myśl pedagogiczna Polski pozwalają wysnuć wniosek, 

że zaproponowana dyscyplina jak najbardziej odpowiada zapotrzebowaniom 

przyszłych polonistów
10

. Zdaniem studentów, obejmuje ona nową, aktualną 

wiedzę, której brakuje w edukacyjnym minimum programów nauczania z zakre-

su pedagogiki. Wspomaga to nabywanie niezbędnych, zgodnych z zapotrzebo-

waniami rynku pracy, kompetencji w zakresie kształcenia polonistów.  

Szkolnictwo wyższe Ukrainy na obecnym etapie swego rozwoju dąży do 

idei i podejścia demokratycznego. Uniwersytet klasyczny przeżywa dzisiaj in-

tensywne zmiany i poszukuje nowych rozwiązań w zakresie kształcenia pedago-

gicznego. Jednym z nich jest wprowadzenie do procesu dydaktyczno-wycho- 

wawczego przedmiotów fakultatywnych. W systemie nauk pedagogicznych ma-

ją one wielkie znaczenie, ponieważ istotnie poszerzają wiedzę i kompetencje stu-

dentów z zakresu pedagogiki i kształtują światopogląd przyszłego nauczyciela, 

który pełni ogromnie ważną rolę społeczną i czuwa nad przyszłością ludzkości. 

                                                      
9  Źródło: www.4lomza.pl/zalaczniki/zasady.doc. 
10  Н. Заячківська, Діалог культур як засіб збереження національної самоідентичності (на 

прикладі підготовки студентів-полоністів у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка), [w:] Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: 

Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, Rzeszów 2012,  

s. 679–686. 



 Miejsce przedmiotów fakultatywnych… 131 

Summary  

Place of Elective Courses in the System of the Pedagogical Disciplines  

at Classic University 

The contemporary classic university can function effectively on condition of constant searching 

the new forms of education that will satisfy completely the youth demands of acquiring the pro-

found knowledge and skills of the chosen profession. The elective courses (the courses by choice) 

play an important role in the system of students’ vocational preparation. They are the obligatory 

classes by students’ choice that improve the knowledge of the chosen specialty by deepening the 

student’s cognitive capabilities and competences, and promote the individual education. At pre-

sent, the elective courses are treated as a means of improving the education level at higher school. 

The advantage of the elective courses is that their usage does not need the corrections in programs 

and methodology of teaching the main disciplines if only slight. The practice shows that the elec-

tive courses take the important place in the system of pedagogical disciplines at classic university 

and evoke the students’ interest more and more in terms of their practical significance, students’ 

educational needs, professional development, and improvement. 

Keywords: classic university, pedagogical disciplines, elective courses. 
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Педагогічна підготовка магістрів-філологів  
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Вища освіта України покликана сприяти формуванню інтелектуального 

потенціалу нації, всебічному розвитку особистості як найвищої цінності 

суспільства. Вона призвана забезпечити фундаментальну наукову, 

загальнокультурну і практичну підготовку фахівців, які визначатимуть 

темпи і рівень науково-технічного, економічного та соціально-культурного 

прогресу. Завданням вищої освіти України на сучасному етапі  

є забезпечення інтеграції випускників у світовий освітньо-науковий 

простір шляхом впровадження досягнень зарубіжної освіти, науки, 

технологій у навчальний процес підготовки магістрантів. Вирішенню 

завдань сприятимуть також залучення іноземних інвестицій у вітчизняну 

освіту, забезпечення широкої участі представників вітчизняної освітньої 

системи у світовому науковому житті, міжнародні культурно-освітні та 

наукові контакти тощо. 

Цим завданням повинна відповідати підготовка магістрів-філологів, яка 

сьогодні відбувається за активного реформування навчальних закладів 

України в умовах Болонського процесу. В класичних університетах 

України запроваджуються нові підходи у навчанні та вихованні, 

різноманітні інноваційні освітні технології тощо. Ці процеси у свою чергу 

призводять до радикальних змін у свідомості самих викладачів, до 

формування нових демократичних взаємовідносин зі студентами на 

засадах особистісно зорієнтованого навчання. Вважаємо, що сучасні 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.08
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викладачі є вагомими носіями демократичних змін у суспільстві. Тому 

засобами навчально-виховного процесу у вищій школі вони здатні сприяти 

розвиткові таких рис характеру у студентів класичних університетів, які 

формують повноцінних громадян, незалежно від того, представниками якої 

країни є ці студенти. 

Формування особистості у вищому навчальному закладі відбувається 

під впливом освітнього середовища, у процесі комунікації  

з однокурсниками, викладачами, студентами старших або молодших курсів 

як рідного факультету, так й інших факультетів закладу. У процесі 

адаптації безпосередньо до ролі студента відбувається і активний процес 

соціалізації, набуття студентами певних рис майбутньої професії. Освітнє 

середовище вищого навчального закладу потрібно визначати як цілісний 

соціально-психологічний простір, який охоплює сукупність умов, 

взаємозв’язків, сформованих на основі міжособистісної взаємодії, систему 

цілей, намірів, засобів комунікації й інформації, які відіграють освітню 

роль, а також організованих педагогічних впливів, процесів
1
. 

Студенти як цілісний колектив, навчаючись в університеті впродовж 

п’яти років, повинні усвідомити своє місце у суспільстві і в житті країни 

зокрема. Навчання у вищому закладі сприяє формуванню у молоді 

професійних компетенцій, надає можливості для реалізації свого 

особистісного потенціалу. Тому для виховання українських та іноземних 

студентів як свідомих представників громадянського суспільства потрібно 

створити таке освітнє середовище, яке є моделлю демократичного 

суспільства, у якому проповідуються громадянські цінності
2
.Таке освітнє 

середовище є полікультурним за своїм змістом, воно здатне створити 

позитивні умови для повноцінного розвитку, для формування та 

становлення особистості студента – рівноправного суб’єкта навчально- 

-виховного процесу. 

Львівський національний університет імені Івана Франка є одним  

з найдавніших вищих навчальних закладів Європи, оскільки був створений 

у 1661 році. Цей славетний заклад відомий своїми академічними 

традиціями у вихованні та навчанні молоді з різних країн світу.  

В університеті на вісімнадцяти факультетах, у трьох коледжах – 

Педагогічному, Правничому та Природничому, в Інституті післядипломної 

освіти навчаються іноземні студенти з Польщі, Білорусі, Латвії, Китаю, 

Кореї, Сербії, Росії, Молдови, Грузії, Азербайджану, Узбекистану, 

                                                      
1  Педагогіка для громадянського суспільства: навчальний посібник для студентів 

педагогічних спеціальностей / За ред. д-ра пед. наук Т.С. Кошманової, Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005, c. 126. 
2  П’ятакова Г. Формування громадянської позиції у магістрантів класичного університету 

на заняттях з педагогіки, [w:] Edukacjca obywatelska w społecheństwach wielokulturowych. 

Oficina Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2007, s. 309. 
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Таджикистану, Казахстану, Лівану, Туреччини, Румунії, Бразилії, 

Палестини, Конго, Еквадору, Нігерії, В’єтнаму, Буркіна Фасо, Анголи, 

Бразилії, Німеччиниа, Італії, Японії, Кореї. Відповідно до Закону про вищу 

освіту, Університет надає іноземним громадянам освітні послуги, які 

пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

бакалавра, магістра, доктора філософії тощо. 

Поряд з науково-педагогічними працівниками з України в університеті 

працюють іноземні фахівці з освітніх закладів Великої Британії, Канади, 

Швеції, Німеччини, Кореї, Франції, Австрії, Хорватії, Білорусі, Литви та ін. 

Як полікультурний заклад Львівський національний університет імені 

Івана Франка підтримує партнерські зв’язки на рівні угод з багатьма 

навчальними закладами та установами світу. Університет бере участь  

у міжнародних освітніх організаціях, програмах, фондах. Співробітники, 

науковці та аспіранти університету отримують гранти INTAS, ДААД, 

індивідуальні гранти та стипендії на стажування та навчання за кордоном, 

беруть участь у різноманітних міжнародних проектах: Темпус-Тасіс, 

«Балтійські університети», Еразмус-Мундус, Copernikus тощо. 

З 2007 р. Університет є учасником Програми Європейської Комісії 

«Еразмус Мундус – Вікно зовнішньої співпраці для Білорусі, України та 

Молдови (Лот 6)». Програма надає можливість студентам впродовж двох 

семестрів пройти навчання в європейському університеті-партнері. 

Студенти, які вже отримали базову вищу освіту, мають змогу отримати 

європейський диплом магістра після навчання за кордоном.  

Щорічно у закордонні відрядження на наукову роботу і наукове 

стажування, для участі у міжнародних конференціях, семінарах, 

симпозіумах скеровуються співробітники і студенти університету. 

Викладачі Львівського університету працюють за угодами лекторами  

у вищих навчальних закладах Польщі, США, Німеччини, Австрії. 

Результати закордонних відряджень дають змогу збагатити лекційний 

матеріал та підвищити рівень проведення семінарських занять, на основі 

зібраного матеріалу розробляються програми і методичні рекомендації до 

навчальних курсів, спецкурсів, видаються монографії, підручники, 

посібники та статті, поповнюються бібліотечні фонди. 

Найбільш інтенсивною є співпраця з найближчими сусідами, 

Республікою Польща, Німеччиною, Литвою, Грузією. За останні роки було 

підписано угоди з вищими навчальними закладами Польщі: Варшавським, 

Вроцлавським, Ягелонським, Сілезьким, Опольським, Люблінським, 

Жешівським, Познанським університетами, Краківським педагогічним 

університетом, Люблінською політехнікою, Вищими педагогічними 

школами Кельц, Ченстохови, Вищою школою управління та адміністрації 

м. Перемишля та Інститутом фізики ПАН, Академією спеціальної 

педагогіки ім. Марії Грегорджевської.  
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Одним з напрямків такої роботи є обмін навчальними практиками. Так 

студенти окремих факультетів Львівського університету мають змогу  

в межах навчальної програми пройти практику в Польщі, Болгарії, 

Угорщині, Чехії, Словаччині та Австрії. За угодами про співпрацю 

студенти з Польщі, Болгарії, Чехії також можуть прослухати певний курс 

на філологічному, географічному, історичному факультетах та факультеті 

культури і мистецтв. За скеруванням Міністерства освіти і науки України, 

на філологічному, філософському, історичному факультетах та факультеті 

міжнародних відносин, студенти з Польщі та Чехії мають змогу пройти 

стажування. Вступ України до Болонського процесу надав можливість 

випускникам ЛНУ імені Івана Франка продовжити навчання у вищих 

навчальних закладах Польщі, Німеччини, Австрії, Великої Британії, 

Франції, Швейцарії, Швеції та ін. країнах. 

На запрошення до Львівського університету мають змогу приїхати 

відомі зарубіжні вчені для наукової роботи, участі у конференціях та на 

стажування. Оскільки у нашому закладі вивчають 30 іноземних та 

слов’янських мов, в університеті працюють іноземні лектори-мовники  

з Австрії, Італії, Іспанії, Німеччини, Швеції, Японії, Македонії, Польщі, 

Чехії, Естонії, Хорватії. Отже, формування особистості магістра  

у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувається 

під впливом полікультурного освітнього середовища, яким є наш 

університет, у процесі комунікації з однокурсниками, викладачами різних 

країн світу, студентами старших або молодших курсів як рідного 

університету, так і відомих закладів світу. 

Також формуванню толерантності у студентів, сприяють традиційні 

зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими  

в Україні. Львівський університет за останні роки відвідали посли Франції, 

Швеції, Бельгії, Великої Британії, Нової Зеландії, Норвегії, Греції, Бразилії, 

США, Індії, Туреччини, Канади, В’єтнаму, представники посольств Японії, 

Угорщини, США, численні зарубіжні делегації. 

Нова освітня парадигма сприяла змінам і у навчально-виховній системі 

магістранта-філолога у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка. Процес підготовки майбутнього викладача мови та 

літератури відбувається через впровадження компетентнісного підходу.  

В умовах конкурентоспроможності, які висуває перед українським 

фахівцем європейський ринок праці, ще у процесі навчання у ВНЗ, 

важливим стає формування у магістрантів професійної компетентності, яка 

уміщує низку ключових компетенцій. На відміну від категорії 

“компетентність”, яка є більш широким поняттям, характеризує і визначає 

рівень професіоналізму особистості, “компетенцією” частіше визначають 

коло питань, явищ, в яких магістр є авторитетом. Формування 

“компетенцій” у випускників вищої школи передбачає, насамперед, 
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формування сукупності головних теоретичних знань, практичних навичок, 

вмінь, здібностей й якостей особистості, які представляють її готовність до 

виконання визначеної діяльності
3
. 

Всі педагогічні вміння, які становлять сутність професійної 

компетентності педагога, можна розподілити за їх змістом на дві великі 

групи: вміння теоретичної готовності та практичної готовності. До 

вмінь теоретичної готовності потрібно віднести аналітичні, прогностичні, 

проективні та рефлексивні вміння педагога.  

Вміння практичної готовності за своїм змістом можна розподіліти на 

організаційні, комунікативні, прикладні. До комунікативних відносимо 

перцептивні уміння: сприймання та інтерпретацію інформації в процесі 

педагогічної взаємодії; проникнення в особистісну сутність людини через 

оцінку її зовнішньої характеристики; вірогідне прогнозування динаміки 

розвитку загальних та індивідуальних здібностей особистості; виділення 

головних рис особистості, її соціально-ціннісних орієнтацій. 

До комунікативних вмінь слід віднести також і вміння, які необхідні 

для організації педагогічного спілкування: застосування “комунікативної 

атаки”; встановлення психологічного контакту, взаємодії; управління 

спілкуванням; встановлення зворотного зв’язку (емпатійна взаємодія); 

педагогічна техніка (культура мовлення, управління своїм фізичним та 

психологічним станом, наблизити до себе, образно передати інформацію). 

Ці вміння потрібно сприймати як надзавдання до формування компетенцій 

у майбутніх викладачів. Задатки цих компетенцій потрібно формувати ще 

на студентській лаві
4
.  

У професійній підготовці магістрів-філологів потрібно звернути увагу 

на нероздільний зв’язок комунікативних компетенцій з філологічними, 

вузькоспеціальними компетенціями. Комунікативні компетенції з галузі 

рідної мови, іноземної мови (мови за фахом), які формуються у філологів, 

пов’язані з лінгвістичними (фонетичні, лексичні, граматичні, орфографічні, 

синтаксичні та стилістичні навички). Формування знань про рідну країну  

і країну, мова якої вивчається, норми поведінки і культури народів 

відносимо до соціокультурних компетенцій. Філог має володіти  

і дискурсивними (вміння логічно побудувати спілкування) компетенціями, 

а також стратегічними компетенціями, які формують вміння прогнозувати 

складності у спілкуванні. Комунікативні компетенції також сприяють 

формуванню літературознавчих та культурознавчих компетенцій, які 

характеризуються готовністю розпочати спілкування, слухати та чути 

                                                      
3 П’ятакова Г. Формування комунікативних компетенцій у магістра-філолога засобами 

інтерактивної технології навчання, [w:] Вища освіта України, Додаток 3, том V (12), 

2008, Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору», К.: „Гнозис”, 2008, с.513−514. 
4  П’ятакова Г. Вказ. праця, с. 515. 
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співрозмовника, вміннями вибрати відповідний набір мовних засобів  

в залежності від статусу та соціальної ролі адресата (соціальні 

компетенції). 

Вважаємо, що у процесі формування професійної компетентності 

магістра-філолога необхідно чітко розділяти всі види лінгвістичних 

компетенцій. Вони пов’язані зі специфікою лінгвістики, її законами. 

Формування цих компетенцій у студентів відбувається у процесі вивчення 

розділів науки «Лінгвістика» на лекційних і практичних заняттях  

з навчальних мовних курсів впродовж підготовки бакалаврів. Велике 

значення у цьому процесі мають курси “Методика викладання мови  

у середній школі”, “Методика викладання мови у вищій школі” та 

педагогічні практики, впродовж яких відбувається закріплення цих 

навичок у майбутніх викладачів. Тому подальший рівень лінгвістичних 

компетенцій може зростати лише у процесі педагогічної діяльності 

магістра. 

Нові завдання вимагають від викладачів впроваджувати на 

філологічному факультеті інноваційні технології, серед яких набувають 

популярності сьогодні інтерактивні методики, з включенням рольових ігор, 

різноманітних тренінгових вправ. Нові підходи у викладанні дисциплін 

педагогічного циклу сприяють формуванню толерантної поведінки 

сучасного викладача вищої школи, потреби і готовності до 

конструктивного діалогу з людьми, незалежно від їх національної, 

соціальної та релігійної приналежності, поглядів, свідомості, мислення та 

поведінки. Викладач має змогу допомогти магістрові у процесі 

становлення своєї національної ідентичності, яка відбувається в постійній 

трансгресії, поглибити знання для розуміння складної історії свого народу, 

а також зламати стереотипи, упередження щодо розвитку культур інших 

народів. 

З точки зору педагогічної толерантності як особистісної якості 

педагога, яка проявляється у взаємодії, важливими є навчальна та виховна 

професійна діяльність викладача. Саме ці види діяльності спрямовані на 

формування здібностей у студентів до організації і проведення 

різноманітної за своїм змістом спільної діяльності. Така діяльність 

характеризується: метою та способами організації; мотивами участі; 

характером та стилем педагогічної взаємодії; позицією педагога; ступенем 

особистісної активності суб’єктів взаємодії.  

Педагогічну толерантність розглядаємо як толерантність професійну – 

найважливішу професійну якість викладача, яка характеризує професійні 

знання, професійні здібності. Професійно важливі якості, які будуть 

сформовані, зможуть визначити не відношення майбутнього викладача до 

професійних функцій, а безпосередній процес і результат виконання цих 

функцій викладачем. Психолого-педагогічні основи формування 
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професійно важливих особистісних якостей студентів як майбутніх 

педагогів досліджують у своїх працях П. Ананьєв, В. Гаєвська,  

Н. Кузьміна, В.Мерлін, К. Платонов, О. Щербаков та ін. Проблемам 

удосконалення шляхів і засобів формування педагогічних здібностей, 

особистісних якостей, приділяли увагу Л. Ахмедзянова, С. Зімічева,  

О. Кочетов, Г. Томилова, Ю. Шeлухін та ін.  

В процесі адаптації до педагогічної діяльності магістрантів-філологів 

намагаємося ознайомити зі специфікою праці викладача. Викладач-філолог 

за умови своєї виховної, навчальної, методичної та суспільно-корисної 

діяльності повинен вміти налагоджувати взаємодію з великою кількістю 

людей різних за професіями, політичними уподобаннями, з різних 

соціальних верств, різних філософських конфесій. Отже, педагог повинен 

мати сформованими здібності толерантної взаємодії на всіх рівнях і в усіх 

проявах толерантності, тому він повинен у своїй педагогічній діяльності 

бути достатньо гнучким, здатним до швидкої адаптації до умов, що 

змінюються. Тому на заняттях з курсу „Педагогіка вищої школи” виникає 

потреба ознайомити філологів з основними рисами педагогіки 

толерантності ( за Г. Шеламовою):  

— культура спілкування як досягнення іншого в діалозі, взаєморозумінні, 

співпереживанні; 

— толерантне мислення як основа пізнання індивідуума людини, його 

потреб, цінностей, поглядів, переконань, яке виховує особистісні 

якості; 

— особистісно орієнтований підхід у навчальному процесі, основою якого 

є суб’єкт-суб’єктні взаємини
5
.  

За педагогікою толерантності засадничими для викладача є такі 

вимоги: відношення до людини, як до самоцінності; відношення до себе, як 

до самоцінності; само прийняття, самоповага, віра у свої можливості, 

потреба і здатність до перетворення себе, відношення до професії як 

способу самореалізації. Педагогіка толерантності базується на формуванні 

іншого ставлення і до свого учня, як до суб’єкта взаємодії. 

В процесі формування педагогічної толерантності студенти повинні 

усвідомити, що толерантність – це миролюбство, терпимість до етнічних та 

релігійних, політичних, конфесійних, міжособових розбіжностей, визнання 

можливості рівноправного існування «іншого». Проте, толерантность – це 

не поступка, поблажливість або потурання, це активна життєва позиція, яка 

заснована на визнанні іншого. Можна виділити декілька рівнів 

толерантності: цивілізований – відсутність насилля в контекстах різних 

культур та цивілізацій; міжнародний – умови співпраці і мирного 

                                                      
5  Шеламова Г.М. Педагогические условия формирования толерантности / Экология 

личности: Материалы Рос. науч. конф., СПб., 2002, с.108−110. 
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співіснування держав незалежно від їхньої ваги, економічного розвитку, 

етнічної та релігійної приналежності їх населення; етнічний – терпимість 

до іншого способу життя, інших звичаїв, традицій, думок, ідей; соціальний 

– партнерська взаємодія між різними соціальними групами, владними 

структурами суспільства; індивідуальний – повага до іншої особистості, 

розуміння протилежних поглядів. 

Сформувати толерантність як компетенцію допоможуть майбутньому 

педагогові тренінгові вправи, які потрібно викладачеві впроваджувати на 

заняттях з „Педагогіки вищої школи”, спецкурсах „Методика викладання  

у вищій школі”, „Основи педагогічної діяльності (майстерності)” тощо. 

Розглянемо деякі методичні рекомендації з впровадження цих вправ на 

практично-семінарських заняттях. Почати заняття можна з вправи „Як 

вітаються в світі”, попередньо ознайомивши студентів зі світовими 

традиціями: у Франції прийняті рукостискання та поцілунок в обидві щоки; 

в Індії потрібно легко вклонятися, долоні витягнуті по боках; в Росії 

вітаються потрійним поцілунком в обидві щоки з обіймами; у Китаї – 

легкий уклін зі схрещеними на грудях руками; у Японії доречно буде легко 

вклонитися, руки та долоні витягнуті по боках; в Іспанії вітаються 

поцілунком в обидві щоки, долоні можна покласти партнерові на плечі;  

у Німеччині – потискання руки з поглядом просто в очі; у Малайзії – м’яке 

потискання обох рук, дотикатися потрібно лише кінчиками пальців; 

традиція ескимосів передбачає тертя носами під час вітання. Студенти 

повинні самостійно вибрати, як би вони захотіли привітатися сьогодні зі 

своїми друзями.  

Перш, ніж проводити вправу „Добрий день, шалом, салют”, потрібно 

підготувати карточки, на яких написано слово «здрастуй» на різних мовах. 

Бажано в полікультурних групах записати вітання на рідній мові студентів. 

По черзі потрібно витягувати карточку і вітатися за годинниковою 

стрілкою. Ця вправа допоможе створити позитивний настрій, тому 

важливо було би продовжити працювати позитивно і провести вправу  

„Я – хороший, ти – хороший”. Учасники перебувають в колі. Ведучий 

передає м’яча, називаючи позитивну якість студента, яка починається на 

першу літеру його імені. М’яч повинен обійти всіх студентів по черзі. Ця 

вправа допомагає розвивати і креативні здібності студентів.  

На заняттях потрібно проводити і вправи, які допомагають закріпити 

правила спілкування, оскільки це сприяє розвиткові комунікативної 

компетенції. Серед них цікавою є вправа „Рюкзак успіху”. Студентам 

наголошують на важливості правильного спілкування з людьми для 

досягнення успіху у роботі, бізнесі тощо. Сформувати стиль спілкування 

важко, це потребує певних якостей. Пропонуємо студентам зібрати такий 

„рюкзак успіху”, попередньо записавши на аркуші паперу якість, яка 

допомагає досягти успіху в спілкуванні, та таку, яка не сприяє. Викладач 
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по черзі дістає аркуші та надає можливість групі вгадати автора. Студенти 

обговорюють ці якості, допомагають позбутися недоліків, визначають, хто 

з них є песимістом, а хто – оптимістом. Студентам у процесі обговорення 

результатів вправи пропонують також визначити, що здалося складним  

у виконанні вправи, яким чином потрібно розвивати свої позитивні якості  

і боротися з негативними.  

Допоможе магістрові краще проаналізувати свій психічний стан, 

згадати свої досягнення, перемоги, щасливі події вправа „Мої заповіді”. 

Якщо скласти пам’ятку таких подій зараз, про них можна згадати у дні 

поганого настрою, невдач, розчарувань тощо. Викладач пропонує 

студентам заповнити бланки з таблицями „Мої кращі якості”, „Мої 

здібності і таланти”, „Мої досягнення”. Студентам можна запропонувати 

прочитати свої пам’ятки для того, щоби обговорити, чи важко було 

заповнювати таблиці, як в подальшому допоможе вам ця пам’ятка. 

Викладач повинен проводити і вправи, які допоможуть проникнути  

у творчу лабораторію педагога, уявити специфіку майбутньої діяльності. 

Виконуючи вправу „Межі терпіння вчителя”, кожен студент повинен 

самостійно визначити ці межі. Результати потрібно винести на 

голосування, на якому визначаються десять пограничних принципів, 

недопустимих для спілкування учнів з вчителем, студента з викладачем 

тощо. Даємо можливість окремим групам студентів розіграти одну  

з перерахованих ситуацій і запропонувати свій спосіб виходу зі складної 

ситуації. Потрібно організувати обговорення навколо питань: чого не 

можна допустити в класі, коли виникає конфліктна ситуація; чого потрібно 

уникнути по відношенню до учня, вчителя тощо. 

Вправа „Толерантність у спілкуванні” допоможе студентам навчитися 

аналізувати конфлікт, учасником або очевидцем якого вони були, та 

відповісти на питання: Чи можна вийти з конфліктної ситуації за 

допомогою толерантної поведінки, зберегти власну гідність, не принизити 

іншого? Викладач пропонує одному зі студентів згадати і розповісти 

ситуацію, яка пов’язана з особистою образою. Можна розіграти ситуацію  

і в ролях., проте студентам потрібно запропонувати схему виходу із 

ситуації з гідністю:  

1. Почни розмову з конкретного точного описання ситуації, яка тебе не 

влаштовує. 2. Вирази почуття, які виникли у тебе у зв’язку з цією 

ситуацією і поведінкою людини по відношенню до тебе. 3. Скажи людині, 

як би тобі хотілося, щоби з тобою поступили. Запропонуй інший варіант 

поведінки. 4. Розкажи, як ти поведеш себе, якщо людина змінить своє 

відношення. Можна надати можливість виконати це завдання декільком 

парам учасників та обговорити всі варіанти.  

Вправа „Я – висловлювання, ти – висловлювання” допомагає студентам 

зрозуміти різницю використання в мовленні позиції “Я”, що робить 
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висловлювання безпосереднім, допомагає висловити почуття, які не 

принижують іншого. Коли ми використовуємо “Ти – висловлювання”, 

людина, до якої ми звертаємося, відчуває негативні емоції: гнів, образу, 

дратування. Студенти повинні скласти “Я – висловлювання” для таких 

ситуацій”: 

1. Твій викладач несправедливо тебе образив, коли звинуватив в тому, що 

ти списав контрольну роботу. 

2.  Тренер сказав, що ти пропускаєш тренування, тому він тебе відраховує 

з команди. 

3.  Твій вчитель постійно порівнює твої результати з результатами інших.  

Тренінгові вправи повинні закінчуватися рефлексією: про які способи 

толерантного спілкування ви сьогодні дізналися, яка поведінка характерна 

для вас при розв’язанні конфліктних ситуацій, які переваги толерантної 

поведінки ви сьогодні засвоїли. 

Спонукати до таких рефлексій зможе вправа „Поема про 

толерантність”, яка сприяє ще й розвиткові креативних здібностей 

магістрів-філологів. Магістрам пропонують на аркуші паперу написати 

лише початок поеми, наприклад: „Толерантність – це повага і впевненість 

у тому, що тебе зрозуміють”, … „це можливість знайти вірних друзів”, 

„таким буде наш світ”. Викладач збирає всі роботи і зачитує їх по черзі як 

поему. 

Отже, важливим моментом у професійній підготовці магістрів-

філологів є формування толерантності як професійної компетенції. 

Магістри – майбутні викладачі повинні намагатися поліпшувати 

взаєморозуміння у студентському середовищі, сприяти укріпленню 

солідарності й терпимості у відносинах як між окремими особистостями, 

так і між етнічними, соціальними, культурними, релігійними і мовними 

групами, а також націями. 

Виховання майбутніх педагогів у дусі терпимості надасть умови для 

формування у молоді навиків незалежного мислення, критичного 

осмислення і вироблення суджень, заснованих на моральних цінностях. 

Принцип толерантності є провідним у навчальному процесі Львівського 

університету, тому що допомагає формуванню ідентичності молоді  

в постійній трансгресії, сприяє виходу за культурні, національні, суспільні, 

історичні, інтелектуальні межі. Це можливо лише за умови створення  

в університеті в період входження до європейського простору 

толерантного освітнього середовища, полікультурного за своїм змістом, 

яке сприятиме формуванню та становленню особистості студента – 

рівноправного суб’єкта навчально-виховного процесу. 
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Summary 

The Pedagogical Preperance of Masters of Philology in the Lviv National 

University in Context of Transgression Changes 

The peculiarities of tolerance formation as one of the issues of pedagogical culture in the Masters 

of Philology are developed in Lviv National university in the reformational process of high school 

in Ukraine.The basic features of pedagogical tolerance are analyzed and the levels of this tolerance 

are pointed out. The necessity of formation in the future teacher the tolerance competence is 

proved in condition of transgression changes. The different examples of training exercises at the 

lessons of pedagogical course are shown to make up the tolerant competence in the Masters of Phi-

lology.  

Keywords: tolerance, transgression, Master of Philology, competence, pedagogical culture. 
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Реалізація нової освітньої парадигми в Україні викликала потребу  

в удосконаленні педагогічної діяльності вчителя. Особливе значення 

надається проблемі взаємодії педагога із суб’єктами навчально-виховного 

процесу, що передбачає досягнення позитивних результатів у засвоєнні 

школярами знань, правил поведінки, самоконтролю, вдосконаленні 

особистісних якостей, інтелектуальних та творчих умінь. Зазначені 

положення є актуальними, оскільки в навчально-виховному процесі 

загальноосвітньої школи стосунки між учителем та учнем із «суб’єкт- 

-об’єктних» переходять у «суб’єкт-суб’єктну» площину. Багатогранність  

і складність завдань формування нової людини в умовах відродження 

національної школи роблять проблеми педагогічної майстерності особливо 

актуальними для сучасної теорії і практики виховання. Педагогічна 

майстерність завжди була і буде центром притягання, еталоном, якого 

прагнуть досягти в своєму професійному ставленні, вчителі що працюють 

за покликом
1
. Саме тому, в умовах сучасного освітнього процесу 

акцентується увага на майстерності вчителя, зокрема в контексті 

здійснення впливу на особистість учня, його світогляду. Зазначені 

проблеми є підґрунтям для дослідження та реалізації ще однієї – аналізу 

специфіки педагогічної майстерності вчителя з метою дослідження її 

сутності в аспекті контрольно-оцінювальної діяльності педагога.  

                                                      
1  Рудик О. Розвиток педагогічної майстерності як необхідна передумова становлення 

дитячої обдарованості, [w:] Обдарована дитина, 2005, № 9, c. 24. 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.09
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Питання педагогічної майстерності розглянуто у багатьох психолого- 

-педагогічних дослідженнях (Ш. Амонашвілі, І. Зязюн, С. Логачевська,  

Р. Скульський, Г. Сагач, О. Савченко та ін.). Загальнопедагогічні засади 

проблеми формування педагогічної майстерності вчителя вивчали  

О. Абдулліна, Є. Барбіна, М. Євтух, І. Зязюн, Н. Кузьміна, М. Кухарев,  

О. Кучерявий, Г. Сагач, В. Сластьонін, О. Рудик, О. Щербаков та ін. 

Мета статті – розглянути питання педагогічної майстерності як основи 

для здійснення педагогом ефективних підходів до контролю й оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

Однією з умов організації ефективного навчально-виховного процесу  

є педагогічна майстерність учителя. Педагогічна майстерність – це 

комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого 

рівня професійної діяльності на рефлексивній основі
2
. Ґрунтується 

майстерність на високому фаховому рівні педагога, його загальній культурі 

та педагогічному досвіді. Педагогічна майстерність розглядається як вияв 

власного «Я» у професії, як самореалізація особистості вчителя  

у педагогічній діяльності, тому визначається як вища, творча його 

активність, що передбачає доцільне використання методів і засобів 

педагогічного впливу в кожній ситуації навчання та виховання. Складові 

професійної майстерності науковцями визначені наступним чином:  

— гуманістична спрямованість – спрямованість на особистість іншої 

людини, утвердження словом і працею найвищих духовних цінностей, 

моральних норм поведінки і стосунків; це вияв професійної ідеології 

вчителя, його ціннісного ставлення до педагогічної діяльності, її мети, 

змісту, засобів, суб’єктів;  

— професійні компетентності вчителів (компетентність – це здатність до 

актуального здійснення діяльності) можна поділити на три групи:  

1) предметні (стосуються навчальної дисципліни); 2) дидактико- 

-методичні (стосуються майстерності вчителя, перш за все, 

використання методів активного навчання – метод проектів, навчання  

і робота у співробітництві тощо, сучасних дидактичних засобів, 

технологій навчання і т. ін.; 3) виховні (стосуються різних способів 

впливу на учнів і спілкування);  

— педагогічні здібності – комунікативність, парцептивні здібності, 

динамізм особистості, емоційна стабільність, креативність;  

— педагогічна техніка – це вміння використовувати психофізичний 

апарат як інструмент виховного впливу, це прийоми володіння собою 

(своїм організмом, настроєм, мовленням, увагою й уявою) і прийоми 

впливу на інших (вербальними і невербальними засобами).  

                                                      
2  Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Я.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та 

ін., За ред. І.А. Зязюна, К., 2004, c. 30.  
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В оволодінні майстерністю можна виділити кілька рівнів:  

1.  Елементарний рівень. У вчителя наявні лише окремі ознаки володіння 

професійною діяльністю. Найчастіше – це володіння знаннями для 

виконання педагогічної дії, володіння предметом навчання.  

2.  Базовий рівень. Учитель володіє основами педагогічної майстерності: 

педагогічні дії гуманістично зорієнтовані, стосунки з учнями і колегами 

розвиваються на позитивній основі, добре засвоєно предмет навчання, 

методично впевнено і самостійно організовано навчально-виховний 

процес на уроці.  

3.  Досконалий рівень. Педагог самостійно планує й організовує свою 

діяльність на тривалий проміжок часу, маючи головним завданням 

розвиток особистості учня.  

4.  Творчий рівень. Вчитель самостійно конструює оригінальні педагогічно 

доцільні прийоми взаємодії.  

Оволодіння педагогічною майстерністю відбувається в практичній 

діяльності
3
. Різностороннє пізнання учня вчителями-майстрами, вміння 

бачити в ньому не лише суб’єкта діяльності, а й особистість із її активним 

ставленням до навколишнього світу забезпечується діяльністю, в якій 

взаємодіють ознаки її предметності й сумісності. Така діяльність створює 

складну систему стосунків ділової відповідальної залежності, на базі яких 

розвиваються міжособистісні зв’язки. Проте для цього необхідно «бачити» 

особистість учня незалежно від оцінок його навчально-пізнавальної 

діяльності, розуміти його індивідуальність разом із залученням до 

колективної діяльності, із включенням до системи стосунків, зміною його 

місця у структурі міжособистісних взаємин. Специфіка педагогічної 

соціальної перцепції полягає у тому, що вчитель прагне зрозуміти учня  

в процесі його особистісного становлення. Оскільки учень постійно 

змінюється, тому у процесі його пізнання виникають протиріччя між 

попередньою думкою вчителя про особистість учня і новими фактами його 

поведінки й діяльності. Пізнання цього протиріччя й відчуття сумніву 

дають змогу вчителю не зупинятися на здобутих знаннях, а навпаки, 

постійно шукати в учневі нові якості. Педагог повинен культивувати у собі 

різнобічне соціальної перцепції до професійного рівня і творчо 

застосовувати результати пізнання школярів для вирішення навчально- 

-виховних завдань
4
. 

Н. Кузьміна виділяє основні функції професійно-педагогічної 

діяльності: гностичну (здобування нових знань, необхідних педагогу); 

конструктивну (планування діяльності); організаторську (організація 

                                                      
3  Педагогічна майстерність учителя: навч. посіб. / За ред. В. Гриньової, С. Золотухіної. 

Харків, 2006, c. 62. 
4  Шоробура І. Педагогічна майстерність майбутнього вчителя: виклики сучасності, [w:] 

Педагогічний дискурс, 2012, № 12. C. 346. 
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самостійної діяльності учнів); комунікативну (встановлення взаємин із 

школярами)
5
. Уміння вчителя перевіряти, контролювати й оцінювати 

результати навчально-пізнавальної діяльності учнів знайшли відображення 

у цих функціях. Так, при здобуванні нових психолого-педагогічних знань, 

учитель удосконалює себе в пізнанні особистості дитини, використанні 

педагогічних технологій, методик організації процесу навчання, а також 

розширює знання щодо контрольно-оцінювальних дій. При плануванні 

педагогічної діяльності, конструюванні уроку, структуруванні теми 

вчитель ретельно відбирає та продумує питання і завдання для контролю  

й оцінювання навчальних досягнень учнів. Організовуючи самостійну 

пізнавальну діяльність учнів, вчитель обов’язково окреслює шляхи для 

контролю й оцінювання успішності школярів у процесі цієї діяльності. 

Комунікативні дії педагога безпосередньо пов’язані з контролем  

і оцінюванням успішності учнів. Адже, вчитель у процесі контролю  

й оцінювання не просто виставляє учневі бали, а й супроводжує 

коментарем кожну оцінку. Коментувати оцінки потрібно, оскільки при 

цьому в учителя є можливість вказати на типові помилки в роботі школяра; 

відбувається стимулювання його інтересу до навчання, відкриваються 

перспективи; забезпечується внутрішнє погодження учня з оцінкою. 

Зазначимо, що оцінювання навчальної діяльності учнів має 

здійснюватися з дотриманням певних педагогічних вимог. Окремі дидакти 

(A. Алексюк, Норман Е. Гронлунд та ін.) називають їх принципами. 

Головними принципами в процесі контролю й оцінювання є:  

— плановість: контроль і оцінювання мають здійснюватися не стихійно,  

а з дотриманням певного плану;  

— систематичність й системність: конкретизація запланованих 

результатів навчання, оцінювання має відповідати структурним 

компонентам змісту вивченого матеріалу, проводитися на всіх етапах 

навчання з використанням різноманітних методів оцінювання;  

— об’єктивність: оцінювання спирається на науково обґрунтовані 

критерії визначення успішності, параметри дослідження рівня 

навченості, базується на засадах гуманізму і демократизму;  
— диференційованість: врахування індивідуальних можливостей учнів, 

рівня навченості, інтелектуальних здібностей;  

— відкритість: оцінювання проводиться за однаковими критеріями для 

усіх учнів, критерії оцінювання відомі до початку процесу оцінювання, 

результати оцінювання повідомляються, виконується аналіз результатів 

оцінювання (зворотний зв’язок суттєвий чинник ефективного 

оцінювання).  

Педагогічні процеси – контроль та оцінювання знань – потужні 

складові навчального-виховного процесу, які постійно потребують 

                                                      
5  Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя, Л., 1967. 



 Педагогічна майстерність учителя… 149 

оновлення в умовах розвитку науково-технічного прогресу. Жодна  

з навчальних технологій не обходиться без контролю та оцінювання,  

а справді «досконалим процес навчально-пізнавальної діяльності буде 

лише тоді, коли оцінювання не завершує його, а супроводжує на всіх 

етапах»
6
. 

Ми вважаємо, що сьогодні важливо говорити про культуру контрольно- 

-оцінювальної діяльності, складовими якої є: а) володіння вчителем 

інформацією про способи та методи ефективного контролю й оцінювання 

навчальних досягнень учнів; б) глибоке усвідомлення педагогом, в якій 

освітній парадигмі відбувається навчальний процес; в) вибір оптимальних 

форм оцінювання для свого предмета й колективу дітей. Для глибшого 

розуміння процесів контролю й оцінювання нами було проведено 

дослідження з даної проблеми. Наведемо приклад анкети (див. таблицю 1), 

яку пропонувалося вчителям деяких загальноосвітніх шкіл. 

Таблиця 1 

№ Питання Так Ні Важко відповісти 

1. 

Як Ви вважаєте, чи є оцінки 

невід’ємними складовими навчально- 

-виховного процесу? 

88% 12% __ 

2. 
Оцінка є лише одним із педагогічних 

засобів, які використовує вчитель.  
79% 10% 11% 

3. 

Оцінки (бали) використовуються 

правильно лише тоді, коли не гальмують 

процес навчання, а сприяють розвитку 

всіх учнів. 

100% __ __ 

4. 
Виставлення тієї чи іншої оцінки завжди 

є конкретним.  
95% __ 5% 

5. 
Я завжди визначаю, які знання хочу 

перевірити й оцінити, і чого цим досягти.  
86% 8% 6% 

6. 
Я завжди перевіряю й оцінюю ретельно  

і по-різному.  
72% 5% 23% 

7. 

У мене високі вимоги до учнів (щодо 

знань), але їм відомо, що дорога до 

успіху є відкритою.  

63% 7% 30% 

Проаналізувавши результати анкетування, можемо зробити висновок – 

100% учителів вважають, що оцінки використовуються правильно, якщо 

вони не гальмують процес навчання, а сприяють розвитку школярів.  

Перехід освітнього процесу загальноосвітньої школи у режим розвитку 

супроводжується змінами у стратегіях навчання, вимагає вчителя-майстра, 

                                                      
6  Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя, М., 1991, c. 256. 
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здатного творчо і по-новому оцінювати навчальні досягнення школярів. 

Учитель має вміти не лише забезпечити умови для розвитку особистості 

школяра, але й навчити цьому учня, створити таке навчальне середовище, 

де він зможе розвиватися та саморозвиватися, самоудосконалюватися 

інтелектуально, творчо, а також буде готовим до будь-яких життєвих 

ситуацій. Необхідно, насамперед, навчити школяра бачити успіхи  

у процесі навчання, а тоді вже певні недоліки, які можна з допомогою 

вчителя-майстра успішно виправити. Важливо також навчити учнів 

оцінювати власні знання, а також відповіді однокласників, порівнювати їх. 

Оскільки навчальний процес керується вчителем, то всі хвилювання 

школяра, які пов’язані з навчально-пізнавальною діяльністю, контролем та 

оцінюванням успішності обов’язково відображаються на взаємостосунках з 

учителем, а отже, будуть показником його педагогічної майстерності. «Від 

нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості, – писав  

В. Сухомлинський, – залежить її (дитини) життя, здоров’я, розум, характер, 

воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, місце і роль у житті, її 

щастя»
7
. 

Методика перевірки знань, умінь та навичок учнів має відповідати меті 

та методиці викладання предмету. Слід зауважити, що якщо для перевірки 

знань існують традиційні способи оцінювання, то перевірка навичок 

вимагає набагато більше часу. Цінності, особисте ставлення 

проявлятимуться в реальному житті; завдання ж учителя – надати учням 

можливість висловлювати і захищати власну думку в будь-яких ситуаціях 

шкільного життя.  

Зазначимо, що вчителеві потрібно застосовувати нові підходи у процесі 

оцінювання, коли:  

— для досягнення результатів необхідно вирішувати складні колективні 

завдання;  

— вчитель бажає спонукати учнів до висловлювання ними розуміння ідей, 

а не відтворення фрагментів певної інформації;  

— вчитель переходить від простої перевірки знань і вмінь до оцінювання 

знань, необхідних для створення демократичних інститутів суспільства 

(наприклад, здатності працювати в команді, приймати рішення, 

висловлювати обґрунтовані думки, розв’язувати конфлікти тощо);  

— потрібно спонукати як учителя, так і учнів до роздумів над якістю 

навчання і над тим, як її підвищувати;  

— треба надати учням можливість демонструвати свою здатність 

обдумувати та вирішувати дискусійні питання й проблеми;  

— оцінюють старанність, яку учні вкладають у співпрацю, 

взаємодопомогу у процесі навчання;  

                                                      
7  Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 6 т., Т.2., К. : Рад. шк., 1976, c. 243. 
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— намагаються комплексно оцінити всі навчальні досягнення учнів, які  

є результатом їхньої інтерактивної взаємодії.  

Слід також пам’ятати, що важливим завданням учителя є швидке 

створення умов, за яких зацікавленість, відкритість, відповідальність учнів 

у навчанні та їхні особисті риси можуть усвідомлюватися й розвиватися. 

Цьому сприятимуть: 1) включення до пріоритетів оцінювання самого 

процесу навчання, тобто того, як проходить робота, – на відміну від 

оцінювання лише результатів роботи. А тому, «оцінка морально 

виправдана тільки тоді, коли учитель оцінює не здібності, взяті, так би 

мовити, у чистому вигляді, а єдність праці і здібностей, причому на перше 

місце ставиться праця»
8
; 2) оцінювання, яке базується на чітких критеріях, 

що дозволяє учневі взяти відповідальність за навчальну діяльність та її 

результати, а також уможливлює самооцінку роботи та її результатів;  

3) ознайомлення учнів з критеріями оцінювання перед початком роботи,  

а не після її виконання; 4) оцінювання досягнень учнів незалежно від того, 

чи вони значні, чи скромні – якщо вони є результатом їхніх справжніх 

зусиль; 5) обговорення вправ і завдань, у процесі якого стимулюється 

потреба задуматись над власним шляхом учіння; 6) пропонування 

індивідуальних і групових завдань, які можуть бути виконані самостійно, 

через етапи пошуку, відбору і критичного аналізу інформації, 

узагальнення; 7) заохочення до самооцінки, внаслідок якої учні краще 

пізнають себе та визначають свої пізнавальні можливості. Важливо 

наголосити, що оцінка у поєднанні з іншими мотивами учіння сприяє 

розкриттю причини успіху дитини, створює і підтримує позитивний 

емоційний настрій, викликає бажання вчитися, сприяє формуванню 

адекватної самооцінки
9
; 8) ініціювання дискусій, які спонукають 

формулювати власні погляди, переконання і модифікувати їх; 9) підтримка 

ініціатив та ідей, запропонованих учнями самостійно. 

Важливо оцінювати також те, як учень бере участь у навчальній 

діяльності – його активність на заняттях, спосіб спілкування  

з однокласниками, готовність до співпраці і відповідальності, дотримання 

правил обміну думками та інших норм поведінки на заняттях. Цей аспект 

оцінювання не може замінити інших, більш суттєвих критеріїв оцінки, але 

його не слід недооцінювати чи зовсім не враховувати.  

Багато вчителів відчувають труднощі у виставленні оцінок у балах. На 

наш погляд, це пов’язано з відсутністю обґрунтованих підходів до 

розробки стратегії оцінювання, яка тісно пов’язана з підготовкою  

і плануванням учителем навчального заняття. Цей процес повинен 

складатися з таких дій:  

                                                      
8  Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 6 т., Т.1., К.: Рад. шк., 1976, c. 84. 
9  Балютіна К. Роль педагогічної оцінки у формуванні контрольно-оцінних умінь 

молодших школярів, [w :] Початкова школа, 2011, № 4, c. 45. 



152 Ольга БІЛЯКОВСЬКА 

1.  визначення мети і очікуваних результатів заняття;  

2.  вибір критеріїв оцінювання результатів навчальної діяльності;  

3.  вибір способу оцінювання;  

4.  вибір шкали оцінювання;  

5.  шляхи доведення до учнів очікувань учителя.  

Розглянемо детальніше основні етапи розробки процедури оцінювання 

навчальних занять.  

Визначення мети і очікуваних результатів. На цьому етапі слід 

обов’язково передбачити з’ясування таких основних питань: 1) які знання 

необхідно засвоїти і на якому рівні; 2) якими вміннями та навичками 

потрібно оволодіти; 3) які цінності сформувати.  

Помилково вважати, що метою оцінювання є лише виставлення оцінок. 

Процес оцінювання має більш глибинний зміст, а саме вдосконалення 

навчального заняття, визначення рівня розвитку і можливостей учнів, 

встановлення зворотного зв’язку, визначення вчителем стратегії для 

організації навчально-виховного процесу. 

Визначення критеріїв оцінювання. Вчитель повинен поставити собі 

питання: «Як я можу переконатися, що учні досягли очікуваних 

результатів?». Відповідь на нього може утворити список дій, а саме: що 

повинні вміти робити учні, якщо заняття було результативним. Ці дії  

і будуть показниками оцінки. Використовуючи критерії, вчитель зможе 

краще сформулювати очікувані навчальні результати, висловивши їх через 

дії учасників навчання. Наприклад: «Після цього уроку учні зможуть: 

пояснювати, які соціальні норми існують у суспільстві, розрізняти їх, 

наводити приклади різних норм; отримати навички розробки правил 

групового життя; сформувати власне ставлення до необхідності 

дотримуватись соціальних норм». 

Вибір способу оцінювання. Залежно від мети й обраних критеріїв 

оцінювання можна вибрати різноманітні стратегії (методи, прийоми) 

оцінювання. Як правило, єдиних рекомендацій для вибору стратегії не 

існує. Використання кількох стратегій допоможе не тільки виставити 

оцінку, а й одержати зворотний зв’язок стосовно ефективності навчання.  

Вибір шкали оцінювання. Залежно від мети і конкретної стратегії 

оцінювання треба вибрати шкалу оцінювання кожного з обраних 

показників (критеріїв). Інколи потрібно застосовувати, наприклад, 

стобальну або чотирибальну шкалу. Рівень стартових комунікативних 

навичок учнів можна оцінити через категорії «високий», «середній», 

«низький». Глибину засвоєння тієї чи іншої конкретної навички можна 

простежити, звернувши увагу на частоту її використання. Тоді оцінку 

можна висловити через категорії «завжди використовує», «використовує 

достатньо часто», «рідко», «не використовує».  
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Шляхи доведення до учнів очікувань учителя. Фахівці з проблем 

оцінювання вважають, що дуже важливо заздалегідь повідомляти очікувані 

результати, критерії оцінювання, конкретні методи та шкалу оцінювання. 

Це допоможе учням виконувати роботу свідомо, старанно, знаючи, що від 

них очікує і вимагає вчитель. Доводити вимоги до відома учнів можна по-

різному: продемонструвати методи, форми оцінювання і роз’яснити, що 

означає кожний критерій і кожний рівень оцінки
10

. 

Зазначимо, що для здійснення ефективних контрольно-оцінювальних 

дій учитель має володіти повним спектром різноманітних методів аналізу й 

оцінювання навчальної діяльності учнів, творчо підходити до їх 

використання залежно від дидактичної мети, змісту навчального матеріалу, 

рівня навченості учнів, їх інтелектуального розвитку. 

Головні вимоги, які пред’являють до педагогічної оцінки полягають  

в тому, що вона має бути:  

— об’єктивною, тобто неупередженою, без будь-яких натяків та 

суб’єктивної думки вчителя про конкретного учня; 

— адекватною, тобто такою, що відповідає реальним показникам 

кінцевого результату – кількісним, якісним, а також зусиллям, 

прикладеним для його досягнення; 

— мотивованою – містити чіткі обґрунтування того, чому виставлено той 

чи інший бал. При цьому вчитель використовує такі прийоми як 

пояснення, доведення, обґрунтування, переконання. Оцінка вчителя 

лише тоді адекватно сприймається учнем, коли співпадає з його 

самооцінкою; 

— критичною, тобто містити вказівки щодо недоліків у навчальній 

діяльності, орієнтувати школяра на еталонний взірець, виховувати 

почуття задоволення, стимулювати пізнавальну активність; 

— стимулюючою – побуджує в учня бажання рухатися вперед на шляху 

пізнання, окреслює перспективу подальшого навчання, містить 

оптимістичні прогнози; 

— диференційованою, тобто містити у собі складові оцінки з чіткими 

вказівками як на переваги, так і на недоліки; 

— заінтересованою, яка виражає інтерес вчителя до особистості учня, 

радість за його успіхи у процесі навчання, віру в його можливості; 

— показовою – виражає щирість думки педагога у переконанні школярів 

щодо значущості оцінки, результатах навчальної діяльності; 

— зрозумілою – чітко та просто сформульованою, доступною розумінню 

школяра, без домислів та зарозумілості. 

                                                      
10  Канівець Т. М. Основи педагогічного оцінювання : навч.-метод. посіб., Ніжин, 2012,  

c. 17. 
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Безумовно, що практично втілити усі вимоги щодо оцінки на практиці 

досить складно. Однак в процесі професійного зростання, удосконалення 

майстерності вчитель наближається до вершин мистецтва контрольно- 

-оцінювальної діяльності, пам’ятаючи при цьому, що процес оцінювання 

має забезпечувати комфортні умови для успішної навчально-пізнавальної 

діяльності, корекції особистості учня, формування позитивних домагань, 

відповідальності та розвитку творчої особистості школяра.  

Summary 

Pedagogical Mastery of the Teacher (Control and Assessment Aspects) 

The author of the article explores the meaning of pedagogical mastery which is considered to be 

the foundation for teachers’ effective assessing and evaluating activity. She examines the main 

functions of teacher’s professional activity in the context of students’ assessment and evaluation 

and describes basic principles of control and assessment. The researcher emphasizes the require-

ments to effective pedagogical assessment. She defines the necessary conditions that facilitate stu-

dent commutability, responsibility and interest. To prove the validity of her research the author 

presents the results of teachers’ questionnaire and reviews the main stages of the assessment pro-

cedure at the lesson.  

Keywords: a student, a grade, pedagogical mastery, a teacher, evaluation and assessment. 
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Підготовка майбутніх медиків є складовою професійної освіти  

і спрямована на забезпечення фахівців певним рівнем професійної 

майстерності, формування в них відповідних якостей з конкретної 

професіограми з одночасним розвитком загальної культури особистості. 

Завдання навчальних закладів медичного профілю полягає в тому, щоб 

майбутні медичні фахівці оволоділи конкретною сумою знань, необхідних 

для роботи за обраним фахом та усвідомили шляхи подальшого розвитку 

своєї професійної діяльності, уміли активно й ефективно впливати на цей 

процес.  

У науковій літературі окреслені теоретико-методологічні основи 

медичної освіти, які полягають у розробленні нових методів медичного 

пізнання, дослідженні та методологічному обґрунтуванні їхньої 

адекватності кваліфікаційним вимогам, що ставляться до фахівців 

медичного профілю; визначенні специфіки професійної діяльності медиків; 

розробленні структури та процедур професійної медичної освіти  

(А.С. Георгієвський, В.І. Гуваков, А.А. Дерібас, С.М. Павленко,  

Є.П. Попечителєв, С.А. Томілін, І.А. Шанін та ін.). Методологічні аспекти 

змісту та методів навчально-пізнавальної діяльності майбутніх медиків 

передбачають урахування проблеми її психологічного забезпечення, 

вивчення специфіки професійного мислення, у взаємозв’язку медицини  

з іншими науками.  

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.10
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Вплив основних загальнонаукових орієнтацій, загальнопедагогічних 

концептуально-технологічних і методичних підходів у професійній освіті 

розкривається в працях С.Я. Батишева, Г.П. Васяновича, С.У. Гончаренка, 

І.А. Зязюна, В.Г. Кременя, В.М. Мадзігона, М.І. Махмутова, Н.Г. Ничкало. 

Філософські засади медичної освіти відображають світогляд, 

соціокультурні, ціннісні та категоріально-знаннєві передумови  

й концептуальні підходи стосовно її професійної спрямованості. Це 

відображено в публікаціях В.Д. Бєлянової, М.В. Муравьйова,  

В.Я. Скворцова, у яких розглядаються не лише психолого-педагогічна,  

а й аксіологічна проблематика розвитку ціннісної сфери особистості 

майбутнього медика, основні тенденції загального трактування базових 

педагогічних категорій про цілі, зміст, форми, методи професійної 

медичної освіти, а також про напрями й шляхи їх реалізації та розвитку  

в навчально-виховному процесі медичних навчальних закладів.  

Психологічні особливості, норми й правила професійної етики 

медичного працівника відображаються в його особистісній позиції,  

а ефективність самореалізації особистості в процесі професійного 

становлення визначається формами та методами навчальної діяльності та 

підвищення кваліфікації в процесі неперервної професійної освіти. 

Особистість як етичний феномен є змістом, центром і єдністю актів, 

інтенціонально спрямованих на інші особистості. Категорія особистості 

відображає аспект внутрішнього світу людини, що характеризується 

унікальністю та відкритістю, реалізується в самопізнанні та самостворенні 

людини та об’єктивізується в предметах культури. Таким чином, 

особистісно-психологічний аспект професійної медичної підготовки 

полягає, з одного боку, у вивченні особистісних якостей медика як суб’єкта 

професійної медичної діяльності, а з іншого – у потребі формування 

специфічних складових професійної культури.  

Бути компетентним фахівцем – означає відповідно застосовувати 

отримані знання та досвід відповідно до конкретної ситуації: розуміти 

сутність проблеми, вміти вирішувати її практично, тому компетентність 

розглядають як особливий тип предметно-специфічних знань та вмінь, що 

дозволяють ухвалювати ефективні рішення
1
. Зазначимо, що професійна 

компетентність медичного працівника визначається не лише дидактичними 

принципами й технологіями, спрямованими на засвоєння знань і вмінь  

у процесі професійної медичної підготовки та формування елементів 

професійного мислення, але й залежить від рівня сформованості його 

професійно-етичної культури.  

                                                      
1  Зінзюк Л.А. Професійна компетентність як системо утворюючий фактор професійної 

підготовки фахівця з медицини / Л.А. Зінзюк // Зб. наук. пр. інституту психології ім.  

Г.С. Костюка АПН України / [заг. ред. С.Д. Максименка]. – К., 2008. – Т. Х, Ч. 4. –  

С. 213—220 
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Окремі аспекти проблеми формування фахової, професійно-етичної 

культури та професійної етики фахівців знайшли відображення в наукових 

дослідженнях останнього десятиріччя. 

Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з метою 

розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею обґрунтувала  

Л.В. Переймибіда
2
. Науковець запропонувала модель розвитку 

деонтологічної культури майбутнього медичного працівника, яка містить 

особистісний, соціальний та професійний компоненти й дозволяє 

визначити зміст діяльності педагогічного колективу щодо розвитку 

деонтологічної культури, обґрунтувала організаційні форми такої 

діяльності в медичному ліцеї, розглянунула вимоги до особистості 

майбутнього лікаря та його деонтологічної підготовки.  

У сучасній парадигмі освіти однією з вихідних є теза про гуманізацію 

неперервної професійної підготовки особистості. Спрямованість 

педагогіки на відродження національного виховання, формування 

демократичного світогляду й культури, розвиток екологічного, етичного  

й естетичного виховання сприяє вихованню високої гуманістичної 

культури особистості. З цією метою система освіти має передбачати 

формування особистості, яка накопичувала б і зберігала знання, що 

ґрунтуються на основі народних звичаїв, традицій та водночас сприяють 

формуванню культурних відносин у суспільстві.  

Проблему виховання гуманності студентів медичного коледжу, 

розвитку їхніх позитивних загальнолюдських якостей, яка проходить 

складний шлях теоретичного переосмислення та вдосконалення 

методичних рекомендацій досліджує О.Я. Андрійчук
3
. Автор висвітлила 

актуальність формування гуманістичного світогляду та громадського 

становлення особистості в процесі навчально-пізнавальної діяльності; 

розкрила педагогічні умови оптимізації виховання гуманності в студентів 

медичного коледжу в процесі фахової підготовки; визначила пізнавальний, 

емоційно-ціннісний і практично-діяльний критерії виховання гуманності 

бакалаврів медицини; розробила методи навчально-пізнавальної 

діяльності, які забезпечують ефективне засвоєння гуманістичних знань, 

необхідних у процесі фахової підготовки. 

Не залишилися поза увагою й комунікативні аспекти професійної 

підготовки медичних фахівців. Професійне мовлення майбутніх медиків як 

                                                      
2  Переймибіда Л.В. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку 

деонтологічної культури учнів медичного ліцею : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» /  

Л.В. Переймибіда – К., 2008. – 21 с. 
3  Андрійчук О.Я. Виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 «Теорія та 

методика виховання» / О.Я. Андрійчук. – К., 2003. – 19 с. 
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соціально-педагогічної проблеми проаналізував М.І. Лісовий
4
. Результати 

його наукових пошуків дали можливість виокремити професійне мовлення 

як обов’язкову складову фахової готовності студентів-медиків; розкрити 

суть, визначити структурні компоненти (когнітивний, комунікативно- 

-операційний, експресивний), показники та рівні сформованості 

професійного мовлення в студентів медичних спеціальностей. М.І. Лісовий 

обґрунтував також педагогічні умови ефективності формування 

професійного мовлення в майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я, 

серед яких варто виокремити використання активних методів навчання.  

Завданням нашого дослідження є формування професійно-етичної 

культури майбутніх фахівців у медичній галузі. Вважаємо за доцільне 

розглянути детальніше сутність цього поняття, генезу його розвитку  

в науковій літературі. 

Культура виражає специфіку укладу життя, поведінку окремих народів, 

їхній спосіб світосприйняття. Вона є формою життєдіяльності людей,  

у якій проявляється різноманіття стилів життя, матеріальних засобів 

перетворення природи й творення духовних цінностей. Завдяки цьому 

людина занурює свою індивідуальність у культуру як загальнолюдську 

пам’ять, що зафіксовує розвиток духовності, формуючи свій внутрішній 

світ, особистість. Культура розглядається як чинник соціального розвитку, 

засіб людської самореалізації, завдяки їй можна розкрити сприйняття краси 

й суперечності світу, навчити розуміти мінливість культури. 

Сьогодні відбувається перехід від репродуктивної моделі освіти до 

продуктивної, гуманістичної, культуроорієнтованої школи. Відмінність нової 

парадигми освіти полягає в принципово новій домінанті її змісту, розумінні 

людини як такої, що перебуває в процесі становлення цілісної істоти, коли 

метою освіти є виховання особистості, здатної до культуротворчості, 

продуктивного діалогу з природою й соціумом. Культурологічна парадигма 

виходить з положень про те, що освітня система відображає не структуру 

суспільного виробництва, а простір культури відповідно до її змісту і форм. 

Вона передбачає формування в майбутніх фахівців не прагматичного інтересу 

до широкої освіченості, а можливість самостійно розвивати ціннісні 

орієнтації, творчу діяльність, домінантними складовими якої  

є професіоналізм, висока моральність, духовна культура. У культурі слід 

шукати те, що пов’язує соціально-професійне із загальнокультурним, що може 

стати продовженням майбутньої професії.  

Людина, творячи культуру, створюючи моральні та матеріальні цінності, 

удосконалює й саму себе. Саме культура є найбільш відповідною людському 

                                                      
4  Лісовий М.І. Формування професійного мовлення майбутніх медичних працівників  

у вищих медичних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М.І. Лісовий. – 

Вінниця, 2006. – 20 с. 
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призначенню формою вирішення суперечностей між духовністю  

й привітністю, між духовністю і соціальністю. Особистість не може існувати 

лише у вимірі однієї сутності – соціальної, вітальної чи духовної, бо саме в 

їхньому поєднанні полягає унікальність людського існування. 

М.К. Мамардашвілі
5
 вважає, що культура – це не просто скарбниця 

цінностей, ідеалів, знань, регуляторів, норм, тому що жодна елітна 

культура не дає гарантій щодо переборення проявів зла, розбещеності, 

хаотичності, примітивізму соціального буття, тому на кожному етапі 

розвитку суспільства для індивіда необхідним є активне особистісне 

рефлексивне утвердження та зусилля, яке стає передумовою людського 

мислення і дій. Таким чином, учений розкриває етичну грань культури, без 

якої остання немислима. 

Структура культури охоплює освіту, науку, мистецтво, літературу, 

міфологію, мораль, політику, право, релігію, усі її елементи взаємодіють між 

собою, утворюючи єдину систему такого складного явища, як культура. 

Структурні елементи культури (за Н.Д. Пальм)
6
 зображені на рис. 1.1.  

 

 

Рис. 1.1. Структурні елементи культури (за Н. Д. Пальм) 

                                                      
5  Мамардашвили М.К. Мысль в культуре / М.К. Мамардашвили // Философские науки. – 

1989. – № 11. – С. 75–81 
6  Пальм Н. Д. Культурологія : навчальний посібник / Н.Д. Пальм, Т.Є. Гетало,  

Д.Ю. Михайличенко, Ю.І. Потоцька. — Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 284 с., с. 8 
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Структура культури за Е. М. Остапенком включає п’ять компонентів: 

норми, знання, значення, цінності, символи (рис. 1.2). 
 

 

Рис. 1.2. Структура культури (за Е.М. Остапенком) 

Е. М. Остапенко поділяє культурні норми на спонукальні й заборонні, 

загальнолюдські й національні, класові й групові, обов’язкові  

й необов’язкові і вважає найскладнішим компонентом культури цінності, 

які виступають у ролі регулятора людської діяльності
7
. 

Усі компоненти, як бачимо з рисунка 1.2., несуть моральне 

навантаження й за своїм змістом є етично валентними. Отже, культуру 

потрібно культивувати, вона є джерелом добра, фактором національної 

гідності, утілює історичний досвід народу, його творчий потенціал, 

служить підґрунтям для духовного розвитку наступних поколінь, а прогрес 

суспільства поєднується й супроводжується культурним прогресом.  

Виходячи з тези про те, що культура – це передусім удосконалення 

людини й людства, зауважимо, що розвиток культури суспільства 

нерозривно пов’язаний з розвитком культури його членів. Культура 

суспільства (соціальної групи, верстви, народу) – це об’єднання засобів  

і методів діяльності, поведінки, які прийняті й визнані суспільством  

і набули значущості для його членів. З огляду на це в структурі 

загальнолюдської культури слід виокремлювати особистісну культуру 

індивіда як сукупність особистісних засобів, методів діяльності, взірців 

поведінки, ідей і думок, а також – соціальних норм і цінностей, якими 

індивід керується в процесі практичної діяльності.  

Учені розглядають особистісну культуру як багатогранне утворення. 

Зокрема О.Ф. Лосєв акцентує увагу на таких її компонентах, як 

самосвідомість та інтелігенція, котрі передбачають одухотвореність, 

                                                      
7  Остапенко Е. М. Поняття про загальнолюдську культуру у філософії та педагогіці. /  

Е.М. Остапенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання  

у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / [ред. кол. :  

І.А. Зязюн (голова) та ін.] – К. ; Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – Вип. 20. – C. 74–78,  

с. 76–77 
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самопізнання, живу душу, що дихає свідомістю, розумом, внутрішньою 

красою
8
.  

І.А. Зязюн
9
 вважає особистісну культуру єдиним процесом 

нагромадження знань, досвіду і якісної реалізації їх у діяльності  

й поведінці й зазначає: «Культура особистості – це і стан, і результат,  

і продуктивний процес засвоєння і створення соціальних цінностей. Вона 

передбачає розвиненість і гармонію всіх компонентів і їх цілісне 

формування в діяльності». 

Поняття «культура» застосовується буквально до кожної людської 

діяльності – тілесної або духовної (психічної), а культура людини 

проявляється, передусім, у міжособистісних стосунках. Особистісний 

склад культури організований за принципом духовного існування, головну 

роль тут відіграють ідеали й цілі, нахили людини й бажання, уявлення про 

навколишнє середовище. 

Гармонійний розвиток культури, природно, припускає органічну 

єдність матеріальної та духовної культур. Духовність задається 

культурологічними й антропологічними основами й розуміється, як 

результат залучення суб’єкта до загальнолюдських цінностей, духовної 

культури. Духовність і моральність є характеристиками розвитку та 

формування особистості.  

На формування культури особистості впливають, як зовнішні чинники 

(етнічність, соціальні стосунки, довкілля, навчальна діяльність, колектив, 

виховна робота, педагогічний колектив), так і внутрішні, до яких належать 

емоційність, психологічні особливості, професійна компетентність, 

адаптованість, самовдосконалення, комунікативність, уроджені здібності, 

професійний вибір. У працях С.Л. Рубінштейна, В.М. М‘ясищева,  

О.М. Леонтьєва наскрізною думкою є те, що для особистості, 

фундаментальне значення має свідомість як єдність знань і переживань. Із 

всієї сукупності ставлень особистості до реальності виділяються 

пізнавальне, емоційне та дієве (поведінкове) ставлення до професії. 

Однією зі складових культури особистості як члена суспільства  

є професійна культура, яка передбачає творче оволодіння та розвиток 

особистісних знань, здійснення праці, володіння певною стратегією  

у виконанні завдань, розвиненість професійної інтуїції. Вона формується  

у людей професійно зайнятих певною сферою діяльності та пройшовших 

спеціальну підготовку до неї. Професійна культура, безперечно, пов’язана 

із загальною культурою, але має і свої певні риси. Якщо загальна культура 

особистості відображає широту опанування ціннісного змісту духовної  

                                                      
8  Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура / А.Ф. Лосев. – М. : Политиздат, 1991. –  

С. 63, с. 63 
9  Зязюн І.А. Культура в контексті політики освіти / І.А. Зязюн // Педагогіка і психологія 

професійної освіти. – 1997. – № 3–4, Ч. 1. – С. 5–16, с. 13 
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і матеріальної культури, міру залучення особистості до створення 

цінностей, готовність і здібність до їх продукування, то професійна 

культура по суті відображає прояв загальної культури в специфічних 

умовах професійної діяльності. 

Саме поняття професійної культури сьогодні ще не має однозначного 

розуміння, його зміст трактують по-різному. Зокрема, професійна культура 

характеризує рівень компетентності робітника та ставлення його до праці  

й охоплює систему цінностей, переконань, вірувань, уявлень, очікувань, 

символів, а також ділових і професійних принципів, норм поведінки, 

стандартів, які мають місце в організації за час діяльності та які 

сприймаються співробітниками. 

Основу професійної культури складають знання та цінності, вироблені 

конкретною соціально-професійною групою та закріплені у традиціях її 

життєдіяльності. Структура професійної культури фахівців 

характеризується сукупністю історично сформованих принципів, норм, 

правил і методів, які регулюють професійну діяльність людини.  

Н.О. Мирошніченко
10

 вважає, що професійну культуру варто 

розглядати як таку дію соціальних факторів на людину, за якої їй 

відводиться активна роль об’єкта впливу. Адже людина вільна у виборі 

засобів впливу, які формують її світоглядну орієнтацію. Професійна 

культура визначає структуру потреб і мотивів індивіда. Важливим її 

аспектом є прийняття покладеної на людину ролі та обов’язків. 

Із зростанням значущості середовища для індивіда, його причетності, 

включеності в це середовище, збільшуються потужність, різноманітність  

і витон-ченість особистісно-формувальних впливів оточення на особистість. 

Таким чином, від соціального середовища залежить рівень свідомості 

кожної людини та потенціал її духовності, а отже, й рівень її професійної 

культури. Натомість, інтереси, духовні та людські цінності, потреби  

і вчинки особистості відображають рівень культури суспільства. Отже, 

розвиток професійної культури внутрішньо збагачує людину і сприяє її 

професійному становленню та особистісному самовдосконаленню.  

Професійна культура проявляється в низці взаємопов’язаних 

компонентів (рис. 1.3). У контексті нашого дослідження зауважимо, що 

кожен з них має чітко виражену моральну складову. Розглянемо ці 

компоненти детальніше. 

 
 

                                                      
10  Мирошніченко Н.О. Роль соціально-психологічної служби в процесі адаптації студента 

першокурсника у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] /  

Н.О. Мирошніченко. — Режим доступу :  http://psyh.kiev.ua/nma-referats/fla-refers/lang-

1/referat-152/index.html 
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Рис. 1.3. Компоненти професійної культури 

Культура праці й виробництва включає соціально-економічні  

й техніко-технологічні підсистеми, у яких людина виступає суб’єктом 

праці й виробництва, тобто реалізує у своїй діяльності об’єктивні досвід  

і знання трудової діяльності попередніх поколінь.  

Психологічну культуру особистості визначають психологічні знання, 

які характеризуються високим рівнем усвідомлення, рефлексії й творчості.  

Естетична культура особистості характеризується рівнем опанування 

естетичною культурою суспільства, що становить грань загальних, 

універсальних людських відносин і тому виступає як міра універсальності 

та гармонійності особистості. Вона виражається в здатності та вмінні 

відчувати свій зв’язок зі світом, змістовно переживати й по-людськи 

ціннісно виражати повноту й розмаїття цих відносин.  

Інформаційна культура особистості – це «сукупність інформаційного 

світогляду, системи ціннісних орієнтацій, знань, умінь і навичок, що 

забезпечують цілеспрямовану й результативну самостійну діяльність  

з метою задоволення власних і професійних потреб в інформаційних 

продуктах»
11

.  

                                                      
11  Коломієць А. М. Інформаційна культура вчителя початкових класів : монографія / Алла 

Миколаївна Коломієць. – Вінниця : ВДПУ, 2007. – 379 c, с. 131. 
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Комунікативна культура особистості передбачає засвоєння певних 

умінь, без яких повноцінне та якісне спілкування неможливе. Треба вміти 

не лише чітко формулювати й висловлювати власну точку зору,  

а й сприймати думки співрозмовника. У контексті формування професійно- 

-етичної культури майбутніх медиків комунікативна культура набуває 

особливого значення, оскільки вона пов’язує в єдине ціле всі складові 

моделі майбутнього фахівця, як професіонала й особистості. Професійне 

спілкування – це не лише опанування термінів професійної мови, 

 а й навчання етичних принципів і психологічних основ ділової 

комунікації, як загальне підґрунтя формування духовних якостей 

майбутніх фахівців; опанування підмовою окремої галузі, як необхідний 

аспект навчання. 

Отже, професійна культура як соціально-професійна якість суб’єкта 

праці, передбачає творче здійснення праці, володіння певною стратегією  

у виконанні цього завдання, розвивання особистісних знань, розвиненість 

професійної інтуїції. Це поняття охоплює сукупність принципів, норм, 

правил, методів, які сформувалися історично, регулюють професійну 

діяльність людини, і містить два блоки: професійно-організаційний 

(знання, уміння, досвід, майстерність) та соціально-моральний (ціннісні 

орієнтації, морально-вольові якості, котрі визначають ставлення до 

предмета, процесу, суб’єктів діяльності, засобів і результатів праці). Адже 

професіонал – це людина, яка має високі фахові знання, високу морально- 

-етичну культуру, людина, яка осмислила своє професійне й життєве при-

значення. 

Серед складових професійної культури називають психологічну 

культуру як турботу людини про своє психічне здоров’я, що передбачає 

пізнання себе й інших, культуру поведінки й спілкування, а також 

естетичну культуру. Говорячи про професійно-етичну культуру медиків, 

варто додати до цього переліку професійну мотивацію, самовдоско- 

налення, професійно-етичне виховання, професійно-етичний обов’язок, 

солідарність, професійно-етичну відповідальність, взаємодопомогу, 

толерантність, співчуття. 

Культура медичного фахівця поєднує культуру поведінки, 

комунікативну культуру, культуру обслуговування пацієнтів, організаційну 

культуру тощо. Очевидно, що ці елементи пов’язані з професійною 

етикою, тому вважаємо за доцільне вести мову про професійно-етичну 

культуру медичного фахівця.  

У науковій літературі широко вживається термін «професійна етика»,  

а термін «професійно-етична культура» трапляється рідше, хоча  

в монографії С. В. Хрєбіної знаходимо поняття «професійно-етична 

взаємовідповідальність», пов’язане з організацією особистісного розвитку 

фахівців у процесі навчання. Це пояснюється закономірністю, згідно  
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з якою готовність учасників навчального процесу прийняти на себе 

відповідальність за долю людей, за майбутнє суспільства неминуче 

передбачає й відповідний гуманістичний спосіб життя, дотримання норм 

етики
12

. Це потребує такого рівня внутрішньої детермінованої активності 

особистості, під час якого вона може виробляти свою стратегію, свідомо  

й планомірно себе вдосконалювати.  

О. В. Пономаренко розглядає професійно-етичну культуру як систему 

моральних цінностей та етичних норм, які стали внутрішніми 

переконаннями особистості на основі альтруїстичного імперативу
13

. 

Обидва наведені положення наповнені глибоким морально-етичним 

змістом, проте вважаємо, що в них недостатньо розкрита професійна 

складова, тому, на основі викладеного вище пропонуємо таке визначення: 

професійно-етична культура медичних працівників – сукупність 

моральних цінностей та етичних норм, які стали внутрішніми 

особистісними переконаннями і спрямовують професійну діяльність 

медиків на формування й відтворення морально-етичних вимог 

суспільства. Вона наповнює професійним змістом процеси діяльності  

й посилює загальнокультурну спрямованість, відображаючи досягнутий  

у ній рівень майстерності й формуючи відповідальне ставлення до праці.  

Summary 

Professional and Ethical Culture of Future Physicians  

as a Pedagogical Problem 

The article deals with the psychological characteristics, norms and rules of professional ethics of 

health care worker that appear in his personal position and the effectiveness of self-identity in the 

process of professional development. 

In the contemporary paradigm of education one of the initial there is a thesis about humaniza-

tion of continuous professional training of the personality. The focus of pedagogy on revival of na-

tional education, the formation of democratic ideology and culture, development of ecological, 

ethical and aesthetic education contributes to the increasing of high humanistic culture of the per-

sonality. With this aim, the education system should provide the formation of personality which 

would accumulate and retain the knowledge, based on people’s customs, traditions and, at the 

same time, promote the formation of cultural relations in society. 

The objective of our research is to develop professional and ethical culture of the future profes-

sionals in the field of medicine. 

                                                      
12 Хребина С.В. Организационная психология образования: феноменология и концепция 

развития : монография / Светлана Владимировна Хребина. – Пятигорск : Изд-во ПГЛУ, 

2007. – 288 с, с. 135. 
13 Пономаренко О.В. Формування професійно-етичної культури соціального педагога : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна 

педагогіка» / О.В. Пономаренко. – К., 2001. – 20 с. 
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Today there is a transition from the reproductive model of education to the productive one, hu-

manistic, culture-focused school. The difference of the new paradigm of education is placed in 

fundamentally new dominance of its content, the understanding of man as such, who is in the pro-

cess of being an integrated person, when the aim of education is the training of the individual, ca-

pable for culture-creativity, for productive dialogue with the nature and society. Cultural paradigm 

comes from positions that the educational system reflects not the structure of social production, but 

the space of culture according to its content and form. It foresees the formation in future profes-

sionals not a pragmatic interests in wider education, but the opportunity to develop by theirselves 

values, creative work, the dominant components of which, especially for medical workers, are pro-

fessionalism, high morality and spiritual culture . 

Culture of medical professional combines culture, communicative culture, a culture of patient 

care, organizational culture, etc. Obviously, these elements are related with professional ethics, so 

we consider that it is appropriately to talk about professional and ethical culture of the medical 

specialist. 

Keywords: professional training, professionalism, professional and ethical culture, communica-

tion, medical ethics, communicativity, culture. 
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Віра КИЯНКА 

Формування мотивації студентів в процесі 

вивчення іноземної мови засобами інноваційних 

технологій 

Ключові слова: формування мотивації, інноваційні технології, мультимедіа, навчальний 

процес, вищий навчальний заклад, Інтернет ресурси, веб-сайти, інтерактивна дошка. 

З розвитком економічних, політичних, культурних взаємовідносин між 

Україною та іншими країнами Європи виникають сприятливі умови для 

обміну студентів, організації спільних наукових досліджень у різних 

галузях, поглиблення міжнародного співробітництва, розширення участі 

навчальних закладів, учених, педагогів і студентів у проектах міжнародних 

організацій. Сучасне інформаційне суспільство ставить перед вузами 

завдання підготовки спеціалістів здатних: гнучко адаптуватись у життєвих 

ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань; самостійно критично 

мислити; працювати з інформацією, бути комунікабельним. За таких умов 

усе більше уваги приділяється вивченню іноземних мов, причому це 

стосується усіх сфер життя, де іноземні мови є ключем для розвитку 

міжнародних відносин, проведення наукових конференцій, культурного 

обміну між представниками різних країн та обміну інформацією. 

Питання формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів 

вищих немовних навчальних закладах зумовлена створенням 

європейського простору вищої освіти, який висуває складні завдання щодо 

більш ефективного міжнародного спілкування та глибокого 

взаєморозуміння.  

Ось чому, саме зараз соціальне замовлення висуває нові вимоги до 

навчального процесу вищих нелінгвістичних навчальних закладів, метою 

яких є формування та розвиток творчої, соціально адаптованої, готової до 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.11
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продуктивної діяльності в умовах ринкового економічного суспільства 

особистості, яка вільно володіє одною іноземною мовою або кількома 

мовами. Виходячи з цього, необхідно наголосити, що одним із головних 

завдань викладачів вищих нелінгвістичних навчальних закладів є, перш за 

все, забезпечення високого рівня мотивації вивчення іноземної мови, що 

потребує обґрунтування психолого-педагогічних умов, які б сприяли 

формуванню мотивації вивчення іноземної мови у студентів та 

підвищенню ефективності процесу навчання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні розробки з даної 

проблеми у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці розкриваються  

в наукових працях, присвячених вивченню природи мотивів (Асєєв В.A., 

Божович Л.І., Матюхіна М.В., Щукіна Г.І. та  н..), процесу формування 

пізнавальних мотивів на різних етапах навчання (Алексеєва М.І., Башарін 

В.Ф., Брунер Д., Матюхіна М.В., та  н..). Дослідженню мотиваційного 

компонента навчальної діяльності студентів та вивченню засобів його 

формування присвячені роботи Левочко М.Т., Клачка В.М., Козика П.Я., 

Красноголової І.Б. та  н. 

Проведений аналіз вітчизняної та зарубіжної науково-методичної 

літератури показав, що дослідженням, присвяченим формуванню мотивації 

вивчення іноземної мови у студентів вищих нелінгвістичних навчальних 

закладів, у педагогічній теорії не приділялося достатньої уваги. Зазначимо, 

що знання іноземної мови збагачує практичний досвід фахівця, формує 

його інтелектуальний потенціал, розвиває увесь спектр пізнавальних 

здібностей, сприяє становленню критичного самоусвідомлення та вмінню 

спілкуватися.  

Формулювання цілей статті. Ставили за мету розглянути проблему 

підвищення ефективності формування мотивації студентів до вивчення 

іноземної мови, шляхом використання інноваційних технологій у вищих 

нелінгвістичних навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу. Основним завданням кредитно-модульної 

системи є забезпечення мобільності студентів у процесі навчання (що 

передбачає обмін студентами та відповідно знання іноземних мов), 

гнучкості підготовки фахівців, ураховуючи швидкозмінні вимоги 

національного та міжнародного ринків праці; конкурентоспроможності 

випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому 

просторі. На даний час у зв’язку з вимогами соціального замовлення перед 

спеціалістами, як ніколи гостро, постає питання – уміння професійно-

спрямованої комунікації із зарубіжними партнерами. Ось чому, мова стає 

важливим інструментом розвитку міжнародних відносин, проведення 

наукових досліджень, доступу до інформації і культурного обміну та 

безпосереднього спілкування з представниками різних країн. Впродовж 

останніх десятиліть питання вивчення іноземних мов із застосуванням 
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новітніх методів та технологій їх викладання стало надзвичайно 

актуальним. Це пов’язано з поступовою інтеграцією України у європейське 

і світове співтовариство та з необхідністю застосування іноземної мови 

фахівцями у різних галузях економіки. Потреба сучасного суспільства  

у спеціалістах, які вільно володіють іноземною мовою у побуті, 

професійній діяльності, зумовлює необхідність пошуку нових 

конструктивних ідей та інноваційних технологій для вирішення проблеми 

мотивації вивчення іноземних мов у студентів. Впровадження нових 

педагогічних технологій дає змогу змінити саму парадигму освіти, а нові 

інформаційні технології допомагають найбільш ефективно реалізувати 

можливості, закладені в нових педагогічних технологіях.  

Усе це потребує пошуку більш ефективних засобів навчання, а саме 

використання мультимедійних засобів навчання та мультимедійних 

технологій навчання. Саме тому, з сучасні науковці приділяють багато 

уваги вдосконаленню методики викладання іноземних мов на всіх рівнях – 

від початкової школи до мовних і немовних ВНЗ.  

В процесі викладання іноземної мови у немовному ВНЗ важливе 

значення має мотивація студентів на практичних заняттях даної 

дисципліни
1
. Адже у немовному закладі під час вивчення іноземної мови 

виникають певні проблеми, що зумовлені наступними чинниками: 

— студенти роблять акцент на фахових дисциплінах, до яких іноземна 

мова не належить. У більшості студентів присутня виключно зовнішня 

мотивація (тобто, студенти вивчають її лише для того, щоб отримати 

кращу оцінку на іспиті, а не через особисту зацікавленість у самій 

дисципліні);  

— у немовних закладах, як правило, в одній групі навчаються студенти  

з різним рівнем володіння іноземною мовою (від сильного до 

слабкого), з різними здібностями, що також впливає на їх мотивацію;  

— обмежена кількість годин, що виділяється на дисципліну «Іноземна 

мова» у немовному закладі не дозволяє опанувати її на належному, 

професійному рівні. 

До основних видів мотивації, які виділяються психологами, належать 

внутрішня і зовнішня мотивації. Особистий досвід свідчить про те, що для 

ефективного вивчення іноземної мови вирішальне значення має внутрішня 

мотивація. Серед основних засобів підвищення внутрішньої мотивації на 

заняттях з іноземної мови можна виділити наступні: 

— пояснення студентам необхідності оволодіння іноземною мовою на 

належному рівні для їх майбутньої кар’єри;  

                                                      
1  Покушалова Л.В. Формирование иноязычной компетенции профессионально- 

-ориентированной компетенции у студентов технического вуза, [w:] Молодой ученый, 

2011, №3, Т.2, c. 151–154. 
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— постійне заохочення активної роботи студентів на заняттях з іноземної 

мови; постійне використання засобів активізації мовленнєвої діяльності 

студентів на заняттях з іноземної мови, мета яких – не лише навчити 

студентів граматиці, лексиці, навикам говоріння тощо, але й зацікавити їх. 

Сьогодні, з розвитком сучасних технологій можливості подання 

навчального матеріалу на занятті значно покращились. Сучасний фахівець 

повинен мати достатні знання в області інформатики, знати основи  

і перспективи розвитку нових інформаційних і комунікаційних технологій, 

володіти практичними навичками по використанню сучасної 

обчислювальної техніки, систем зв’язку і передачі інформації, уміти 

застосовувати інформаційні ресурси у професійній діяльності. 

Сучасні тенденції викладання іноземної мови в вищих навчальних 

закладах пропонують застосування нових засобів навчання – 

мультимедійних комп’ютерних програм (сукупність програмно-апаратних 

засобів за допомогою яких можливо обробляти та реалізовувати аудіо – та 

відеоінформацію. Використання інноваційних технологій при вивченні 

іноземної мови відкриває доступ до нових джерел інформації, підвищує 

мотивацію студентів до отримання та обробки професійної інформації 

іноземною мовою, підвищує ефективність самостійної роботи, дає нові 

можливості для творчості, надбання та закріплення професійних навиків, 

дозволяють реалізовувати якісно нові форми та методи навчання іноземної 

мови професійного спрямування. Говорячи про методичні переваги 

навчання іноземній мові за допомогою мультимедійних засобів слід 

зазначити, що цей метод має більший ступінь інтерактивного навчання, дає 

можливість обирати темп та рівень даних завдань, покращує швидкість 

засвоєння граматичних конструкцій та накопичення словникового запасу. 

Виходячи з власного досвіду, як викладача іноземної мови, варто 

підкреслити, що мотивація, зацікавленість студентів, ефективність процесу 

навчання, залежить не тільки від його змісту, а й від комунікативних, 

інтерактивних методик. Як показує практика, використання  

і впровадження сучасних технологій збагачує зміст освітнього процесу, 

підвищує мотивацію студентів до вивчення предмету, передбачає активну 

навчальну діяльність викладача та студентів. Сучасні технології 

передбачають використання таких аудіовізуальних і інтерактивних 

ресурсів навчання як: програмні засоби (мультимедійні диски, презентації, 

відео –, аудіо – ролики; ресурси мережі Інтернет (електронна пошта, 

Інтернет-чати, Web-портали, Web-сайти, Power Point); устаткування (ПК, 

аудіо –, відео – апаратура, мультимедійний проектор, сенсорна 

(інтерактивна) дошка “SMART Board”
2
. Поєднання візуального 

                                                      
2  Лапінський В.В. Засоби навчання нового покоління як складова навчального 

середовища, Київ «Шкільний світ», 2008.  
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зображення, тексту і звукового супроводу дає можливість для 

комплексного розвитку навичок мовної діяльності студента на занятті  

з іноземної мови.  

Для викладача важливо знати місце знаходження джерела інформації, 

уміти вибирати з інформаційного потоку потрібний матеріал, 

проаналізувати і вміло подати його в доступній формі. Успішним 

інформаційним забезпеченням навчального процесу при дистанційному 

навчанні можливе за умови використання трьох основних технологій 

(ресурси з режимом доступу-365/24/7): електронної бібліотеки, як засобу 

вільного доступу до інформаційних ресурсів; інтегрованого інформаційно-

освітнього середовища, як повномасштабної системи ведення навчальної 

діяльності з використанням ресурсів мережі Інтернет; порталу студентів та 

викладачів, як потужного засобу інтерактивного спілкування. 

Використання рольових ігор, що є також одним з видів мотивації, дає 

можливість учасникам спілкуватися один з одним, відтворюючи ситуацію. 

Студенти повинні знайти інформацію, необхідну для виконання своєї ролі, 

що стимулює самостійність студента в пошуку та підборі необхідної та 

цікавої інформації іноземною мовою. Навчальний процес ми скеровували 

на оволодіння практичними навичками спілкування, у тому числі ділового, 

в усних і письмових формах, у типових ситуаціях: знайомство, розмова по 

телефону, влаштування на роботу, ділова зустріч, відрядження, замовлення 

номера в готелі, ведення ділових переговорів, обговорення і підписання 

контрактів, ділова кореспонденція (ділові листи, факси, електронна пошта, 

оформлення документації). Дані методи сприяють формуванню 

професіональних якостей, спрямовані на активізацію  н. ессу навчання. 

У результаті комплексного аналізу власного педагогічного досвіду можемо 

констатувати, що важливим інструментом досягнення належного рівня 

ефективності навчання та мотивації студентів стають інтерактивні методи, 

які використовуються викладачем за науково обґрунтованою методикою. 

Крім того, усвідомлення практичного і теоретичного значення навчального 

матеріалу, його відповідності прагненням студентів, установлення 

перспективи навчання і самостійної діяльності, створення ситуацій успіху  

і конкуренції також виступають стимулами і мотивацією в пізнавальній 

діяльності.  

Отже, в основі мотивації навчання іноземних мов лежать усвідомленні 

потреби в певних знаннях, а також зацікавленість і бажання підвищити 

свою конкурентоздатність на ринку праці. Досвід роботи автора дозволяє 

виділити такі підходи до взаємодії викладача зі студентами: ефект новизни 

– має потужну притягальну силу, передбачає поєднання відомої та 

невідомої інформації; ефект уяви – передбачає залучення уяви та 

підвищення інтелектуального мислення; ефект змін – забезпечує органи 

почуттів новою стимуляцією через зміну традиційних ролей учасників 
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ситуацій; ефект гри – ця діяльність є засобом формулювання та підтримки 

адаптивних навичок, соціальних взаємозв’язків, спонукає до дослідної 

активності та ризику. Зазначимо, що використання інформаційних 

технологій у системі освіти сприяло створенню «комп’ютерної методології 

навчання», зорієнтованої на застосування в навчальному процесі таких 

інноваційних дистанційних методів, як комп’ютерне моделювання 

навчально-пізнавальної діяльності, комп’ютерний метод тестування, метод 

інформування, кейс-метод, метод проектів, метод ситуаційного 

моделювання, відео тренінг та інші
3
. Власний педагогічний досвід дає 

підстави стверджувати, що зазначені нами форми навчання (лекції, 

семінари, консультації, практикуми, контрольні роботи) можуть 

проводитись різними способами з використанням інтерактивних 

комп’ютерних методик. Запровадження інформаційних технологій дає 

викладачам можливість розробляти завдання таким чином, щоб вони були 

максимально наближені до реальних умов. Ці технології дають можливість 

створення умов для інтерактивного спілкування, що доволі складно 

реалізувати в умовах роботи в аудиторії. 

По-перше, із використанням мультимедійних технологій викладач 

може подати інформацію в абсолютно новій та ефективній формі, зробити 

її більш повною, цікавою та наближеною до тематики. Викладач за 

допомогою мультимедійних технологій може значно урізноманітнити 

інформацію та на базі звичайних вправ зробити подачу матеріалу більш 

легкою та цікавою. По-друге, з використанням мультимедійних технологій 

ми можемо розробляти вправи, які розраховані на різні види 

запам’ятовування. 

Мультимедійні технології та Інтернет ресурси дозволяють розробити 

цікаві як граматичні так і лексичні вправи з іноземної мови. Окрім того, 

комп’ютерні технології дають можливість отримувати інформацію 

безпосередньо з мережі Інтернет, привчають студента використовувати не 

лише загальні словники, але шукати цікаву інформацію по своїй професії  

в тлумачних словниках Wikipedia, покращувати навики читання, 

засвоюючи тексти з Інтернету, удосконалювати навики аудіювання, 

прослуховуючи аутентичні матеріали в мережі Інтернет
4
. 

Отже, формується пізнавальна мотивація студентів до вивчення 

іноземної мови, зміст навчання збагачується новими сучасними знаннями 

та вміннями, розвитком здібностей оперування інформацією, творчим 

вирішенням проблем виробництва. В свою чергу, викладач має володіти 

                                                      
3  Жулкевська В.О. Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських 

працівників Монографія, Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2007.  
4  Жулкевська В.О. Формування іншомовної культури фахівця шляхом застосування 

ресурсів дистанційного навчання, [w:] Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. 

Психологія : Зб.наук.пр., К.: Університет, 2007, №8. 
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системою нових педагогічних знань, умінь і навичок, а саме уміннями: 

діагностувати цілі навчання; моделювати (у його цілях, змісті, 

організаційних формах, методах і засобах навчання) професійну діяльність 

спеціаліста; формувати у студентів необхідний рівень знань, умінь  

і навичок; розробляти мультимедійні засоби навчання, використання 

відеоінформації; вільно володіти інноваційними методами, формами, 

методикою дистанційного навчання. Окрім того, викладач повинен: 

володіти даним інформаційно-освітнім середовищем; уміти подавати 

навчальний матеріал так, щоб забезпечити ефективну, індивідуальну, 

незалежно від місця і часу роботу студентів; слухачів; активно 

використовувати комунікативні можливості комп’ютерних мереж; а також 

володіти двома чи більше іноземними мовами
5
. 

Мультимедійні технології в процесі викладання іноземної мови у вищій 

школі охоплюють електронні підручники, самостійно підготовлений 

викладачем матеріал, презентацію інформації за допомогою програми 

Power Point, відео-метод, електронну пошту, рольові ігри, електронні 

інтерактивні дошки та  н.. Успішною технологією у вивченні іноземних 

мов стало створення проектів, зокрема у Power Point. Цей метод сприяє 

підвищенню інтересу студентів до навчання, допомагає розвитку 

креативності та творчості студентів, а викладачі активно використовують 

цей метод презентацій у викладі лекційного матеріалу. Електронна пошта  

є одним з допоміжних методів функції контролю, а також додатковим 

методом спілкування. Студенти мають можливість уточнити інформацію 

або вирішити питання, що виникли в поза аудиторний час, тим самим 

якісніше підготувати домашнє завдання, виконавши всі вимоги викладача. 

Електронні інтерактивні дошки (Smart-board) є найбільш універсальною та 

ефективною мультимедійною технологією у процесі викладання іноземної 

мови. За допомогою електронної інтерактивної дошки відповідний 

матеріал подається в повному обсязі і чітко вимальовується на екрані, що 

націлює та мотивує кожного студента на активну діяльність на занятті. 

Наголосимо, що сучасні засоби навчання мають суттєві переваги перед 

тими, які застосовувались раніше, оскільки рівень розвитку технологій 

запису і відтворення зображення та звуку, перехід на цифрові носії  

і програмно керовані засоби відтворення, забезпечують нині можливості 

динамічного управління процесом відтворення навчального матеріалу. 

Застосування сучасних технологій введення даних (тактильний екран, 

сенсорна дошка) дає змогу по новому реалізувати подання навчального 

матеріалу для студентів-мистецтвознавців, що забезпечує інтерактивність 

навчання. Дошка, як екран, дає можливість демонструвати відео, робити 

                                                      
5  Жулкевська В.О. Лінгвістична компетенція як складова частина іншомовної професійної 

комунікації майбутніх фахівців, [w:] Науковий вісник Волинського національного 

університету ім. Лесі Українки, Серія: Філологічні науки, Вип. 5, Луцьк, 2008. 
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помітки, малювати, наносити на реальне зображення певні позначки, 

вносити зміни та зберігати їх у формі комп’ютерних файлів для 

подальшого редагування, друкувати на принтері, розсилати факсом або 

електронною поштою, можливість стирати об’єкти з екрану, копіювати та 

друкувати необхідний фрагмент; розміщувати матеріали в Інтернеті; відео- 

-демонстрації презентацій створених студентами; роботу з текстом  

і зображеннями; перегляд Web-сайтів. Робота з дошкою дозволяє 

реалізувати принцип наочності, виховує естетичний смак. Smart-board — 

інструмент, за допомогою якого здійснюється аналіз інформації будь-якого 

формату, що відповідає вимогам сучасного освітнього процесу. 

Інноваційні технологічні засоби викладання іноземної мови у вищій 

школі дають можливість удосконалити методи подачі граматичної та 

лексичної інформації, практики монологічного і діалогічного говоріння, 

навчання письма та відпрацювання вимови, постійного поповнення 

словникового запасу студентів. Мультимедійні технології допомагають 

викладачеві іноземної мови у вищій школі коригувати навчальний процес, 

враховуючи інтереси і можливості окремих студентів, реалізувати 

особистісно-орієнтований підхід у навчанні і забезпечити індивідуалізацію 

і диференціацію навчання
6
. На сьогоднішній день мультимедійні технології 

– це один з напрямів інформаційних технологій, що найбільш динамічно 

розвивається. Це пояснюється тим, що мультимедіа – це взаємодія відео – 

й аудіо ефектів під керуванням інтерактивного програмного забезпечення  

з використанням сучасних технічних і програмних засобів, які об’єднують 

текст, звук, графіку, фото та відео в одному цифровому форматі. Оскільки 

мультимедійні засоби можуть бути представлені у різних форматах, то їх 

використання дає можливість спрощення сприйняття інформації 

студентом. Використання мультимедіа надає передачу інформації не тільки 

в текстовому вигляді, а з аудіо – чи відео супроводом. Онлайн мультимедіа 

стала об’єктно-орієнтованою, дозволяючи користувачу працювати  

з інформацією, не володіючи специфічними знаннями. Мультимедійні 

технології викладання іноземної мови у вищій школі не можуть замінити 

викладача, однак можуть вдосконалити й урізноманітнити його діяльність, 

тим самим формувати мотивацію студентів вивчати іноземні мови. Таким 

чином, можна сказати, що не існує єдиного рецепту підвищення мотивації 

для всіх студентів. Однак, слід акцентувати увагу на цьому питанні, 

оскільки немотивований студент не зможе вивчити відповідну дисципліну. 

Отже, створення якісно іншої системи навчання у вищому навчальному 

закладі освіти є неможливим без мотивації студента та використання 

потенціалу нових технологій навчання, серед яких особливе місце 

                                                      
6 Жулкевська В.О. Модель дистанційного навчання у процесі підготовки банківських 

працівників, [w:] Другий український педагогічний конгрес: Збірник матеріалів конгресу, 

Львів. ТзОВ Камула, 2006, c. 326–334. 
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належить інформаційно-комунікативним технологіям навчання, що 

ґрунтуються на дидактичному потенціалі комп’ютерних засобів навчання. 

Вони забезпечують необхідні умови для активізації пізнавальної та мовної 

діяльності кожного студента, надаючи можливість засвоїти новий матеріал, 

одержати достатню країнознавчу, професійну інформацію, ознайомитися  

з великою кількістю оригінальних текстів, відеоматеріалів, одержати 

достатню інформацію для формування необхідних навичок й умінь.  

Відомо, що в процесі вивченні іноземної мови можна запам’ятати 

двадцять відсотків відео інформації, тридцять відсотків аудіо інформації. 

Якщо ж поєднати те, що студенти бачать, чують і роблять, то 

продуктивність запам’ятовування становитиме вісімдесят відсотків. Окрім 

того, використання мультимедійних технологій у процесі навчання 

іноземної мови дозволяє повніше розкрити творчий потенціал кожного 

студента зокрема. 

Мультимедійні технології пропонують великий обсяг використання 

аудіовізуальних і інтерактивних засобів навчання (мультимедійні диски, 

презентації, відео –, аудіо – ролики, ресурси мережі Інтернет); 

устаткування (ПК, аудіо –, відео – апаратура, мультимедійний проектор, 

інтерактивна дошка). 

Електронні підручники дають можливість викладачеві знаходити 

індивідуальний підхід до учнів, підвищити мотивацію студентів до 

вивчення іноземної мови, студенти стають суб’єктами навчання. Серед 

переваг електронних підручників: наочність подачі матеріалу, можливість 

коригування підручника та адаптація його до рівня і вимог дисципліни, 

самоконтроль проходження матеріалу, зворотній зв’язок, легкість  

у застосуванні та користуванні
7
. Презентація інформації за допомогою 

програми Power Point дає можливість охопити всі види мовленнєвої 

діяльності студентів (писання, читання, говоріння, аудіювання та 

переклад). Самостійно підібраний викладачем матеріал є найбільш 

спрямованим і доцільним для презентації, оскільки викладач іноземної 

мови готує і підбирає інформацію відповідно до вимог спеціалізації. Саме 

тому використання інноваційних технологій у навчальному процесі дають 

можливість викладачам наповнити новим перспективним змістом та 

формою професійну діяльність, активніше застосовувати проблемні, 

варіативні, інноваційні методи навчання, інтенсивно використовувати 

зворотний зв’язок у навчанні.  
Отже, можна дійти висновку, що мультимедійні технології, як 

інновація у викладанні іноземної мови, в порівнянні з традиційними 

формами викладання, виконують такі важливі функції як: підвищують 

                                                      
7  Гришкова Р.О. Інноваційні технології навчання іншомовного спілкування студентів 

нефілологічних спеціальностей, [w:] Наук. пр. Миколаївського держ. гуманітарного ун-

ту ім. Петра Могили, Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2005, Т. 42, Вип. 29, c. 117–122. 
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мотивацію студентів до вивчення іноземної мови, покращують якість 

засвоєння матеріалу, розвивають пізнавальну активність студента, 

стимулюють самостійність студента у вивченні, пошуку, підборі та обробці 

інформації, що, в свою чергу, пришвидшує процес навчання. 

Використовуючи інноваційні технології вища школа має можливість 

готувати висококваліфікованих фахівців з глибокими знаннями іноземної 

мови, активізувати процес навчання, надаючи йому творчий характер. 

Зазначимо, що використання інформаційно-комп’ютерних технологій 

підвищує ефективність самостійної роботи студентів. Виявлено, що 

здатність студентів до оновлення, поповнення знань та самоосвіти – один із 

головних показників якості підготовки фахівців на сучасному етапі. 

Формуються уміння активного пошуку знань, їх аналізу, синтезу, 

систематизації, підвищується комп’ютерна грамотність студентів. Ресурси 

інноваційних засобів навчання підвищують пізнавальний інтерес студентів 

і мотивацію до подальшого навчання. Значну роль відіграє емоційний 

аспект навчання. Позитивні емоції стимулюють навчальну діяльність, 

підвищують рівень запам’ятовування навчальної інформації і сприяють 

розвитку ефекту її відтворення у спілкуванні. В умовах такого спілкування 

такий ефект підсилюється яскравими зоровими образами і неперервною 

навчальною діяльністю, до якої залучені всі студенти.  

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що успішне 

формування мотивації студентів в процесі вивчення іноземної мови можливе 

за умови організації навчальної діяльності на основі цілеспрямованого 

формування системи інструментальних цінностей, що дозволить студентові 

орієнтуватися в насичених інформаційних потоках, забезпечить інтерактивну 

взаємодію з інформаційно-освітнім середовищем та зробить можливим 

побудову індивідуальної траєкторії розвитку кожного студента.  

Summary  

Forming Students’ Motivation During the Process of Foreign Language 

Study by Means of Innovative Technologies 

The article analyzes the problems of forming students’ motivation during the process of foreign 

language study by means of innovative technologies. It lays the focus on the questions of effective 

usage of innovative technologies and the functional possibilities of the Internet resources in an ed-

ucational process. The article investigates the questions of effective usage of the Internet resources 

in an educational process. The article highlights the problem of using various multimedia technol-

ogies in higher educational establishments as an innovative method of teaching discipline. The au-

thor analyses the functional possibilities of the Internet resources in professional activity. The in-

formative resources of the Internet, multimedia facilities of studies substantially influence on the 

content and methodology of teaching the discipline. An importance of Smart-boards, portals and 

the Internet educational web-sites for students and teachers is emphasized.  

Key words: forming motivation, innovative technologies, multimedia, educational process, higher 

education establishment, Internet resources, Web-sites, interactive board. 
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Wprowadzenie 

W ostatnich czasach problem ludzi starszych staje się przedmiotem wielu 

dyskusji społecznych. Demografowie zwracają uwagę na fakt, że w wielu kra-

jach wzrasta procent ludzi w wieku poprodukcyjnym. Najbliższa przyszłość na-

leżeć będzie do seniorów, ze względu na dążność społeczeństw do przedłużania 

ludzkiego życia oraz utrzymującą się tendencję do spadku narodzin. W chwili 

obecnej przyjmuje się, że w Europie żyje około 605 mln ludzi starszych, a senio-

rzy stanowią 20% ogółu mieszkańców, w Polsce 13% ogółu mieszkańców
1
. 

Demografowie zakładają, że do roku 2020 aż 25% społeczeństwa państw unij-

nych przekroczy granicę 65 roku życia. Najwięcej ludzi starszych żyje w Grecji  

i we Włoszech. Według prognoz ONZ na lata 2000–2050, odsetek ludności  

w wieku 60 i więcej lat zwiększy się z 16,6% w 2000 roku do 35,6% w roku 2050. 

Według prognoz demograficznych do 2035 r. liczba ludności po 60 oraz 65 

roku życia będzie systematycznie wzrastała (zob. tabela 1). 

Począwszy od 2015 r., nastąpi dynamiczny wzrost ludności po 65 roku życia 

i więcej (z 5 929 000 osób do 8 358 000). W Polsce blisko 5 milionów ludzi 

skończyło 65 lat, a ponad 1,3 miliona ma obecnie przekroczoną granicę 80 lat. 

Wszelkie prognozy wskazują, że w roku 2020 około milion Polaków będzie 

                                                      
1  Źródło: http://www.zycie.senior.pl/147,0,Seniorzy-w-Uni-Europejskiej,5406.html [stan z 

17.04.2014]. 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.12
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miało 90 lat, natomiast w roku 2035 co czwarty mieszkaniec Polski będzie miał 

65 lat i więcej
2
. 

Tabela 1. Prognoza ludności Polski do 2035 roku po 60 roku życia i więcej oraz po 65 roku życia 

i więcej, według Rocznika demograficznego za 2010 rok 

Lp. Lata 
Stan ludności w tys. po 60 roku ży-

cia i więcej 

Stan ludności w tys. po 65 roku ży-

cia i więcej 

1. 2010 2327 5153 

2. 2015 2691 5929 

3. 2020 2650 6954 

4. 2025 2190 7844 

5. 2030 2102 8194 

6. 2035 2450 8358 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o Rocznik demograficzny.  

Praktyka codzienna wskazuje, że stosunek społeczeństwa do ludzi starszych 

jest bardzo różny, a ponadto uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Mają na 

to wpływ: najbliższe otoczenie (środowisko), w którym senior funkcjonuje, sy-

tuacje społeczne, w których się znajduje, sytuacje ekonomiczne, rodzinne  

i zdrowotne oraz sposób, w jaki nawiązuje kontakty społeczne, a także witalność 

życiowa, jaką przejawiają starsi ludzie. W przeszłości ludzie w wieku senioral-

nym służyli społeczeństwu swoją radą i doświadczeniem. Już Homer w wielu 

dziełach pisał o „dostojnych starcach”, którzy w jego opinii byli herosami i dla-

tego otaczano ich czcią. W tych antycznych czasach starzec był postrzegany ja-

ko człowiek pełen godności i o postawie mędrca. Pitagoras dzielił życie czło-

wieka na cztery okresy, przyrównując je do pór roku, tzn.: dzieciństwo to wiosna 

(okres około 20 roku życia), wiek młodzieńczy (od 20 do 40 roku życia) odnosił 

do lata, natomiast okres pełni człowieka, czyli czas między 40 a 60 rokiem ży-

cia, określał jako jesień. Zima w rozumieniu Pitagorasa to czas życia po 60 roku 

życia. Istotą elitarnego wychowania w tej epoce było oddanie młodzieńca pod 

opiekę osoby starszej. Interesujące również wydają się poglądy Platona, który 

apelował do ówczesnych społeczeństw, mówiąc: „niech starsi rządzą, a młodzi 

słuchają”. Platon idealizował starość, lecz jego uczeń, Arystoteles, okazał się su-

rowym krytykiem starości i ludzi starych. W starożytnej Sparcie najważniejszym 

organem była rada starszych, skupiająca tych obywateli, którzy ukończyli sześć-

dziesiąt lat. Kierowali oni polityką wewnętrzną państwa spartańskiego, polityką 

zagraniczną, przygotowywali projekty ustaw, mogli nawet sądzić ludzi. Orygi-

nalnością poglądów na temat starości cechował się Cyceron, który w swoim dia-

logu pt. Katon Starszy o starości wyraził pogląd: „wszyscy ludzie pragną dożyć 

                                                      
2  L. Krysiak, Polska starość nie musi być smutna, „Gazeta Lekarska” 2011, lipiec, s. 34–35. 



 Analiza postaw społecznych… 179 

starości, a kiedy nadejdzie, narzekają na nią”. Według Cycerona, starość jest 

uważana za nieszczęście, gdyż: 

a) osłabia siły organizmu, 

b) pozbawia zmysłowych przyjemności, 

c) oznacza zbliżanie się śmierci
3
. 

Przez wiele wieków ludzie starsi byli otaczani ogromnym szacunkiem i po-

ważaniem społecznym. Wydaje się, że współczesna kultura nie szanuje i nie 

poważa ludzi starszych. Wielu mówi i myśli o nich z lękiem i z trwogą. W opinii 

Barbary Małeckiej można pogodzić się z nienajlepszymi warunkami material-

nymi, ale w żadnym wypadku nie można pogodzić się z nieżyczliwym, poniża-

jącym godność starego człowieka, stosunkiem społeczeństwa
4
. Począwszy od 

drugiej połowy XX w., zaczęto walczyć ze starością. Firmy farmaceutyczne za-

częły rozpowszechniać specyfiki, dzięki którym nastąpiło wydłużenie czasu 

trwania ludzkiego życia. Rozwój medycyny i nauk pokrewnych spowodował, że 

wiele chorób można leczyć z bardzo dobrym skutkiem. Rozwinęła się medycyna 

estetyczna, która w czasach współczesnych przeżywa niezwykłe zainteresowa-

nie na całym świecie. Firmy kosmetyczne proponują coraz nowsze i lepsze ko-

smetyki, poprawiające wygląd i kondycję ludzkiego ciała. Preferowany w me-

diach kult młodości stał się obowiązującym stylem życia. Bycie wiecznie mło-

dym stało się osobliwym społecznym obowiązkiem. Troska o wizerunek i pogoń 

za młodzieńczą powierzchownością doprowadzone zostały w wielu przypadkach 

do absurdu. 

Starzenie się jest naturalnym procesem rozwojowym człowieka i ma nieod-

wracalny charakter. Każdy człowiek powinien przygotować się do tego etapu 

życia, stąd istnieje potrzeba społecznej edukacji od najwcześniejszych lat. Bada-

nia dotyczące postaw społecznych wobec starości ukazują ogromną potrzebę ak-

tualizacji tego problemu w różnych środowiskach, w tym wśród młodzieży aka-

demickiej.  

Problem i metoda  

Stosunek ludzi młodych do problemu starości nigdy nie był jednolity, bez 

względu na czas, miejsce i płeć. Ranga starości spadła, gdyż nie daje ona presti-

żu, szacunku, ani pieniędzy. Kluczowym problemem podjętym przez autorkę, 

była próba oceny postaw, prezentowanych przez studentów w stosunku do ludzi 

starszych. Celowo wybrano tę grupę społeczną, gdyż w przyszłości stanowić ona 

będzie społeczne gremium opiniotwórcze. W celu dokładniejszego zdiagnozo-

                                                      
3  Źródło: http://lechbrywczynski.bloog.pl/id,881172,title,Cyceron-o-starosci,index.html?ticaid=6e290 

[stan z 27.02.2014]. 
4  B. Małecka, Elementy gerontologii dla pedagogów, Gdańsk 1985, s. 28. 
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wania wybranego problemu starano się uzyskać informacje dotyczące następują-

cych kwestii: 

1. stosunku społeczeństwa polskiego do starości i osób starszych; 

2. kategorii stereotypów myślowych odnoszących się do ludzi starszych; 

3. poglądów dotyczących starości wśród młodzieży akademickiej; 

4. analizy postaw wobec starości i ludzi starszych prezentowanych przez mło-

dzież akademicką; 

5. opinii na temat rodzaju i jakości kontaktów młodzieży akademickiej z ludź-

mi starszymi; 

6. dyskryminacji społecznej seniorów ze względu na wiek.  

W celu nadania prowadzonym analizom właściwego kierunku sformułowano 

następujące założenia: 

1.  Społeczeństwo polskie prezentuje bardzo różne poglądy dotyczące ludzi 

starszych, począwszy od akceptacji, poprzez tolerancję, na niechęci skoń-

czywszy. Postawy te są warunkowane wieloma czynnikami, takimi jak: wy-

kształcenie, bezpośrednie doświadczenia i kontakty z seniorami, utrwalone 

stereotypy myślowe, wiek, sytuacja ekonomiczna ludzi starszych, pozycja 

społeczna i prestiż seniorów.  

2.  Obraz polskich seniorów jest bardzo smutny i określani są oni przez więk-

szość społeczeństwa jako ludzie potrzebujących pomocy, zależni od instytu-

cji, zaludniający szpitale, jako ludzie dotknięci izolacją i wykluczeniem ze 

społeczeństwa, osamotnieni, zniechęceni, budzący współczucie, będący cię-

żarem dla społeczeństwa. Intencją autorki jest uzyskanie odpowiedzi na py-

tanie, czy młodzież akademicka w ten sposób postrzega starość i ludzi star-

szych. Odpowiedź na nie pozwoli określić postawy, jakie prezentują studenci. 

3.  Intencją badaczki prowadzącej analizy była również próba uzyskania odpo-

wiedzi w kwestii kategorii poglądów prezentowanych przez młodzież aka-

demicką. Zdaniem autorki, jest to istotne, gdyż w przyszłości będzie ona 

tworzyć elity intelektualne kraju, a prezentowane przez tę grupę społeczną 

poglądy staną się wypadkową opinii społecznych.  

4.  Postawy społeczne wobec starości i ludzi starszych są głęboko spolaryzowa-

ne. Na stosunek do tej kategorii ludzi wpływa wiele złożonych czynników, 

które w toku prowadzonej analizy zostaną zaprezentowane. 

5.  Osoby starsze w społeczeństwie polskim czują się dyskryminowane i wyklu-

czane ze względu na wiek. W czasach kultu młodości ludzie trzeciej genera-

cji traktowani są marginalnie w obowiązujących ustawach, strategiach poli-

tyki społecznej, potrzebach opiekuńczych, socjalnych, psychicznych. Ryzy-

ko marginalizacji wśród seniorów występuje znacznie częściej niż w innych 

grupach społecznych.  

Już dawno starość przestała być powodem dumy, a stała się przedmiotem lę-

ku, obawy i niepokoju. Przymiotnik „stary” lub „stara” ma społecznie negatyw-

ny kontekst. Wielu badaczy tego problemu stara się nie używać tego określenia, 
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ze względu na złe konotacje społeczne. Jest to ogromny problem społeczny. 

Wyniki badań prowadzone przez CBOS w roku 2007 pokazują, że co czwarty 

Polak ma wobec ludzi starszych postawę dystansu, obojętności lub niechęci
5
. 

Często formułuje się nieprzychylne sądy o ludziach starszych. Analizując układ 

stosunków społecznych w naszym kraju, można zauważyć, że bardziej społecz-

nie akceptowane są te osoby, które przejawiają aktywność zawodową, wytwa-

rzają jakieś dobra. Mają one określony prestiż społeczny, zawodowy, określone 

stałe dochody i czują się przez to potrzebni. Styl życia ludzi w podeszłym wieku 

charakteryzuje niewielka aktywność. Jak pokazują współczesne badania, senio-

rzy większość czasu spędzają w domach, w tym około 84% ogląda telewizję, 

64% słucha radia, natomiast 56% czyta książki lub prasę
6
. Pomimo iż każdy etap 

w życiu człowieka ma plusy i minusy, to etap starości jest przez polskich senio-

rów uznawany za najbardziej smutny, z wieloma dolegliwościami o charakterze 

somatycznym i psychicznym, z dyskomfortem, małą sprawnością, biedą i zależ-

nością od wielu osób. Według analiz prowadzonych przez Jerzego Piotrowskie-

go, ludzi starych postrzega się w społeczeństwie jako niezdolnych do prowadze-

nia samodzielnego i sensownego życia. Tego bardzo jednostronnego poglądu nie 

potwierdza praktyka społeczna, gdyż ważne postaci w najnowszej historii świata 

były w zaawansowanym wieku. Do nich można zaliczyć premier Wielkiej Bry-

tanii Margaret Thatcher, która objęła swoje stanowisko, będąc już od kilku lat na 

emeryturze. Nie bez znaczenia w powyższych rozważaniach jest osoba Winsto-

na Churchilla, pełniącego rolę premiera Anglii w czasie drugiej wojny świato-

wej. Jego najbardziej aktywny okres działalności politycznej przypadał na lata 

miedzy 65 a 80 rokiem życia. Artur Rubinstein koncertował w wieku 80 lat,  

z ogromnym powodzeniem, dużo przy tym podróżując, co wymagało wielu form 

aktywności. Przykładów o podobnym charakterze można by mnożyć, udowad-

niając jak bardzo jednostronne są opinie społeczne.  

W naszej kulturze nie przywiązuje się wagi do wiedzy i doświadczeń senio-

rów, stąd nasz obraz starości jest raczej negatywny. Społeczeństwo nieprzychyl-

nie interpretuje starość. Nawet najbardziej odpowiedzialne stanowiska w urzę-

dach państwowych, w różnych prestiżowych firmach zajmują osoby młode lub 

bardzo młode. Oprócz starannego wykształcenia, wizerunku zgodnego ze spo-

łecznym zapotrzebowaniem oraz predyspozycji menadżersko-marketingowych, 

nie zawsze mają do zaoferowania więcej niż mający praktykę zawodową wy-

kształceni ludzie starsi. Według badań opinii społecznej, młodzież akademicka 

odnosi się z większym zaufaniem do powierzenia spraw osobom starszym 

(91,5%) niż młodej kadrze dysydenckiej (8,5%), co prezentuje wykres 1. 

                                                      
5  E. Trafiałek, Polska starość, „Niebieska Linia” 2008, nr 4, s. 4. 
6  F. Kasprzak, Stosunek do ludzi starszych w Polsce i w Europie Zachodniej, „Niedziela” 2006, 

nr 49, s. 29. 
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Wykres 1. Poziom zaufania w stosunku do osób, którym młodzież akademicka powierzyłaby swo-

je sprawy 

Źródło: badania własne. 

Przyjmując argumentację przedstawioną przez młodych akademików, na 

wysoki poziom zaufania składają się następujące elementy: 

— osoba starsza utożsamiana jest z wysokim poczuciem etyki zawodowej (czy-

li istnieje pewność, że powierzona sprawa zostanie starannie i dokładnie 

przeanalizowana), 

— kompetencje, które posiada, nie są przypadkowe, a ugruntowane doświad-

czeniem zawodowym (merytorycznie dokładna znajomość podobnych pro-

blemów i procedur, jakim podlegają), 

— istnieje ograniczona możliwość popełnienia przez nią błędów,  

— okaże petentowi dużą cierpliwość, spokój i poświęci odpowiednią ilość cza-

su, w celu uzyskania jak największej ilości informacji. 

Na stosunek do osób starszych mają wpływ media, które w sposób jedno-

stronny i niekorzystny przedstawiają ludzi w tej kategorii wiekowej. Seniorzy  

w mediach są przedstawiani jako grupa ludzi znajdująca się u schyłku życia,  

w kontekście ciągłych rozważań o rentach i emeryturach. Inny wizerunek me-

dialny to w przeważającej części pokazywanie opinii publicznej ludzi długo-

wiecznych oraz posiadających staż małżeński sięgający ponad połowę wieku. 

Ostatnio ludzie w tzw. dojrzałym wieku zaczęli być pokazywani w reklamach 

telewizyjnych, w celu promocji leków określonych firm farmaceutycznych czy 

też kosmetyków poprawiających kondycję skóry i całego ciała. Seniorzy to trud-

ny temat dla mediów, gdyż mało występują publicznie, są niezorganizowani, nie 

urządzają manifestacji
7
. Głos seniora w wielu sprawach, przy silnej argumenta-

cji, nie ma takiego przebicia społecznego i takiego odbioru, jak podobny, tylko 

wypowiedziany przez osobę dużo młodszą. Wydaje się, że media, wykorzystu-

jąc swoją moc i potęgę oddziaływań na opinię publiczną, mogą również z niepo-

równywalnie większą siłą i determinacją zmienić ten niekorzystny obraz osoby 

starszej, pokazując przykłady wartości wynikających z doświadczeń seniorów. 

                                                      
7  Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/80851.html [stan z 14.04.2014]. 
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Ryzyko marginalizacji seniorów z życia społecznego jest większe niż w innych 

grupach społecznych. 

Młodym intelektualistom słowo „starość” kojarzy się z następującymi ele-

mentami: 

a) wykluczeniem społecznym, 

b) osłabieniem autorytetu, 

c) niesprawnością intelektualną i fizyczną, 

d) potrzebą ciągłej opieki, 

e) chorobami, 

f) poczuciem biedy, 

g) bezradnością i słabością. 

Według opinii studentów, najbardziej przykre dla seniorów i najszybciej do-

strzegalne przez opinię społeczną jest osłabienie autorytetu osób starszych oraz 

stopniowe i systematyczne wykluczenie społeczne. Stany te sprzyjają powsta-

waniu wielu zaburzeń o charakterze psychicznym (doprowadzając często do sil-

nych stanów depresyjnych), ograniczają komfort życia, uczą bezradności, sprzy-

jają powstawaniu kompleksów, dystansują do sytuacji nowych, ograniczają ak-

tywność. Osobie starszej trudno pogodzić się z faktem, że nagle przestała decy-

dować o wielu sprawach, że w danej chwili czyni to ktoś inny, niekoniecznie 

dobrze i zgodnie z interesem społecznym. Tkwi ona w przekonaniu, że przez 

utratę kontaktu z zawodem stała się osobą niepotrzebną społecznie i jest pozo-

stawiona sama sobie. Utraciła w tym momencie poczucie pewności, odwagi, 

kreatywności i motywacji do działania.  

Dla młodych akademików stary człowiek to nie tylko osoba będąca w wieku 

poprodukcyjnym, podobnym do wieku dziadków, za starych uznają również tych, 

którzy mieszczą się w przedziale nieco więcej niż czterdzieści czy pięćdziesiąt lat. 

Jakość i rodzaj kontaktów młodzieży akademickiej z ludźmi starszymi bywają 

bardzo różne. Młodzi postrzegają u osób w wieku senioralnym więcej minusów 

niż plusów. W ich opinii ludzie starsi mają problemy z uczeniem się nowych za-

chowań, przez co szybko wracają do starych, wyuczonych przez lata schematów 

zachowań. Ich życiu towarzyszy poczucie osamotnienia i izolacji. Młodzież aka-

demicka starość identyfikuje z ograniczoną sprawnością intelektualną, osobą za-

leżną, potrzebującą wsparcia innych, posiadającą kłopoty związane z postępem 

technologicznym, takim jak: bankomat, telefon komórkowy, laptop.  

W badanej populacji studentów można było wyróżnić dwie zasadnicze grupy 

– postrzegające starość pozytywnie i negatywnie. Ich liczebność była porówny-

walna. Jedna grupa to ci młodzi akademicy, którzy uznali ludzi starszych za po-

zytywny wzorzec, czyli dojrzałych, rozważnych i aktywnych zawodowo oraz 

życiowo. Drugą grupę stanowili ci studenci, którzy postrzegali człowieka stare-

go jako biernego, słabego, rozgoryczonego, nieudolnego życiowo. Taki podział 

w postrzeganiu człowieka w wieku senioralnym przełożył się na postawy pre-

zentowane przez młodzież studencką. 
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Każda z omawianych grup społecznych, zarówno starzy, jak i młodzi, ma 

swój udział w budowaniu współczesnego społeczeństwa. Starsi wnoszą do-

świadczenie życiowe i zawodowe, opanowanie, refleksję i dobrą tradycję. Moc-

ną stroną młodości, oprócz tężyzny, są pragnienia i dążenia, a także dynamika 

działań. Słabą stroną starości jest zbytnia ostrożność, rozumna refleksja rozłożo-

na w czasie, rozwaga, obawa przed ryzykiem.  

Jak podkreśla Kazimiera Zdziebło, kulturę społeczeństwa można ocenić po 

stosunku do ludzi starszych. W Polsce stereotyp człowieka starego utożsamiany 

jest z wizją klęski
8
. O starości mało się mówi, bo jest nieestetyczna i słabo się 

sprzedaje, nie jest przedmiotem zainteresowania społecznego. 

Niepokojącym wydaje się stosunek ludzi młodych do osób starszych, nacecho-

wany brakiem szacunku (między innymi przejawiającym się w nieustępowaniu star-

szym miejsca w środkach komunikacji miejskiej), ignorancją, daleko posuniętym 

dystansem oraz zbytnim krytycyzmem. Zmiana postrzegania osób starszych jest 

ogromnym wyzwaniem społecznym, absolutnie koniecznym. Jak podają badania 

prowadzone przez CBOS, istnieją jednak środowiska sprzyjające „ludziom trzeciego 

pokolenia”, do których można zaliczyć: rodzinę, sąsiadów, wspólnotę parafialną. To 

pozytywne nastawienie najbliższego otoczenia spowodowane jest dokładną i długo-

trwałą znajomością osoby starszej, w czasach, kiedy była osobą aktywną zawodową, 

pełną sił witalnych, o określonej pozycji społecznej i zawodowej, o ugruntowanym 

autorytecie i zaufaniu. Stosunek ludzi młodych do starych nigdy nie był jednorodny 

i stały. Potwierdzają to badania prowadzone na potrzeby niniejszej pracy. O ile we 

wcześniejszych analizach badana grupa studentów obdarzała zaufaniem ludzi star-

szych, to w toku dalszych badań okazało się, że ich postawy wobec starości nace-

chowane są dość dużym dystansem (wykres 2). Dystans ten warunkowany jest wie-

loma czynnikami, takimi jak: postawy prezentowane przez rodziców, społeczne ste-

reotypy i uprzedzenia, postawy prezentowane przez rówieśników, brak dobrze funk-

cjonującej edukacji do starości, rozpoczynającej się od najmłodszych lat, własny lęk 

przed starością (czyli bliżej nieznaną przyszłością).  

Tabela 2. Czynniki warunkujące dystans studentów do pokolenia ludzi starszych 

Lp. Odpowiedź respondentów % 

1. Postawy rodziców 17,20 

2. Społeczne stereotypy i uprzedzenia 52,70 

3. Postawy rówieśników 19,10 

4. Brak dobrze funkcjonującej edukacji do starości 7,30 

5. Własny lęk przed starością (bliżej nieznaną przyszłością) 3,60 

Źródło: badania własne. 

                                                      
8  K. Zdziebło, Współczesne zjawiska demograficzne a problemy zdrowotne starzejącego się spo-

łeczeństwa, „Studia Medyczne” 2008, nr 9, s. 64. 
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W toku prowadzonych analiz uzyskano takie wielkości parametrów, które 

sugerują silnie utrwalone społeczne stereotypy i uprzedzenia, przechodzące  

z pokolenia na pokolenie, nabywane już od dzieciństwa i rozwijane w ciągu ca-

łego życia. Kreują one niekorzystny obraz osób starszych w społeczeństwie. 

Wydawać by się mogło, że czynnikiem, który w istotny sposób wpływa na taki 

stosunek do ludzi trzeciego pokolenia, są postawy prezentowane przez rówieśni-

ków, co zadeklarowało ponad 19% badanych studentów. Młodzi akademicy 

prowadzą bardzo dynamiczny sposób życia, który ukierunkowany jest na zro-

bienie szybkiej kariery zawodowej i osiągnięcie wysokiej pozycji społecznej,  

a co za tym idzie – również proporcjonalnych dochodów. Problemy związane ze 

starością i ludźmi starszymi są przez nich traktowane jako bardzo odległe. 

Obecnie we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, poli-

tycznego stawia się na ludzi młodych, doskonale wykształconych, przedsiębior-

czych i kreatywnych. Społeczeństwo powinno mieć świadomość, że stany emo-

cjonalne, sympatie i niechęć ludzi starszych nie zawsze wynikają z obiektywne-

go stanu rzeczy. Negatywne stereotypy są społecznie nieużyteczne, powodują 

konserwatyzm poglądów i nawyków. W opinii Dominika Chechelskiego, społe-

czeństwo narzuca ludziom w podeszłym wieku swój własny sposób myślenia  

o starości, a zawarty w stereotypie model starości każe traktować jako obowią-

zujący
9
. 

Niepokój budzi pojawienie się nowego zjawiska społecznego związanego  

z ludźmi starszymi – gerontofobii. Przejawia się ona w obojętności lub braku 

zrozumienia dla potrzeb osób starszych. Dość dynamicznie rozpowszechnia się 

niekorzystne zjawisko społeczne, określane jako zaprzeczanie starzeniu się (an-

ti-ageism). Wynika to z braku akceptacji starości. Ważne jest poznanie przyczyn 

powodujących nietolerancję. Istotnym jest uświadomienie opinii publicznej, jak 

czuje się osoba, która spotyka się z nietolerancją. Według Barbary Szatur-

Jaworskiej, istnieją wyraźnie ukształtowane źródła dyskryminacji ze względu na 

wiek, do których zalicza się:  

a) negatywne stereotypy, 

b) kult młodości w polskim społeczeństwie, 

c) brak rzetelnej wiedzy o starości wśród pracodawców, decydentów i osób 

świadczących różnorodne usługi osobom starszym, 

d) bezrobocie nasilające konkurencję na rynku pracy, 

e) niedostatek pieniędzy w gospodarstwach domowych i w polityce społecznej, 

f) nasilenie specyficznych potrzeb w starszym wieku – zdrowotnych, opiekuń-

czych
10

. 

Twórca pojęcia ageizmu (dyskryminacji ze względu na wiek, wykluczenie 

społeczne powodowane wiekiem), Robert Butler, wyrażał opinię, że zjawisko to 

                                                      
9  D. Chechelski, Starość w niewoli stereotypu, „Medi. Forum Opieki Długoterminowej” 2007, nr 2.  
10  B. Szatur-Jaworska, Stop dyskryminacji ze względu na wiek, głos ekspertów, doświadczenia 

osób starszych, Warszawa 2010, s. 9. 
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stanowi poważne zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju społecznego. Kon-

sekwencją jest np. ograniczenie rozwoju i aktywności oraz innych możliwości 

(ograniczenia na rynku pracy) ludzi trzeciego pokolenia, powstanie zjawiska 

wyuczonej bezradności. Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek zna-

lazły zwolenników w wielu środowiskach społecznych. Zdaniem Piotra Szukal-

skiego, ageizm to rodzaj uprzedzenia, nieświadomej ideologii, usprawiedliwia-

jącej nierówne traktowanie ze względu na wiek
11

. Z poczuciem wykluczenia 

społecznego związane jest bardzo niebezpieczne zjawisko wyuczonej bezradno-

ści. Polega ono na utwierdzaniu siebie w przekonaniu, że jednostka nie może 

samodzielnie funkcjonować, więc potrzebuje wsparcia i pomocy ze strony in-

nych. Tłumaczy się to brakiem kreatywności, innowacyjności i adaptacji do 

zmian ludzi starszych. Jak podają badacze tego zjawiska, bezradność jest zjawi-

skiem udzielającym się innym. W jej następstwie u ludzi starszych rozwijają się 

deficyty poznawcze, motywacyjne, emocjonalne i społeczne. W Polsce co 

czwarty samobójca to osoba po 65 roku życia. Rozwiązaniem wydaje się troska 

o wzrost pozytywnego nastawienia wobec ludzi starszych.  

Jednym z elementów sprzyjających kształtowaniu się tak negatywnej posta-

wy społecznej jest kompletny brak edukacji społecznej dotyczącej ludzi w wieku 

poprodukcyjnym. W polskim systemie edukacyjnym przygotowanie do wieku 

senioralnego nie jest należycie traktowane. Ani z młodzieżą szkolną, ani akade-

micką nie omawia się procesów starzenia się społeczeństwa i roli, jaką osoby 

starsze mają w nim do odegrania. Istnieją w naszym kraju zapomniane tradycje 

wychowania ku starości. Ich historia sięga XVI i XVII wieku. Ideę wychowania 

do starości wdrażał polski prawnik Szymon Marycjusz w dziele O szkołach czyli 

akademiach ksiąg dwoje. Na ten typ edukacji wpłynęły również poglądy Alek-

sandra Kamińskiego, według którego sposób, w jaki ludzie starsi są traktowani 

przez otoczenie, zależy od nich samych, od ich wyglądu i zachowania. Był on 

twórcą popularnego hasła „dodajmy życia do lat , a nie lat do życia”. 

Przygotowanie i edukacja społeczeństwa do starości stanowią nowe wyzwa-

nia na najbliższe lata. Będzie to kluczowy problem w edukacji ludzi młodych. 

Utworzy się nowy, dynamiczny rynek pracy dla wielu specjalistów zajmujących 

się osobami starszymi, bardziej lub mniej sprawnymi intelektualnie i fizycznie. 

Coraz bardziej konieczne staje się krzewienie kultury współżycia społecznego, 

która będzie akcentować i cenić starość. Zadania edukacyjne skupią się na takich 

problemach, jak: 

1. rozwijanie umiejętności oraz myślenia w tym kierunku, aby starość była dla 

człowieka stanem naturalnym i emocjonalnie akceptowanym,  

2. praca nad zmianą stereotypów myślowych dotyczących specyficznych cech 

starości oraz traktowania tego okresu życia jako kolejny, naturalny okres 

rozwoju, 

                                                      
11  P. Szukalski, Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageizm) – przyczyny, przejawy, 

konsekwencje, „Polityka Społeczna” 2004, nr 2, s. 12.  
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3. promocja pozytywnego i aktywnego obrazu starości, 

4. kształtowanie umiejętności pozytywnego nastawienia do przyszłości i doce-

nianie zmian występujących w życiu. 

Edukacyjnym wyzwaniem jest również troska o sposób określania (słownic-

two) ludzi starszych, których godność jest słownie bardzo poniżana i wystawia-

na na niepotrzebne próby. Istnieje pilna potrzeba właściwego afirmowania god-

ności osoby starszej. W języku młodzieżowym spotyka się używanie takich 

słów, jak: wapniak, tetryk, staruch, dziadyga, wiedźma, zgred, stary, stara. Od-

noszą się one przede wszystkim do ludzi w podeszłym wieku, mają złe konota-

cje, akcentują różne formy niesprawności ludzi starszych. Powszechność uży-

wania tych słów przez ludzi młodych jest dość znaczna. W młodzieżowym slan-

gu zwrot: „mój stary”, „moja stara” odnosi się bezpośrednio do określenia rodzi-

ców. Nie są to słowa wyrażające szacunek wobec osób najbliższych. Badanej 

grupie studentów zadano pytanie dotyczące częstotliwości używania pejoratyw-

nych określeń w stosunku do osób starszych (tabela 3). 

Tabela 3. Częstotliwość używania pejoratywnych określeń w stosunku do osób starszych  

Lp. Odpowiedzi respondentów % 

1. bardzo często 57 

2. często 21 

3. sporadycznie 7 

4. bardzo rzadko 6 

5. nigdy 9 

Źródło: badania własne. 

Niepokojący wydaje się fakt, że aż 57% ankietowanych bardzo często operu-

je tymi i podobnymi określeniami w stosunku do ludzi starszych. Wyżej wspo-

mniane terminy są silnie osadzone w języku ojczystym, używane przez wiele 

środowisk. Użytkownicy tych słów nawet nie są w pełni świadomi, jak bardzo 

obraźliwy i upokarzający charakter ma ich sens w stosunku do ludzi trzeciego 

pokolenia. Trudno stosujących pejoratywne określenia podejrzewać o niedojrza-

łość intelektualną czy emocjonalną. Tak częste używanie owych pojęć wskazuje 

na mocno osadzone stereotypowe myślenie w naszym społeczeństwie.  

Ankietowani młodzi akademicy prawie nigdy nie używali podobnych okre-

śleń w stosunku do swoich najbliższych (dziadków), argumentując to szacun-

kiem, uczuciami, jakimi ich darzą. Ta niekonsekwencja w postawach studentów 

przekłada się na dalsze ich życie. Pojawia się pytanie, czy we współczesnej edu-

kacji jest miejsce na problem starości? W polskich szkołach nie omawia się tego 

typu zagadnień. Trudno się dziwić ambiwalentnym postawom prezentowanym 

przez młodzież akademicką. Jeżeli w procesie wychowawczym nie będzie się 

akcentowało troski o człowieka z pokolenia trzeciego wieku, to stosunek mło-
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dych ludzi do niego będzie nieprzychylny. Wydaje się, że najwyższy czas roz-

począć wczesną edukację dzieci i młodzieży. Dobrym początkiem byłoby zapra-

szanie na lekcje dojrzałych i ciekawych ludzi różnych zawodów. Edukacja ma 

skłaniać do pozytywnego myślenia o starości i ludziach starszych, wdrażać do 

rozumienia dziadków, wskazywać na korzyści płynące z kontaktów z nimi.  

Etapu życia człowieka, który dotyczy wieku poprodukcyjnego, nie da się 

pominąć ani w żaden sposób zapomnieć. Dla pokolenia młodych akademików, 

przyszłych intelektualistów, powinno być oczywistym, że to, jaka będzie jakość 

ich życia w okresie starości, zależy od decyzji, jakie podejmą w czasach swojej 

aktywności i sukcesu zawodowego. Według analiz prowadzonych przez Kata-

rzynę Michalską, sposób traktowania osób w wieku senioralnym jest bardzo 

różny. Uzależniony jest od środowiska, w którym żyją, od sytuacji, w której się 

znajdują. Wiele ludzi odczuwa wobec starszych niechęć oraz obojętność. Autor-

ka podaje, że mniej życzliwie społeczeństwo odnosi się do ludzi starszych  

w sklepach (44%), placówkach służby zdrowia (29%), urzędach (27%), nato-

miast połowa respondentów odczuwa wobec starszych obojętność
12

. 

Postawy studentów wobec starości nie są jednorodne, lecz dość zróżnicowa-

ne. Stanowią one akt woli wyrażony w czynach. Mogą być okazywane werbal-

nie lub motorycznie. Ich źródłem jest przejrzysty światopogląd, w zakres które-

go wchodzą subiektywne doświadczenia określające ich stosunek do osób  

w wieku senioralnym. Badana grupa młodych akademików prezentowała je  

w czterech grupach:  

a)  przychylnie nastawieni do osób w wieku senioralnym (41%), 

b)  nieprzychylnie nastawieni do osób starszych (35%),  

c)  zdystansowani do ludzi starszych (14%), 

d)  obojętni (10%). 

Na podstawie przedstawionych parametrów można wnioskować, że w spo-

łeczności studentów, w stosunku do osób starszych dominują postawy negatyw-

ne, takie jak: nieprzychylnie nastawienie, zdystansowanie, co stanowi 49% po-

pulacji badanych studentów. Postawy pozytywne dotyczą tylko 41% analizowa-

nej grupy młodych akademików. 

Wśród badanej grupy studentów postawy pozytywne kojarzone były z przy-

chylnym nastawieniem do osób w wieku senioralnym, z empatią, z wolą i z chę-

cią pomocy, życzliwością, troską, codzienną opieką, z otwartością na potrzeby 

innych. Do tej kategorii młodzieży akademickiej należeli ci studenci, którzy wy-

chowywali lub wychowują się w rodzinach wielopokoleniowych. Obcowanie na 

co dzień z dziadkami lub innymi bliskimi krewnymi i wpływ postaw rodziciel-

skich na styl wychowania tej grupy młodych akademików skutkowały pozytyw-

nym stosunkiem do starości. Wychowywali się oni w klimacie serdeczności, to-

lerancji, troski, miłości, szacunku. Ich życiu często towarzyszyła myśl przewod-

                                                      
12  K. Michalska, Statystyczna starość, „Niebieska Linia” 2003, nr 5. 
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nia przekazywana przez rodziców – „czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie bę-

dzie umiał”. Szacunek do starszych był naturalnie respektowaną kategorią ży-

ciową. Dodatkowym atutem wzmacniającym owe postawy było to, że wielu 

spośród badanych utrzymywało się na studiach dzięki pomocy finansowej oka-

zywanej przez osoby starsze, blisko spokrewnione. 

Kolejną kategorię wśród badanych stanowili ci studenci, którzy prezentowali 

wyraźnie negatywny stosunek do osób w wieku senioralnym. Mieli oni problem 

z akceptacją człowieka starego, tzn. z akceptacją jego osobowości, aparycji, na-

stojów, poglądów, słabości, nawyków, przyzwyczajeń, ułomności psychicznych 

i fizycznych. Stanowili 49% badanej populacji młodzieży akademickiej. W sto-

sunku do wyżej omawianej grupy (pozytywnie nastawionych do osób starszych) 

była to większość. Towarzyszyły im często niczym nie potwierdzone ani nie-

sprawdzone negatywne stereotypy myślowe. Uważali, że myślą podobnie jak ich 

rówieśnicy. Współczesna młodzież lansuje kult młodości, witalności, a nie troski 

o osoby społecznie mało znaczące. Inny sposób postrzegania starości wynikał  

z obawy przed stałą i wyczerpującą opieką nad osobami starszymi, wieloma 

ograniczeniami w związku z troską o osoby starsze. Opieka nad osobą starszą 

rozumiana była przez badanych studentów jako wyłączenie z życia, jako czas 

nieproduktywny, stracony, bez żadnych dochodów. Ta grupa młodzieży akade-

mickiej dość często wyrażała słowną pogardę i gesty upokarzające godność oso-

by starszej. Uważali, że osoby starsze powinny mieć zapewnioną profesjonalną 

opiekę przez instytucje do tego powołane. W opinii badanej grupy studentów 

deklaracja opieki nad osobami w wieku senioralnym ogranicza ludzi zawodowo, 

narusza funkcjonowanie rodziny, absorbuje czasowo, wyczerpuje psychicznie  

i fizycznie, nie pozwala planować wyjazdów i wypoczynku, wymusza rezygna-

cję z wielu życiowych przyjemności. Zaliczają się oni do grona tych, którzy na-

dają starości zły wizerunek. 

Niezwykle interesującą postawą prezentowaną przez młodych akademików 

jest dystans do ludzi w wieku senioralnym. Postawa ta wynika z braku wiedzy 

na temat osób starszych, z ograniczonego obcowania z nimi. Wydaje się, że jest 

to wygodna postawa, ukrywająca ich właściwy stosunek do starości, jednocze-

śnie chroniąca przed negatywnym postrzeganiem społecznym. Ludzie prezentu-

jący taki typ zachowań mają zimny stosunek do czegoś lub kogoś (osób star-

szych), stronią od problematyki dotyczącej starości, gdyż nie dotyczy ich bezpo-

średnio, są krytyczni, ale z rezerwą. Tam, gdzie występuje burza emocji, stosu-

nek osób prezentujących postawę dystansu jest dość chłodny, bardzo racjonalny, 

pozbawiony wrażliwości na ludzki los. Unikają one jednoznacznego określenia 

się co do właściwego kierunku problemu. Studenci, którzy prezentują tego typu 

postawy, z reguły nie zmieniają ich przez dłuższy czas, poskramiają przy tym 

nerwy, uczucia i temperament. Można przypuszczać, że tego typu postawy nale-

żą do grupy nieprzychylnych ludziom starym.  
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Bardzo zbliżoną postawą do dystansu jest obojętność na problemy ludzi  

w wieku senioralnym. Obojętność wobec człowieka starszego to jeden z naj-

ważniejszych problemów społecznych, to największa wada młodych ludzi. Czę-

sto jest ona połączona ze społeczną znieczulicą, która na dobre zagościła w gru-

pie ludzi młodych. Ich działania oparte są na wartościach ukrywających własny 

interes. Podejrzewają, że są wykorzystywani. Brakuje im wrażliwości na ludzkie 

emocje. Raczej stronią od ludzi z problemami, cechuje ich brak wiary w czło-

wieka, a szczególnie tego dojrzałego wiekowo, brak wiary w dobre intencje  

i ludzką życzliwość. Powodem obojętności wobec ludzi w wieku senioralnym 

może być wytworzenie się u badanej grupy studentów rodzaju mechanizmu 

obronnego. Być może wyrażanie troski i zainteresowania losem osób starszych 

przerasta ich możliwości psychiczne i fizyczne. Obawiają się spotkać człowieka 

potrzebującego pomocy, oczekującego serdeczności i empatii, szacunku i wła-

ściwej lokalizacji w strukturach społecznych. Młodzi ludzie dystansują się od 

starych, bo ich wiedza i umiejętności tych ostatnich straciły aktualność i znaczenie.  

Dość oryginalne wydają się badania prowadzone przez Wojciecha Gulina, 

dotyczące opinii studentów na temat ludzi starszych
13

. Aż 90% badanych pre-

zentuje negatywny obraz człowieka starego. Senior postrzegany jest jako osoba 

niedołężna, złośliwa, agresywna, zagubiona, szukająca swojego miejsca w życiu. 

Ten wizerunek osób w wieku senioralnym jest uwarunkowany głęboko zakorze-

nionymi stereotypami oraz postawami prezentowanymi przez rodziców badanej 

populacji. Starszy człowiek jest utożsamiany z ciężarem oraz kłopotem dla resz-

ty rodziny. Tego typu postawy, zarówno młodych akademików, jak i seniorów, 

są dość rozbieżne w stosunku do oczekiwań jednych i drugich, prowadzą często 

do niepotrzebnych antagonizmów. Zdaniem wielu badaczy starość przestała być 

przedmiotem dumy, źródłem dodatkowej godności człowieka, a stała się powo-

dem zawstydzenia i źródłem zagrożenia. 

Oczywistym wydaje się fakt, że dla rozwoju człowieczeństwa istnieje po-

trzeba wspólnego życia z osobami starszymi, korzystania z ich doświadczenia, 

historii, tradycji. W obecnej sytuacji demograficznej Polski, dotyczącej wzro-

stowej tendencji współczynnika określającego starzenie się społeczeństwa, ist-

nieje pilna potrzeba działań w następujących kierunkach: 
a) aktywizacji mediów w celu publikacji audycji radiowych i telewizyjnych 

bezpośrednio skierowanych do ludzi w wieku senioralnym, o charakterze in-

formacyjnym i edukacyjnym, 

b) promowania aktywności i osiągnięć ludzi starszych w różnych obszarach życia, 

c) promowania wizerunku rodzin wielopokoleniowych jako środowiska przy-

jaznego pokoleniu młodych i starych, 

d) opracowania wytycznych w celu wprowadzenia edukacji społeczeństwa do 

starości, ze szczególnym wskazaniem na młodzież, 

                                                      
13  Źródło: http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,8521152,Senior_wedlug_studenta__ 

niedolezny_i_agresywny [stan z 22.05.2014]. 
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e) troski o zmianę stereotypów myślowych dotyczących funkcjonowania i roli 

osoby w wieku senioralnym w społeczeństwie, 

f) opracowania witryn internetowych poświęconych problemom ludzi star-

szych w celu niesienia pomocy w różnych sytuacjach życiowych, 

g) uruchomienia punktów porad i konsultacji dla osób starszych na terenie ca-

łego kraju, celem podniesienia jakości ich życia, 

h) permanentnej troski o zwiększanie jakości życia osób w wieku senioralnym.  

Podsumowanie 

W toku prowadzonej analizy, dotyczącej postaw młodzieży akademickiej 

wobec starości, wykazano utrzymującą się tendencję do spolaryzowanych po-

staw. Może ona stanowić jeden z wielu warunków funkcjonowania konfliktu 

pokoleń, który wynika z rozbieżności poglądów na wiele problemów życiowych. 

Racje stron są zbyt rozbieżne i sprzeczne. Powstaje on wtedy, gdy każda ze stron 

ma swoje ideały czy przekonania i nie widzi potrzeby dążności do kompromisu 

czy też powodów do ustępstw. Podłożem konfliktu jest konserwatyzm ludzi  

w wieku senioralnym oraz dynamiczność i progresja młodych w wielu obsza-

rach życia społecznego. Nie bez znaczenia jest również wpływ różnego rodzaju 

sytuacji politycznych, postaw prezentowanych przez ogół społeczeństwa oraz 

mody na różne sprawy społeczne. Mechanizm zaistnienia konfliktu pokoleń jest 

dość prosty. Polega on na usilnym wpajaniu stronie przeciwnej swoich racji, co 

w konsekwencji doprowadza do buntu. Cele i ideały są tak kontrastowe, że po-

padają w skrajność. Niejednokrotnie osoby starsze, chcąc zachować swój autory-

tet, próbują wymusić lub skłonić młodych do uznania ich racji. Podobna relacja 

zachodzi w odwrotnym kierunku.  

W toku prowadzonej analizy uzyskano potwierdzenie przyjętego założenia, 

że na postawy młodych akademików duży wpływ mają stereotypy myślowe 

uwarunkowane wieloma okolicznościami. Tylko zintegrowane działania spo-

łeczne, takie jak: edukacja społeczna od najmłodszych lat, medialna popularyza-

cja wiedzy o możliwościach ludzi w wieku senioralnym, mogą obalić funkcjonu-

jące stereotypy. Postrzeganie seniorów jako biorców dóbr społecznych jest 

krzywdzące i bardzo jednostronne. Eliminacja społeczna i kulturowa ludzi ze 

względu na wiek jest krokiem wstecz w kontekście nowoczesnej, otwartej dla 

wszystkich Europy. Najbliższa przyszłość należy do ludzi młodych, coraz lepiej 

wykształconych, bardziej otwartych na potrzeby współczesnego człowieka. Uza-

sadnianie swych postaw wobec starości funkcjonującymi stereotypami jest 

opóźnieniem cywilizacyjnym. To, że mamy w tym obszarze do czynienia z pola-

ryzacją postaw, jest w jakiejś części dobrym symptomem, że jednak młodzież 

jest bardzo różnorodna, a wśród omawianej grupy wystąpiła znacząca liczba 

młodych osób akceptujących ludzi w wieku senioralnym. Znakiem współcze-
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snych czasów będzie coraz częstsza obecność starych ludzi w społeczeństwie  

i należy się do tego odpowiednio przygotować. To, jaki będzie stosunek przy-

szłych intelektualistów do problemu starości, określi w przyszłości (w wieku 

emerytalnym) pozycję w strukturach społecznych i bardziej zbliży do otwartej 

dla wszystkich Europy. 

Summary  

Analysis of Social Attitudes Towards the Elderly  

on the Basis of Students’ Opinions 

The article is devoted to the analysis of the attitudes of university students to senior citizens. The 

author has put forward a few theses, which in the course of the action she attempted at verifying. 

They concerned such issues as: describing the attitude of the Polish society to the old age and to 

senior citizens, the cognition of mental stereotypes pertaining to the old age , learning the specific 

vocabulary describing senility and people characterized by age seigniorial. In the paper the reader 

will also find demographic analyses, the results of the survey carried out on a group of students 

and the answer to questions concerning the similarities and differences between the attitudes of the 

Polish university students and the same group of respondents coming from other European Union 

countries. 

Keywords: old age, the opinions of students, stereotype.  
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Wstęp 

Zawód nauczycielski należy do najstarszych zawodów na świecie. Mówiąc  

o nim, kierujemy swoją uwagę na ideał, który oznacza, iż nauczyciel to „czło-

wiek wysoko zaawansowany w poznawaniu, rozumieniu i wartościowaniu sto-

sunków panujących w świecie, przede wszystkim w świecie społecznym, w pro-

cesach kształcenia i wychowania, a zarazem w twórczym kształtowaniu tych 

stosunków”
1
. Spośród wielu czynników warunkujących efektywność pracy 

szkoły bez wątpienia decydującą rolę odgrywa nauczyciel. Od jego kompetencji 

i umiejętności zależy bowiem jakość procesu nauczania i wychowania oraz 

trwałość jego wpływów na jednostkę. Do zadań stawianych dydaktykowi współ-

czesnej szkoły należy „mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju  

i stwarzanie mu wartościowego środowiska wychowawczego”
2
. 

Nauczyciel rozpoczynający pracę w placówce oświatowej jak każdy młody 

człowiek narażony jest na pewien stres, który związany jest z:  

— nowym środowiskiem, 

— adaptacją w nieznanym środowisku,  

— nieznajomością zwyczajów,  

— brakiem doświadczenia.  

Wymienione czynniki mogą wpływać w sposób bezpośredni i destrukcyjny 

na realizację zadań, hamować rozwój zawodowy. 

                                                      
1  S. Popek, A. Winiarz, Nauczyciel. Zawód. Powołanie. Pasja, Lublin 2009, s. 158.  
2  Podstawa programowa z komentarzami, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2001, s. 9. 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.13
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Przygotowanie zawodowe młodego nauczyciela nie kończy się, gdy opusz-

cza on mury uczelni. Przeciwnie, pogłębia się ono i trwa nadal w toku wykony-

wania pracy, i dlatego przed jego zwierzchnikiem staje specyficzne zadanie – 

studiowanie sytuacji młodych nauczycieli i przemyślane, racjonalne wprowa-

dzenie ich do zawodu. Myśl ta nie jest nowa, coraz wyraźniej podkreśla się bo-

wiem wychowawcze funkcje wszelkich zakładów pracy wobec pracowników. 

Otóż szkoła musi być także placówką, która podejmie trud dalszego kształtowa-

nia i zawodowego wychowywania początkującego pedagoga, a trudność po-

wszechnego przyjęcia tej fazy wynika stąd, że przywykliśmy dostrzegać wy-

chowawcze funkcje szkoły skierowane na młodzież i dzieci, natomiast propozy-

cja wychowywania w szkole samych wychowawców może się wydawać szoku-

jąca, co nie zmniejsza jej słuszności. 

Dlaczego ludzie zostają nauczycielami?  

Zawód nauczyciela jest sam w sobie zajęciem specyficznym, a zarazem jed-

nym z najpiękniejszych i najbardziej fascynujących. Ludzie wybierają tę profe-

sję z wielu powodów, najczęściej z pobudek wewnętrznych. Niewiele osób robi 

to dla pieniędzy. Wielu decyduje się uczyć, ponieważ w szkole szło im znako-

micie: odnosili sukcesy, a profesorzy w większości ich lubili. Tacy ludzie, zanim 

jeszcze ukończą szkołę, stwierdzają, że nauczanie jest w sam raz dla nich. Dla 

niektórych wszak powody są dokładnie odwrotne. Udało im się przetrwać szko-

łę, ale to nie był miły czas. Uważają, że potrafią wywiązać się z tego zadania le-

piej niż dydaktycy, którzy ich uczyli. Czasami w szkole było im tak źle, że  

w zawodzie nauczycielskim startują z determinacją, by traktować swoich 

uczniów sprawiedliwie, a w szczególności stawać w obronie skrzywdzonych 

przez los. Większość początkujących pedagogów jest przepełniona ideałami, 

chce dokonać zmian na lepsze. Powody decyzji, by rozpocząć pracę w tym za-

wodzie, znacząco wpływają na to, jak dany nauczyciel będzie postrzegał siebie 

w nowej roli i co myślał o swoich uczniach, kolegach z pracy i rodzicach. Od 

tych powodów zależy, czy rozczaruje się i jak bardzo będzie narażony na stres.  

Jak podaje Sue Roffey,  

motywacje nauczycieli do uczenia opierają się na: 

– Oświata to sposób, by świat stał się lepszy. 

– Uwielbienie swojego przedmiotu. 

– Nauczanie to zawód, dzięki któremu można zrobić coś dla innych.  

– Zawsze chciałem(am) być nauczycielem.  

– Tradycja rodzinna – członkowie mojej rodziny są nauczycielami – znam się na tym. 

– Ludzie podziwiają i szanują nauczycieli.  

– Chęć i radość z przebywania z dziećmi.  

– Sam(a) mam w sobie coś z dziecka.  

– Komunikatywność.  
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– Potrzeba pokazania swojej kreatywności.  

– Dobrze zorganizowany(a) i pewny(a) siebie. Będę w tym dobry(a).  

– Uwielbiam wyzwania.  

– Podoba mi się czas pracy i wakacje.  

– Tę pracę mogę pogodzić ze swoim życiem rodzinnym.  

– To stała praca ze stałymi dochodami.  

– Uczyć można wszędzie3. 

Potencjalnie wszystkie te rodzaje motywacji mają pozytywne i negatywne 

strony. Ludzie, którzy zostali nauczycielami, bo nie wiedzieli, czym innym się 

zająć, mogą odkryć, że to rzeczywiście jest ich powołanie. Wobec braku więk-

szych oczekiwań także i rozczarowanie może być mniejsze. Pedagodzy, którzy 

sami po części są dziećmi, mogą mieć doskonały kontakt z uczniami, ale tylko 

na pewnym poziomie – zaprowadzenie koniecznego porządku w klasie może 

przychodzić im z trudnością. Ci, którzy decydują się na nauczycielstwo ze 

względu na długie wakacje, mają być może bardziej wyważony stosunek do ży-

cia, ale będą musieli pilnować swego zaangażowania w czasie roku szkolnego, 

tak żeby dobrze wykonywać swoją pracę.  

Komunikatywni ludzie mogą być znakomitymi mówcami, ale muszą na-

uczyć się słuchać innych. Istnieją dwa rodzaje motywacji, które są szczególnie 

pomocne w klasie. Reakcja uczniów na nauczanie będzie lepsza, jeśli to, co robi 

nauczyciel, robi z pasją – zwłaszcza jeżeli umiejętnie potrafi okazać swój entu-

zjazm. Drugi ważny rodzaj motywacji to autentyczne zainteresowanie sprawami 

uczniów – darzenie dzieci sympatią oraz chęć działania dla ich dobra.  

Gdy zawód nauczyciela w przypadku konkretnej osoby staje się sztuką sztuk, jest to sy-

tuacja korzystniejsza dla obu zainteresowanych stron, tzn. zarówno dla uczącego, jak  

i uczonego. Jeden z pasją przygotowuje zajęcia, dba o atmosferę, a drugi, zarażony pozy-

tywną energią, niepostrzeżenie rozwija się. Najbardziej podatni w wyniku tego „zainfe-

kowania” sami zostają nauczycielami4.  

Jeżeli zaś nauczyciel jest rzemieślnikiem, to – oprócz znikomego zaintere-

sowania uczniów – grozi mu jeszcze syndrom wypalenia zawodowego, przyda-

rzający się w zawodach wymagających ciągłej koncentracji na problemach in-

nych ludzi. Do czynników zmniejszających ryzyko „wypalenia się” należy m.in. 

kształcenie umiejętności interpersonalnych, dokształcanie się. Kiedy człowiek 

wykonuje jakiś zawód bez przekonania, bez pasji, ma mniejszą ochotę na do-

skonalenie zawodowe, na poświęcenie czasu i energii na to, czego nie musi, a co 

jedynie podniosłoby jakość jego pracy i uchroniłoby go od ewentualnego nie-

bezpieczeństwa. W każdym społeczeństwie znajdzie się grupa fanatyków, którzy 

kochają dzieci, uwielbiają opiekować się nimi, zabawiać je i nauczać. Są to tak 

zwani nauczyciele z powołania. Osoby te, z nieznanych bliżej powodów, marzą 

o tym, aby uczyć w szkole, i starają się robić to jak najlepiej. Zdobywają w tym 

                                                      
3  S. Roffey, Jak przetrwać w szkole. Przewodnik dla nauczycieli, Warszawa 2008, s. 25. 
4  S. Popek, A. Winiarz, dz. cyt., s. 324. 
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celu stosowną wiedzę, kończą szkoły, studiują i stale doskonalą swoje umiejęt-

ności pedagogiczne. Takich ludzi jest jednak bardzo mało. Stanowią chwalebny, 

lecz – niestety – margines pracowników oświaty.  

Atrakcyjność zawodu 

Atrakcyjność zawodu nauczycielskiego to problem, który jakby umyka z po-

la widzenia i eksploracji naukowej, chętniej zaś jest podejmowany przez polity-

ków, media, a nawet uczniów i absolwentów szkół średnich. Sam prestiż zawo-

du w hierarchii innych profesji jest za granicą wciąż dość wysoki, bowiem do-

strzega się w nim posłannictwo czy misję społeczną, istotną dla rozwoju każde-

go narodu i jego kultury. Można zatem powiedzieć, że atrakcyjność zawodu  

w każdym makrosystemie społecznym zależy od kilku czynników, a mianowicie:  

— od kontekstu narodowego,  

— kulturowego,  

— sytuacji ekonomicznej, 

— polityki społecznej i oświatowej.  

Według samych nauczycieli atrakcyjność zawodu zależy nade wszystko od 

poczucia ich satysfakcji zawodowej.  

Badania naukowe wskazują, że na jej poziom wpływa wiele czynników, wśród których 

najistotniejsze to:  

– motywy wyboru zawodu, a wśród nich altruizm,  

– społeczne nauczanie zawodu,  

– lokalna polityka oświatowa,  

– poziom autonomii działań nauczyciela,  

– status,  

– kontakty – interakcje z uczniami,  

– kontakty – interakcje z kolegami,  

– wynagrodzenia,  

– czas pracy (pensum),  

– okres zatrudnienia (staż),  

– doskonalenie zawodowe, szczebel edukacji, na którym pracują (edukacja elementarna, 

podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna),  

– poziom stresu,  

– sukcesy – porażki uczniów5. 

Proces stawania się nauczycielem 

Rozwijająca się cywilizacja wiedzy, wizja społeczeństwa uczącego się oraz 

idea kształcenia ustawicznego stawiają wiele nowych wyzwań nie tylko przed 

                                                      
5  A. Bogaj, W. Dróżka, Proces stawania się nauczycielem. Teoria i praktyka, Kielce 2010, s. 74.  
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nauczycielami, lecz nade wszystko przed uczelniami kształcącymi i instytucjami 

wspomagającymi ich w dalszym rozwoju. Panuje powszechna zgoda, że współ-

cześnie zawód ten, jak chyba nigdy wcześniej, wymaga nieustannego uczenia 

się. Dominujący problem, jaki się tu pojawia, dotyczy poszukiwania sposobu na 

harmonijne łączenie dwóch stron kształcenia i dalszego rozwoju: strony tech-

niczno-praktycznej, akcentującej wąski lub ograniczony profesjonalizm, tzw. fa-

chowość czy biegłość zawodową, oraz strony humanistycznej i społeczno-kultu- 

rowej, podkreślającej znaczenie w tym zawodzie wartości osobowych, kulturo-

wych i społecznych, a także wysokiej kultury intelektualnej, pedagogicznej  

i etycznej. Proces stawania się dydaktykiem jest złożony i wielostronnie uwarun-

kowany. Zależy zarówno od czynników zewnętrznych – związanych głównie  

z polityką społeczną i oświatową państwa, jak i od szkoły – jej tradycji, oczekiwań 

i przemian, wreszcie od czynników wewnętrznych, osobowościowych samych 

osób wykonujących ten zawód. Pojęcie „nauczyciel” od zawsze kojarzy się z oso-

bą, która zajmuje się działalnością w sferze edukacji. Musi ona posiadać wiedzę  

i umiejętności, które przekazuje młodemu pokoleniu, oraz budzić zaufanie i sza-

cunek wśród wielu grup społecznych. Sam ten proces jest długotrwały i żmudny – 

nie należy do łatwych, choć wiele osób tak właśnie myśli. Ale wystarczy przeczy-

tać w prasie lub dowiedzieć się z telewizji, z jakimi problemami borykają się dziś 

szkoły i pedagodzy, by zacząć się zastanawiać, gdzie popełniliśmy błąd.  

Nauczyciel jest przedmiotem ciągłego zainteresowania, ponieważ stanowi najważniejszy 

składnik systemu edukacji i w funkcjonowaniu tego systemu spełnia strategiczną rolę. 

Jego praca i postawa w procesie wychowania i kształcenia mają zasadniczy wpływ na 

efektywność oddziaływań szkoły. Dlatego problem wzorcowego modelu nauczyciela 

przykuwał uwagę w przeszłości i współcześnie również stanowi przedmiot dużego zain-

teresowania. Od zarania dziejów wychowania formułowane były wobec pedagoga ocze-

kiwania, stawiano mu określone wymagania, wskazywano na pożądane cechy jego oso-

bowości, na sposób przygotowania do wypełniania zadań bądź formułowano całościowy 

ideał nauczyciela6. 

Transformacja społeczna, ekonomiczna i kulturalna, jaka nastąpiła pod ko-

niec XX wieku, zmieniła nie tylko nasz kraj, nasze społeczeństwo, ale w znacz-

nym stopniu odcisnęła swoje piętno również na polskiej szkole. Boryka się ona  

z problemami i trudnościami, które wcześniej nie były jej znane – wystarczy 

wymienić wszechobecną agresję i przemoc uczniów skierowaną nie tylko na 

rówieśników, ale i nauczycieli, coraz bardziej szerzące się zjawisko alkoholizmu 

i narkomanii wśród młodych ludzi, ubóstwo i bezrobocie dotykające coraz więk-

szą liczbę rodzin, a tym samym i ich dzieci, rozpad rodziny na skutek emigracji 

zarobkowej jednego, a czasami dwojga rodziców.  

Reforma systemu edukacji w Polsce postawiła przed dydaktykami wyzwa-

nia, które wynikają z prawa oświatowego. Wskazują na nowe zadania nauczy-

ciela, często wcześniej mu nieznane.  

                                                      
6  Tamże, s. 165.  
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Jak stać się dobrym nauczycielem, dobrym wychowawcą? 

Nauczyciel jest to zawód trudny, wymagający permanentnego dokształcania 

się, nieustannej kreatywności i adaptacji do zmieniających się wymagań instytu-

cjonalnych, ale co ważniejsze – adaptacji do wyzwań współczesnego, „pędzące-

go” świata.  

Jak być dobrym pedagogiem, który nie tylko przekazuje wiedzę i umiejętno-

ści, ale także potrafi radzić sobie z problemami i pułapkami tego zawodu? 

Jak kształtować swoje oczekiwania, nastawienia oraz kompetencje, aby re-

alizować wszystkie wyzwania i zadania odnoszące się do nauczania i wychowa-

nia uczniów? 

Należy dbać o tworzenie realistycznych oczekiwań i o wsparcie, budując 

dobre stosunki z dyrekcją szkoły, kolegami z pracy i rodzicami, a sytuacyjnie – 

o prawidłowy przebieg interakcji: uczeń – wychowawca.  

Co robić, aby być po prostu dobrym i zadowolonym ze swojej pracy dydak-

tykiem, z pożytkiem dla ucznia i dla siebie samego? Warto zwrócić uwagę na 

propozycję tworzenia grup wsparcia dla nauczycieli. Jest to forma wzajemnej, 

profesjonalnej pomocy, praktykowana w niektórych krajach, ale niemal nie-

obecna w polskiej rzeczywistości szkolnej, w której nie wypada, aby nauczyciel 

przyznawał się do swoich słabości i problemów zawodowych.  

U nas problemy może mieć jedynie uczeń, a od pedagoga oczekuje się, żeby 

jako profesjonalista był kompetentny, nieomylny i wystarczająco silny, aby je 

indywidualnie rozwiązywać. Wielu nowicjuszy wkracza w wybrany przez siebie 

zawód ze wspaniałymi ideami, nadziejami i determinacją, by skutecznie poma-

gać swoim uczniom w ich przygodzie z nauką. Nauczyciel, aby stał się efektyw-

nym organizatorem i realizatorem zadań w ramach procesu dydaktyczno-wycho- 

wawczego, powinien posiadać pewne typy kompetencji, czyli zdolności i goto-

wość do wykonywania zadań na określonym poziomie.  

Jeden z podziałów owych kompetencji zakłada ich trzy podstawowe grupy: 

– kompetencje merytoryczne, dotyczące zagadnień nauczanego przedmiotu – nauczy-

ciel ma być ekspertem i doradcą przedmiotowym,  

– kompetencje dydaktyczno-metodyczne, dotyczące warsztatu nauczyciela i ucznia,  

a więc metod i technik nauczania i uczenia się, zwłaszcza aktywizujących, projekto-

wych i pracy grupowej – nauczyciel powinien być doradcą dydaktycznym, 

– kompetencje wychowawcze, dotyczące różnych sposobów oddziaływania na uczniów, 

takie jak umiejętności komunikacyjne, nawiązywania kontaktów, rozwiązywania pro-

blemów danego wieku rozwojowego itp. – nauczyciel według tej koncepcji jest do-

radcą wychowawczym i życiowym7. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż wiemy, jakie właściwości są potrzebne do tego, 

aby efektywnie wykonywać ten zawód i jak te właściwości można osiągnąć po-

                                                      
7  S. Popek, A. Winiarz, dz. cyt., s. 158.  
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przez edukację, praktykę, aktywność społeczną i kształtowanie charakteru – mo-

żemy przyjąć, że jest to zawód dostępny niemal dla każdego. 

Zawód nauczyciela odbiega w znacznej mierze od standardów przyjmowa-

nych w powszechnym prawie pracy. Jego status zawodowy określony jest w od-

rębnym akcie prawnym – Karcie nauczyciela (z 26 stycznia 1982 r., ze zmiana-

mi z 15 sierpnia 2004 r.). Preambuła Karty nauczyciela podkreśla znaczenie  

i odrębność zawodu nauczyciela:  

Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczpospolitej Polskiej, 

pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zwodu nauczyciela zgodnie z potrze-

bami i oczekiwaniami […]. W artykule 9 określone zostały podstawowe kryteria, które 

spełniać musi kandydat na nauczyciela, tj. posiadać wyższe wykształcenie z odpowied-

nim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyć zakład kształcący nauczycieli i pod-

jąć pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje, przestrzegać ogól-

nie przyjętych zasad moralnych, spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania 

zawodu. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych potrzebami szkoły, z osobą legi-

tymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nie posiadającą przygotowania 

pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiązu-

je się do uzyskania przygotowania pedagogicznego (art. 10). 

Przez wieki profesja ta ulegała pewnej mitologizacji. Wynika to między in-

nymi stąd, że wielu początkujących przypuszcza, że ich praca łączy się z powoła-

niem, chociaż zdają sobie sprawę, że o dobrym wykonywaniu wspomnianego za-

wodu decyduje przede wszystkim odpowiednie przygotowanie teoretyczne i prak-

tyczne, a nie jakiś mityczny „akt powołania”. W nauczycielskim powołaniu za-

znacza się szczególnie upodobanie do kontaktowania się i pracy z dziećmi i wśród 

nich. Najlepszym wychowawcą jest ten człowiek, który z przejęciem i zrozumie-

niem odnosi się do wszechstronnego wychowania swoich podopiecznych.  

Etapy rozwoju nauczyciela 

Rozpowszechniona jest opinia, że po otrzymaniu dyplomu człowiek jest  

w pełni przygotowany do wykonywania zawodu. To jednak wyjątkowo niefor-

tunne przekonanie. Początkujący nauczyciele są pozostawieni sami własnemu 

losowi. Tymczasem nie jest tak, że po otrzymaniu dyplomu automatycznie każ-

dy potrafi w pełni podejmować wszystkie działania, które są konieczne do roz-

wijania i realizowania skutecznego planu nauczania kilkudziesięciu uczniów. 

Opanowanie umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania tego zadania  

w stopniu doskonałym zajmuje kilka lat, a niektórzy nigdy nie osiągną takiej 

sprawności. Każdy pedagog potrzebuje pomocy. Istnieją różnice pomiędzy no-

wicjuszami a doświadczonymi, wytrawnymi wychowawcami. Profesjonaliści są 

na przykład bardziej wyczuleni na kontekst nauczania, są większymi oportuni-

stami podczas planowania, rozpoznają wzorce zachowań uczniów i wydają się 

znać swoje klasy, zanim je rzeczywiście poznają., stawanie się nauczycielem jest 
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procesem rozwoju, jak w przypadku opanowywania każdej złożonej sztuki bądź 

rzemiosła, w którym naturalne są zarówno rozczarowania i porażki, jak i chwile 

sukcesów.  

Na drodze do profesjonalizmu nauczyciele przechodzą cztery luźne, aczkol-

wiek rozpoznawalne etapy:  

— etap wyobrażeń,  

— etap przetrwania,  

— etap mistrzostwa  

— i w końcu etap wpływu.  

Etap wyobrażeń pojawia się wtedy, gdy ktoś zaczyna poważnie myśleć o zostaniu na-

uczycielem. W tej fazie niepohamowana wyobraźnia kreuje wizje urzeczonej młodzieży 

niecierpliwie oczekującej kolejnej wypowiedzi nauczyciela. […] Etap ten ma również 

ciemną stronę: przelotne wizje klasy, która wyzywająco odmawia wykonania poleceń, 

wizje zaślinionych kulek z gumy do życia, przylepionych do tablicy, nieprzyjemne 

wspomnienia wrogości i braku szacunku uczniów8.  

Po rozpoczęciu pierwszej pracy początkujący nauczyciele szybko odkrywa-

ją, że „prawdziwe” nauczanie i praktyki pedagogiczne to dwa zdumiewająco 

różne doświadczenia. Pojawia się szok.  

Oto kilka typowych różnic: jako praktykanci uczyli zwykle w klasach o usta-

lonych schematach nauczania i prowadzenia lekcji. Cieszyli się wsparciem  

i uwagą nauczyciela prowadzącego, który był szczerze zainteresowany ich suk-

cesem, nawet jeśli chciał się upewnić, czy zbyt poważnie nie naruszają progra-

mów bądź koncepcji pedagogicznych. Musieli też realizować zakres materiału 

podany przez nauczycieli prowadzących, nawet jeśli im się on nie podobał.  

Początkujący nauczyciele nie mogą liczyć na żaden z tych czynników. 

Szybko odkrywają, że pod wieloma względami ich doświadczenie jest niewy-

starczające – a może nawet nieistotne – w obliczu zadań, przed jakimi stanęli.  

Odkrycie niedoskonałości zapoczątkowuje etap przetrwania – uczenia się 

nauczania i walki o własne życie zawodowe. Etap ten rozpoczyna się najczęściej 

między październikiem a grudniową przerwą świąteczną, choć może zacząć się 

praktycznie w każdej chwili. Może on trwać krótko albo ciągnąć się do końca 

roku. Może być intensywny albo dość łagodny, zostać wywołany przez serię 

dramatycznych zdarzeń bądź przez pozornie niewinny problem z jednym 

uczniem. Początkującemu nauczycielowi albo udaje się w takiej sytuacji odbu-

dować swoje poczucie tożsamości i własnej wartości, albo czuje się zdruzgota-

ny, rozczarowany nauczaniem i odczuwa wrogość w stosunku do uczniów.  

W większości wypadków etap przetrwania kończy się w lutym. Etap mistrzo-

stwa to etap opanowywania rzemiosła, na którym świeżo upieczony nauczyciel 

zaczyna krok po kroku uczyć się nauczania. W tym okresie, po opanowaniu pro-

blemów z dyscypliną i organizacją zajęć oraz po wypracowaniu środków za-

                                                      
8  K. Rogowski, Początkujący nauczyciel. Studium przypadku, Gdańsk 2009, s. 33.  
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chowania bezpieczeństwa w klasie, początkujący nauczyciel mniej lub bardziej 

systematycznie skupia się na poprawie swoich konkretnych umiejętności oraz na 

nauczanym materiale. Podstawowym celem staje się w tym momencie troska  

o lepsze wyniki w nauce, a nie o poprawę zachowania uczniów. Warto wspo-

mnieć o etapie wpływu. Znajduje się on poza zasięgiem początkującego pedago-

ga. Ten etap osiągają doświadczeni, kompetentni nauczyciele, którzy do mi-

strzostwa opanowali umiejętności potrzebne w ich profesji, są czynni zawodowo 

i potrafią wskazać źródła swojej kompetencji. 

Pomocna dłoń dla początkujących 

Zazwyczaj pedagodzy rozpoczynający pracę wdzięczni są za zainteresowa-

nie i pomoc okazywaną im przez innych. Istnieje szereg organizacji oraz nie-

formalnych grup oferujących im pomoc, np.: 

— zespoły przedmiotowe,  

— pracodawcy,  

— zespoły (np. grupa Rozwoju Organizacyjnego Szkoły),  

— związki zawodowe,  

— stowarzyszenia,  

— kuratorium,  

— poradnia psychologiczno-pedagogiczna,  

— Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE),  

— Ministerstwo Edukacji Narodowej,  

— Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). 

Opiekun stażu 

Współczesna polska szkoła stała się instytucją bardziej autonomiczną niż to 

miało miejsce kilka lat temu, a to z kolei przyczyniło się do większej samodziel-

ności, ale i odpowiedzialności wychowawców za to, co się w niej dzieje. Wska-

zane jest tworzenie w szkole pozytywnie zintegrowanej grupy nauczycieli, któ-

rzy wspierają się nawzajem i wspólnie poszukują rozwiązań trudnych sytuacji. 

Konieczne jest otoczenie opieką zwłaszcza początkujących osób, dopiero rozpo-

czynających swoją pracę. Problem ten został dostrzeżony przez władze oświa-

towe, które nakazały przydzielanie stażystom i nauczycielom kontraktowym 

(najniższe stopnie awansu zawodowego) bardziej doświadczonego dydaktyka 

jako opiekuna (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2000 r.).  

Rzeczywistość niekiedy daleko jest od założeń ministerialnych, gdyż zdarza 

się, że jego rola sprowadza się do napisania końcowego sprawozdania. Człon-

kiem kadry nauczycielskiej bezpośrednio odpowiedzialnym za wspieranie osoby 
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rozpoczynającej pracę jest opiekun stażu. Wyboru na takie stanowisko dokonuje 

dyrektor, uwzględniając wiek, gotowość do wykonywania tej pracy oraz umie-

jętności przewodnika. Osoba taka obserwuje pracę stażysty, omawia wyniki ob-

serwacji, odpowiada na pytania nowicjusza, proponuje materiały.  

Władze szkoły przydzielają często młodym nauczycielom mentorów. To,  

w jaki sposób będą oni sprawowali tę funkcję, zależy od ich indywidualnego 

charakteru, podejścia, wyszkolenia, a także od tego, czy swoją rolę postrzegają 

przede wszystkim jako obowiązek sprawowania nadzoru, czy jako misję udzie-

lania wsparcia.  

Mentorzy z przymusu mogą okazać się niezbyt pomocni. Inni zaś mogą 

udzielać konstruktywnych uwag, które wpłyną na możliwości rozwoju początku-

jących i pomogą im przetrwać.  

Opieka mentorska i ocenianie nauczycieli stają się powoli powszechne  

w odniesieniu do początkujących pedagogów, chociaż rola opiekuna stażu (men-

tora) i rodzaj dokonywanej oceny są często różne. Najważniejszym zadaniem 

opiekuna jest wspieranie świeżo upieczonego nauczyciela.  

Wyższa kadra kierownicza i wykonawcza 

Takie osoby mają duży wpływ nie tylko na nowych nauczycieli, ale również 

na tych z większym doświadczeniem. To od nich w największym stopniu zależą 

przyjęcie określonych strategii, tematy podstawowych dyskusji, a także kultura 

panująca w szkole. Są to osoby począwszy od dyrektora szkoły, który „zawsze 

wspiera i pomaga nauczycielom”, a skończywszy na jego zastępcy, który mło-

dych nauczycieli traktuje jako niekompetentnych, jeśli nie potrafią sprostać za-

daniu. Potyczki i problemy, jakie pojawiają się w pierwszych miesiącach i latach 

pracy, postrzegane są jako „prawo przejścia” – „jeśli ja przeżyłem pierwsze lata 

mojej pracy, to i oni mogą”. 

Grono pedagogiczne 

Koledzy z pracy mogą stanowić wspaniałe źródło wsparcia. Powiedzenie: 

„Miło duszy, gdy się nad nią druga wzruszy” w rzeczywistości często znajduje 

prawdziwe odzwierciedlenie. W trudnych chwilach wsparcie społeczne odgrywa 

ważną rolę i nie powinno być lekceważone. Czas wspólnie spędzony w klasie 

również bywa bardzo cenny. Obserwator może zauważyć rzeczy, których na-

uczyciel nie dostrzega i zaproponować mu wprowadzenie zmiany. Z drugiej zaś 

strony, może przyznać, że jego strategie są skuteczne i wartościowe. Obserwacja 

lekcji innego nauczyciela zawsze daje możliwość zdobycia nowych umiejętności 

nauczycielowi rozpoczynającemu pracę. Wspólne materiały również są bardzo 
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pomocne. Potrzebuje on również kogoś, przy kim pozbędzie się ciężaru i komu 

może się wyżalić. Należy jednak pamiętać, że samo narzekanie spowoduje  

w dłuższej perspektywie obustronne przygnębienie.  

Nauczyciel powinien dzielić się wypróbowanymi strategiami, budować wza-

jemne zaufanie oraz rozwijać efektywne sposoby rozwiązywania problemów, 

takie jak myślenie skoncentrowane na danym zagadnieniu.  

Dydaktyk rozpoczynający pracę powinien zwracać uwagę na nauczycieli, 

którzy wyglądają na zadowolonych ze swojej pracy, asertywnie, ale sprawiedli-

wie rozwiązują konflikty oraz cieszą się szacunkiem wśród swoich uczniów. Nie 

powinien mylić szacunku ze strachem. Należy szukać współpracowników two-

rzących wokół siebie aurę spokoju, pewności siebie i ufności.  

Pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz nauczyciele wspomagający 

W szkołach pracują również „specjaliści od zachowania”, którzy mogą słu-

żyć pomocą w różnych sytuacjach. Najczęściej pedagodzy szkolni pracują eta-

towo w szkołach w Australii oraz Stanach Zjednoczonych, rzadziej w Wielkiej 

Brytanii. Nauczyciele wspomagający oraz doradcy czasami pomagają uczniom, 

jednak ich zadaniem jest najczęściej wspieranie nauczycieli. W Wielkiej Bryta-

nii psychologowie szkolni systematycznie wizytują szkoły państwowe. Mimo iż 

większość czasu spędzają na rozmowach oraz ocenianiu uczniów o wysokim 

poziomie trudności, wielu uważa się również za doradców interwencyjnych we 

wczesnej fazie konfliktu. Chętnie porozmawiają oni z nauczycielami na temat 

problemów. Jest to efektywne wykorzystanie czasu, bowiem wzywanie rodzi-

ców do szkoły okazuje się wówczas niepotrzebne. Propozycje zmiany podejścia 

mogą spowodować, że kolejna konsultacja nie będzie już konieczna – wystarczy 

informacja o postępie.  

Wiele poradni psychologiczno-pedagogicznych oferuje wsparcie i prowadzi 

szkolenia na temat problemów z zachowaniem oraz powiązanych z tym kwestii. 

Psychologowie są wyszkoleni, jeżeli chodzi o umiejętność słuchania i mogą po-

móc debiutantowi w określeniu jego głównych problemów oraz podpowiedzieć, 

w jaki sposób je rozwiązać. Nie będą go oceniać ani obarczać winą, natomiast 

pomogą mu zastanowić się nad pewnymi kwestiami i ustalą plan działania. 

Można spotkać psychologów i pedagogów stosujących podejście nastawione 

bardziej na znalezienie rozwiązania niż na sam problem.  

Naturalnym uzupełnieniem zasady podziału pracy jest zasada jej zespalania, 

poprzez integrowanie zadań. W pracy nauczycielskiej ma to szczególne znacze-

nie, gdyż właśnie zespół pedagogów wywiera wpływ na osobowość dziecka  

i aby ukształtować ją harmonijnie, niezbędne jest współdziałanie jego członków. 

Udział w nauczycielskim zespole roboczym ma istotne znaczenie dla początku-

jącego belfra, gdyż zyskuje on tu wsparcie, pomoc, radę, co sprzyja umacnianiu 
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przeświadczenia o możliwości skutecznego wykonywania nawet złożonych  

i trudnych zadań szkolnych.  

Spotkania grup wsparcia stanowią wzajemną pomoc dla wychowawców, 

ułatwiając przekaz informacji, a także pomagają wypracować konsekwentne 

sposoby postępowania z uczniami, których zachowanie trudno zrozumieć i trud-

no na nie zareagować. Na takich spotkaniach rodzą się pomysły, dotyczące kie-

rowania szkołą oraz zaspokajania różnorakich potrzeb.  

Personel wspierający 

Sekretem powodzenia młodego nauczyciela w placówce oświatowej jest nie 

tylko przychylność dyrekcji, poparcie współpracowników czy popularność 

wśród dzieci. 

Personel niedydaktyczny może mieć bardzo duże znaczenie dla pracy po-

czątkującego pedagoga w szkole. Składa się on z woźnego lub dozorcy czy kon-

serwatora, sekretarki szkolnej, osób pracujących w kuchni oraz klasowych po-

mocników.  

Rodzice i opiekunowie 

Kolejną grupą społeczną, z którą nauczyciel powinien współpracować, są 

rodzice, tym bardziej że Konstytucja RP gwarantuje im wpływ na to, co dzieje 

się z ich dziećmi również na terenie szkoły. Prawa rodziców do decydowania  

o swoim dziecku gwarantuje także Powszechna deklaracja praw człowieka, 

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r., Europejska 

konwencja praw człowieka, Kodeks prawa kanonicznego. Również Rozporzą-

dzenie MEN z 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcio-

letniej szkoły podstawowej i gimnazjum (Dz. U. nr 14, poz. 131) nakłada na 

szkoły obowiązek zawarcia w statutach zasad i form „współdziałania szkoły  

z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profi-

laktyki” (par. 2.1. pkt 10). A art. 1.2. Ustawy MEN o systemie oświaty z 7 wrze-

śnia 1991 r. głosi, że „system oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie 

przez szkołę wychowawczej funkcji rodziny”.  

Większość rodziców jednak chce być sprzymierzeńcem nauczycieli wobec 

trudności dydaktycznych czy wychowawczych swoich pociech i warto, aby dy-

daktyk w umiejętny sposób to wykorzystał. Rodzice mogą być ekspertami i do-

radcami, od których można i warto się uczyć, skarbnicą wiedzy i informacji  

o dziecku, o jego słabych i mocnych stronach, potrzebach, zainteresowaniach, 

stresach, jakim dziecko podlega.  

Pedagog, jak można przeczytać w założeniach reformy edukacyjnej, powi-

nien współdziałać również z uczniami, pytać dzieci o zdanie, uwzględniać, li-
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czyć się z ich doświadczeniami życiowymi, brać pod uwagę ich potrzeby, plany, 

preferencje, umożliwiać im współdecydowanie o tym, co dzieje się na lekcjach, 

jednym słowem, traktować ich jako podmiot w procesie dydaktycznym.  

Nauczyciel powinien nawiązać z uczniami specyficzną więź, opartą na 

umiejętności spostrzegania i słuchania wychowanków, empatycznego ich rozu-

mienia, umiejętności komunikowania, także niewerbalnego, pomagania, rozwią-

zywania problemów i podejmowania decyzji, interweniowania i rozwiązywania 

konfliktów, czyli negocjacji i mediacji. Ważna jest również umiejętność inte-

growania grupy i organizowania sytuacji wychowawczych wyzwalających  

w uczniach chęć wspólnego działania.  

Nowicjusze często czują strach przed spotkaniami z rodzicami swoich pod-

opiecznych, szczególnie gdy trzeba poruszyć trudne tematy. Boją się, że rodzice 

będą wymagający, agresywni czy nawet groźni. Naturalnym zachowaniem jest 

obrona, jednak istnieje małe prawdopodobieństwo, że takie postępowanie przy-

niesie pozytywne efekty. Łatwo jest też wyciągać pochopne wnioski na temat 

opieki rodziców nad dziećmi oraz winić ich za problemy ich pociech. Z rodzi-

cami, którzy stosują niewłaściwe i szkodliwe praktyki wychowawcze, należy 

postępować przede wszystkim w sposób konstruktywny. Następujące podstawy 

interakcji mogą okazać się pomocne. Początkujący nauczyciel powinien starać 

się panować nad sobą, gdy spotyka się z rodzicami niektórych uczniów. Może 

powiedzieć im, że potrzebuje ich pomocy oraz że chce usłyszeć od nich opinie 

na temat ich dzieci. Należy szanować ich rodzicielską rolę – być może nikt inny 

tego nie robi.  

Podczas rozmowy z rodzicami wychowawca musi skupić się na potrzebach 

ich dziecka, a nie całej klasy. Nie jest zadaniem pedagoga przekonanie rodziców 

o tym, że ich pociecha zachowuje się koszmarnie, gdy powinien myśleć o pozo-

stałych trzydziestu uczniach w klasie. Pokazanie listy uwag na temat złego po-

stępowania ich dziecka może spowodować, że rodzice zamilkną z zakłopotania, 

przyjmą postawę obronną lub zdenerwują się na nauczyciela. Mogą też zgodzić 

się ze wszystkim, co on mówi, a tym samym wychowanek pozostanie bez żadnej 

obrony, ani w domu, ani w szkole. Nauczyciel powinien poprosić rodziców, aby 

podzielili się z nim własnymi opiniami na temat swoich pociech i ich potrzeb. 

To pozwoli na stworzenie pełnego obrazu danego ucznia oraz pomoże  

w „współtworzeniu rzeczywistości” i zapobiegnie kłótniom o to, kto ma rację. 

Zamiast mówić rodzicom, co powinni robić, to oni mogą podjąć decyzje wspól-

nie z nauczycielem, uwzględniając takie formy pomocy, które są możliwe. Wie-

lu rodziców chce uchodzić za wspierających, ale nie potrafi postępować według 

narzuconych im wskazówek.  

Nauczyciel winien zachęcać rodziców do tego, aby mieli pozytywne zdanie 

na temat swoich dzieci oraz wzmacniali ich mocne strony i dobre postępowanie. 

Takie zachowanie wpłynie na relacje rodzic – dziecko oraz na rodzicielską pew-

ność siebie. Jeśli rodzice są zdania, że ich pociecha nie może zrobić nic złego, 
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nauczyciel nie powinien próbować odwodzić ich od tej myśli. Winien szanować 

ich opinię i skoncentrować się na potrzebach ich dziecka w szkole.  

Summary 

The Professional Start of a Teacher 

In this article, the authors make an attempt to answer their own questions, e.g., why people become 

teachers, what is needed for a professional start of a young teacher, what the motivation of the 

teacher in order to teach is, hence, what the attractiveness of the teaching profession results from. 

In order to get the expected answers, the appropriate considerations related to the process of be-

coming a teacher as well as the guidance on how to become a good teacher, a good educator have 

been taken into. 

Keywords: teacher, professional start.  

 

 



PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
Rocznik Polsko-Ukraiński 2014, t. XVI, s. 207–218 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.14    

Ігор Ю. РОБАК 

Становлення вищої медичної школи Харкова  

в дорадянську добу (до 210-річчя Харківського 

національного медичного університету) 

Słowa kluczowe: wyższe kształcenie medyczne, Uniwersytet Państwowy w Charkowie, fakultet 

medyczny, żeński instytut medyczny,  publiczna opieka zdrowotna, klinika. 

На початку наступного року Харківський національний медичний 

університет відзначатиме свою 210-ту річницю. У зв’язку з цим 

посилюється інтерес науковців і громадськості до його історії, як і до 

історії вищої медичної школи Харкова взагалі. Євроінтеграція України 

ставить перед її освітою нові вимоги, а отже, вимагає усвідомлення  

і творчого осмислення історичного досвіду. Це в повній мірі стосується  

й медичної освіти. 

Історіографія даної теми досить широка і різноманітна. В дожовтневий 

період до історїї медичного факультету Імператорського Харківського 

університету звертались Д.І. Багалій, В.П. Бузескул, М.Ф. Сумцов,  

К. Фойгт та інші автори у працях, присвячених ювілеям міста або 

навчального закладу
1
.  

                                                      
1  Багалей Д.И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905): ист. 

моногр.: в 2 т. / Д.И. Багалей, Д.П. Миллер. – Репр. изд. – Х.: [б. и.], 1993. – 2 т.; Багалей 

Д.И. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его 

существования (1805–1905) / Д.И. Багалей, Н.Ф. Сумцов, В.П. Бузескул. – Х.: тип. 

Адольфа Дарре, 1906. – 344 с.; Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета 

(по неизданным материалам): [в 2 т.] / Д.И. Багалей. – Х.: тип. и литогр.  

М. Зильберберга, 1893–1904. – 2 т.; Медицинский факультет Харьковского университета 

за первые 100 лет его существования (1805–1905) / под ред. И.П. Скворцова и Д.И. 

Багалея. – Х.: тип. «Печ. дело» кн. К. Н. Гагарина, 1905–1906. – V, 471, 314, XVI c., 27 л. 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.14
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Головним надбанням радянської історіографії становлення та розвитку 

вищої медичної школи Харкова стали «Очерки истории Харьковского 

медицинского института»
2
. 

У пострадянські часи до 200-річного ювілею Харківського медичного 

університету вийшли друком два святкових видання, які вмістили хроніку 

важливих подій харківської вищої медичної школи, історичні нариси 

кафедр та біографії видатних професорів
3
. 

Про внесок медичного факультету Імператорського Харківського 

університету і Жіночого медичного інституту Харківського медичного 

товариства в розвиток охорони здоров'я губернського міста писав в одній із 

своїх монографій автор даної статті
4
. 

Історію харківської вищої медичної школи можна поділити на три 

великі етапи: 1) період медичного факультету Харківського університету 

та Жіночого медичного інституту (1805–1920 рр.), 2) період Харківського 

медичного інституту (1921–1994 рр.), 3) період Харківського медичного 

університету (з 1994 р.). Ці періоди тісно пов'язані з важливими етапами 

життя нашої країни: періодом царату в підросійській Україні; радянським 

періодом і періодом незалежної держави України.  

У запропонованій статті автор поставив мету узагальнити історичний 

досвід створення і подальшого розвитку харківської вищої медичної школи 

на першому, дорадянському етапі її становлення. 

Підвалини вищої медичної школи Харкова заклав медичний факультет 

Харківського університету. Його було організовано в числі чотирьох 

факультетів Імператорського Харківського університету, урочисте 

відкриття якого відбулося 29 (17 за юліанським календарем, що діяв тоді  

в Росії) січня 1805 року. Це був перший університет у підросійській 

Україні, а отже, вища медична освіта на її теренах почалася саме з нього. 

Згідно зі статутом 1804 р., до складу медичного факультету 

Харківського університету входило 6 кафедр: 1) анатомія, фізіологія  

і судово-лікарняна наука; 2) патологія, терапія і клініка; 3) хірургія;  

4) повивальне мистецтво; 5) худоболікування; 6) лікарське речовинослов'я, 

фармація і лікарняна словесність. Перші «дійсні» студенти-медики  

у Харківському університеті з'явилися тільки 1809 року, і було їх лише  

                                                      
портр.; Фойгт К. Историко-статистические записки об Императорском Харьковском 

Университете и его заведениях, от основания Университета до 1859 года / К. Фойгт. – Х.: 

в унив. тип., 1859. – 175 с. 
2  Очерки истории Харьковского медицинского института / [редкол.: В. А. Задорожный 

(отв. ред.) и др.]. – Х.: ХМИ, 1969. – 486 с. 
3  Вчені університету / Харк. держ. мед. ун-т ; за ред. А. Я. Циганенка. – Х.: Харків, 2002. – 

470 с.; Історія Харківського державного медичного університету: [1805–2005] / за ред. 

А.Я. Циганенка]. – Х.: [ВПЦ «Контраст»], 2005. – 742 с., [7] с. іл. 
4  Робак І.Ю. Організація охорони здоров'я в Харкові за імперської доби (початок XVIII ст. 

– 1916 р.) / І.Ю. Робак. – Х.: ХДМУ, 2007. – 346 с., [12] арк. іл. 
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2 особи. До того вони опановували фундаментальні науки. Планомірне 

викладання на медичному факультеті почалося в 1811 році, до цього часу 

воно носило випадковий характер за відсутністю чи мізерним числом 

студентів-медиків
5
.  

Першим деканом медичного факультету став професор І.Д. Книгін. 

Поступово факультет набирав сили. У 1814 році були відкриті перші 

клініки: терапевтична і хірургічна, у кожній з них було по 6 ліжок. 

Акушерська клініка на 4 ліжка відкрилася 1829 року. За перші 30 років 

існування (1805–1835) факультет дав країні всього 301 лікаря, причому 

число випускників коливалося від однієї особи у 1812 р. до 33 у 1828 р.
6
.  

За статутом 1835 року кількість кафедр на медичному факультеті 

збільшилась до 10. Для підготовки викладачів з молодих докторів 

медицини широко стали практикуватися відрядження з науковою метою до 

Петербурга, Москви і особливо за кордон; кожен з цих молодих докторів 

одержував від факультету докладну інструкцію для своїх занять.  

Медичний факультет Харківського університету постійно стежив за 

досягненнями медичної науки, швидко відгукувався на появу нових 

.відкриттів. Так, у квітні 1847 р. факультетом було доручено професорам 

Т.Л. Ванцетті, П.А. Нарановичу і К.Ф. Вишневському провести досліди  

в клініках над наркотичною дією ефіру. Проф. П.А. Наранович доповів, 

що, як показали експерименти, вдихання ефіру знижувало чутливість  

і робило майже безболісними великі операції; поганих наслідків від 

наркозу ефіром не спостерігалося. А першу в Російській імперії операцію 

під ефірним наркозом 1847 року здійснив професор Ф.І. Іноземцев – 

вихованець Харківського університету
7
. 

Харківський університет і його медичний факультет не стояли осторонь 

нагальних проблем життя країни, активно намагалися сприяти їх 

вирішенню. Професори-медики і студенти факультету брали активну 

                                                      
5  Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его 

существования…, с. 1–2 (2-я паг.); Історія Харківського державного медичного 

університету…, с. 15. 
6  Багалей Д.И. Краткий очерк истории Харьковского университета…, с. 75, 294; Гусев 

А.Н. Харьков: его прошлое и настоящее: ист.-справ. путеводитель в рис. и описаниях  

с прил. снимков, воспроизведен. с редких картин, акварелей, гравюр, фот. с натуры, 

чертежей пл. города 1768 г. и новейшего / собрал и издал А.Н. Гусев. – Х.: тип. Дарре, 

1902. – 260 с., 6 табл., 12 л. ил. – С. 179; Державний архів Харківської області (ДАХО), 

ф. 3, оп. 63, спр. 141, арк. 1–29; Историческая хронология Харьковской губернии / сост. 

К.П. Щелков. – Х.: унив. тип., 1882. – VIII, 366 с. – С. 180, 194; Очерки истории 

Харьковского медицинского института, с. 11; 125 лет Харьковского медицинского 

института (1810–1935). – Х.: ХМИ, 1935. – 76 с. – С. 9, 12, 1, 22, 25; Фойгт К. Вказ. твір, 

с. 7, 15–16, 109–121; Харьковский государственный университет им. А.М. Горького за 

150 лет / [редкол.: С.М. Короливський (пред.) и др.]. – Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1955. – 

543 с. – С. 24. 
7  Історія Харківського державного медичного університету…, с. 17–18. 
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участь у боротьбі з холерою. Під час спалахів холери професори займалися 

вивченням захворювання, підготували та видали популярні брошури про 

розпізнавання і лікування холери, особисто, разом зі студентами, 

здійснювали медичні заходи, проявляючи при цьому справжній героїзм
8
.  

Під час Кримської війни професори безкоштовно працювали  

у тимчасових військових шпиталях як у Харкові, так і в Криму. Активну 

участь у цій патріотичній роботі взяли П.А. Наранович, Т.І. Єллінський, 

І.О. Свиридов, К.О. Демонсі та інші. У наданні допомоги пораненим  

і хворим воїнам професорам допомагали студенти-медики
9
. 

Серед проявів активної громадської діяльності прогресивних 

представників медичного факультету особливе місце належить створенню 

Харківського медичного товариства та участі в його роботі. У 1860 р. 

професор В.Ф. Грубе виступив з пропозицією про заснування медичного 

товариства. Серед 26 його засновників 13 були професорами або 

співробітниками медичного факультету. Харківське медичне товариство 

розпочало свою роботу в травні 1861 року і стало відігравати помітну роль 

у житті міста. Медичне товариство створило лікарню, Пастерівський, 

Бактеріологічний та Хіміко-мікроскопічний інститути, Жіночий медичний 

інститут, почало видавати «Харьковский медицинский журнал». Усе це 

надало діяльності Харківського медичного товариства загальнодержавного 

значення. Першим головою товариства був професор Д.Ф. Лямбль, який 

очолював його в 1861–1863 та 1867–1868 роках
10

.  

В останні роки дії статуту 1835 р. серед професорів виділялися такі 

справжні спеціалісти своєї справи, високо освічені, енергійні у своїй 

викладацькій та практичній діяльності, як хірурги Тит Лаврентійович 

Ванцетті та Вільгельм Федорович Грубе, патологоанатом Душан 

Федорович Лямбль, фізіолог Іван Петрович Щєлков. Широко ерудованим 

спеціалістом у галузі фармакології був професор Єгор Степанович 

Гордєєнко, який читав ще й хімію і ввів практичні заняття з цього 

предмета. 

                                                      
8  Робак І.Ю. Вказ. твір, с. 82–90.  
9  Робак І.Ю. Деятельность медицинской профессуры Императорского Харьковского 

университета в практическом здравоохранении в дореформенный период XIX в. // 

Медицинская профессура Российской империи: тезисы науч. конф., 12 марта 2004 г. – 

М., 2004. – С. 116 –117.  
10  ДАХО, ф. 12, оп. 1, спр. 1682, арк. 39, 54; ф. 44, оп. 1, спр. 536, арк. 1, 3, 17; 

Празднование совершившегося двадцатипятилетия Харьковского медицинского 

общества, 24 мая 1886. 1861–1886. – Х.: тип. Дарре, 1886. – 89 с.; 100-летие 

Харьковского научного медицинского общества, 1861–1961: сб. очерков и ст. по истории 

деятельности / [редкол.: Н.П. Новаченко (отв. ред.) и др.]. – К.: Здоров’я, 1965. – 259 с.; 

Харьковское медицинское общество (1861–1911): очерки его пятидесятилет. 

деятельности / под ред. С.Н. Игумнова. – Х.: тип. и литогр. М. Зильберберга и С-вья, 

1913. – [1], V, 539, II с., 23 л. ил.  
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За період з 1836 по 1863 рік у Харківському університеті було 

підготовлено 724 лікаря. 

У 1863 р. російські університети одержали найкращий за дорадянських 

часів статут. Це було обумовлено важливими історичними подіями у житті 

Росії, серед яких головне місце належало скасуванню кріпацтва. Під 

тиском прогресивного суспільного руху університетам була надана деяка 

автономність.  

За статутом 1863 р. на медичному факультеті Харківського 

університету викладання велося на 17 кафедрах
11

.  

Великі зусилля медичний факультет приклав до поліпшення клінічного 

викладання. В кінці 1866 р. Харківське земство висловило згоду на 

організацію в земській лікарні спеціальних клінічних відділень  

і проведення занять. В 1873 р. міська дума дозволила відкрити госпітальні 

клініки в муніципальній Олександрівській лікарні. Проте реалізовано 

останнє рішення було тільки 1879 р. 1872 р. була відкрита офтальмологічна 

клініка. Директором цієї клініки з початку її існування був   проф.  

Л.Л. Гіршман, славетний офтальмолог, відомий не тільки в Російській 

імперії, а й далеко за її межами. Зараз Харківська міська клінічна 

офтальмологічна лікарня носить його ім'я
12

. 

Починає швидко розвиватися наукове життя медичного факультету  

і докорінно змінюється характер викладання. У короткий термін 

професори змогли перебудувати викладання і підвести під нього могутню 

наукову базу. Відкинуто зовсім енциклопедизм у викладанні і, навпаки, 

розвивається прагнення до спеціалізації. Введені експерименти  

в лабораторіях і досліди на лекціях, які зацікавлювали студентів  

і викликали у них потяг до глибокого оволодіння наукою. Клініки також 

впроваджували в лікування все нове, удосконалене і корисне, так що 

студенти засвоювали розумні методи лікування, що велося на наукових 

засадах.  

Представниками факультету в цей період були видатні професори, 

серед яких – чимало широко відомих вчених, з європейськими і навіть 

світовими іменами. І.П. Лазаревич був обраний почесним членом 

акушерського товариства в Лондоні (1866 р.), членом-кореспондентом 

(1869 р.), а згодом (1877 р.) почесним членом гінекологічного товариства  

в Бостоні, його інструменти, в тому числі прямі акушерські щипці, що 

одержали назву російських, чи щипців Лазаревича, на Лондонській 

міжнародній виставці були відмічені золотою медаллю. Д.Ф. Лямбль був 

почесним членом чеського медичного товариства (1864 р.). Про 

міжнародне визнання заслуг В.Ф. Грубе свідчить той факт, що з нагоди 35- 

                                                      
11  Історія Харківського державного медичного університету…, с. 19–22. 
12  Робак І.Ю. Організація охорони здоров'я в Харкові…, с. 174–185. 
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-річного ювілею наукової діяльності йому були надіслані привітання від 

таких корифеїв світової медицини, як Д. Лістер, Р. Вірхов, Ж. Шарко,  

Т. Більрот, Е. Бергман. І.П. Щелков був ректором Харківського та 

Варшавського університетів; наукові праці вченого та його учнів досить 

часто з'являлись на сторінках зарубіжних журналів. Л.С. Ценковського 

Нобелевський лауреат І.І. Мечніков назвав першим російським біологом, 

що зробив собі ім'я в європейській науці
13

.  

Введення реакційного статуту 1884 р. значно погіршило стан 

університетів і викликало хвилю невдоволення передової професури  

і студентів. Статут передбачав ліквідацію університетської автономії та 

передачу всієї повноти влади міністерству і попечителям. Академічний 

статут 1884 р., створюючи в університетах атмосферу безправ'я та 

шпигунства, принижував розумовий і моральний стан студентів  

й викладачів. 

Але, незважаючи на всі ці заходи утиску, вища медична освіта  

в Харкові набувала все більшого розвитку. Наплив бажаючих вчитися на 

медичному факультеті Харківського університету був величезним. 

Згідно зі статутом 1884 року на медичних факультетах кількість кафедр 

збільшилась до 24. Цей процес був обумовлений бурхливим розвитком 

природничих і медичних наук та тісно пов'язаною з ним швидкою 

диференціацією наук, а, отже, й дисциплін викладання.  

Життя медичного факультету Харківського університету визначалось 

не лише зовнішніми несприятливими чинниками, але й діяльністю 

видатних вчених, якими і зараз ми можемо пишатися.  

За ініціатив проф. В.Г. Лашкевича і доц. М.С. Суботіна факультет 1887 

р. відкрив клінічні відділення у військовому шпиталі. 

У 1885–1886 рр. проф. П.І. Ковалевський створив клініку нервових  

і душевних хвороб. 

У січні 1887 р. проф. А.Г. Подрєз здобув офіційну згоду міністерства на 

надання статусу навчальної бази його приватній урологічній клініці. Таким 

чином вперше на території України з'явилась у Харкові університетська 

клініка сечостатевих хвороб
14

. 

                                                      
13  Цвелев Ю.В. Заслуженный профессор Иван Павлович Лазаревич: (к 100-летию со дня 

смерти) / Ю.В. Цвелев, Т.К. Тихонова // Журнал акушерства и женских болезней. – 2002. 

– Т. 51, вып. 3. – С. 130–134; Петрова З.П. Лазаревич Иван Павлович / З.П. Петрова // 

Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова: биогр. словарь / Харьк. гуманитар. 

ин-т «Нар. укр. акад.» ; авт. коллектив: В.И. Астахова (рук.) и др. – Х., 1998. – С. 358–

359; Вилкомирский И.О. Профессор Вильгельм Федорович Грубе и его факультетская 

хирургическая клиника в Харькове / И.О. Вилкомирский. – Х.: тип. губерн. правления, 

1889. – 18 с.; Вильгельм Федорович Грубе // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 1966. 

– Т. 96, № 5. – С. 2; Марьенко Ф. С. Вильгельм Федорович Грубе / Ф.С. Марьенко // 

Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 1966. – Т. 97, № 10. – С. 139–140;  
14  Багалей Д.И. История города Харькова…, т. 2, с. 482, 589; його ж. Краткий очерк 

истории Харьковского университета…, с. 293; Лесовой В.Н. Страницы истории 
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Нові сучасні клініки Харківський університет отримав за неординарних 

обставин. 17 жовтня 1887 р. неподалік від Харкова, на станції Борки, 

сталась катастрофа з імператорським потягом, під час якої загинуло й було 

поранено багато людей. На місце події екстреним поїздом виїхав професор 

В.Ф. Грубе з командою лікарів і студентів. Він очолив роботу з організації 

допомоги потерпілим, виявивши при цьому високий професіоналізм, 

неабиякі організаторські здібності й здатність до самопожертви. Це не 

залишилося поза увагою Олександра ІІІ. Він належним чином оцінив 

діяльність В.Ф. Грубе. А 19 жовтня імператор особисто відвідав 

університетську хірургічну клініку, де перебували поранені під час 

катастрофи, і впевнився у жалюгідному стані цього закладу. Після доповіді 

директора – а це був тоді професор В.Ф. Грубе – Олександр, вдячний йому 

за чудову організацію медичної допомоги постраждалим у катастрофі, дав 

вказівку виділити кошти на будівництво нових клінік
15

.  

1896 року відбулося відкриття нових клінік: факультетських 

терапевтичної і хірургічної, акушерсько-гінекологічної та 

офтальмологічної. Разом вони утворили «Клінічне містечко» університету. 

По закінченні будівництва загальний фонд ліжок чотирьох клінік зріс від 

93 до 168, тобто в 1,8 рази
16

.  

З переведенням університетських клінік у нові, спеціально для них 

побудовані приміщення, обладнані за останнім на той час словом науки  

й техніки, їх становище значно поліпшилося. Відразу зросла кількість 

стаціонарних та амбулаторних хворих, які в них лікувалися
17

. Найбільш 

популярною була клініка професора Л.Л. Гіршмана. Наприклад, 1903 року 

в ній лікувався 41 % від загальної кількості по всіх шести університетських 

клініках
18

. 

                                                      
урологии: профессор А.Г. Подрез / В.Н. Лесовой // Урология. – 2003. – № 4. – С. 71–72; 

Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его 

существования…, с. 40–42, 58, 60, 336, 342, 365, 389, 390; Очерки истории Харьковского 

медицинского института…, с. 154; Циганенко А.Я. Професор А.Г. Подрєз: до 150-річчя з 

дня народж. / А. Я. Циганенко, В. М. Лісовий // Харківська хірургічна школа. – 2002. – № 

4. – С. 120–122. 
15  Багалей Д.И. Краткий очерк истории Харьковского университета…, с. 294; його ж. Опыт 

истории Харьковского университета, 2 т., с. 321, 324; Вчені університету, с. 32; Перцева 

Ж.М. Професор В.Ф. Грубе та його внесок у розвиток медицини Харківщини другої пол. 

ХІХ ст. / Ж.М. Перцева // Чотирнадцяті Сумцовські читання: зб. матеріалів наук. конф. 

«Музей і сучасність: актуальні проблеми музейної діяльності», 18 квіт. 2008 р. – Х., 2008. 

– С. 48–51. 
16  Багалей Д.И. История города Харькова…, т. 2, с. 588; його ж. Краткий очерк истории 

Харьковского университета…, с. 294; Харьковский государственный университет им. 

А.М. Горького за 150 лет, с. 129. 
17  Багалей Д.И. История города Харькова…, т. 2, с. 481. 
18  Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его 

существования…, с. 130–131 (2-я паг.); 
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Університетські клініки мали важливе значення для харківської 

охорони здоров’я в тому плані, що вони зібрали найбільш кваліфікованих 

фахівців міста й лікували найскладніші патології. Неоціненним є внесок у 

розвиток практичної охорони здоров’я видатних клініцистів, світил 

медичної науки – професорів Л.Л. Гіршмана, В.Ф. Грубе, І.П. Лазаревича, 

В.Г. Лашкевича, А.Г. Подрєза, М.П. Трінклера – широко відомих у всьому 

медичному світі.  

B 1887 р. медичний факультет одержав спеціально збудований 

анатомічний театр, де розташувалися кафедри анатомії, патологічної 

анатомії, оперативної хірургії та судової медицини. Там дотепер працює 

кафедра нормальної анатомії ХНМУ. 

Друга половина XIX – початок XX століття ознаменувалися бурхливим 

розвитком природничих наук, у тому числі й медицини; цей процес 

супроводжувався швидкою диференціацією медичних наук, тому 

професори піднімали питання про виділення ряду медичних дисциплін  

в окремі доцентські курси та про організацію самостійних кафедр. Так, 

1892 р. почала працювати самостійна кафедра дитячих хвороб. У 1894 р. 

міністр дозволив виділити із загального курсу гігієни епідеміологію. 

Прогресивні клініцисти вели викладання на рівні найновіших 

досягнень медичної науки.  

У ході та після поразки революції 1905–1907 рр. уряд посилив репресії 

проти вищої школи. Серед тих, хто став жертвою гоніння, були очільник 

кафедри і директор офтальмологічної клініки проф. Л.Л. Гіршман, 

завідувач кафедри госпітальної терапії проф. К.М. Георгієвський, доктор 

медицини психіатр П.П. Тутишкін, анатом В.П. Воробйов і значна 

кількість студентів-медиків
19

.  

Урядові розпорядження та міністерські циркуляри скасували принципи 

автономії вищої школи, які були проголошені у 1905 р. під впливом 

революційного руху. Академічна робота в роки після поразки революції 

була дуже утруднена. Госпітальні клініки перебували в поганому стані. 

Дитячої, інфекційної та шкірно-венеричної клінік не було. А в тих клініках, 

що існували, кількість ліжок не відповідала зростаючій кількості студентів. 

У 1908 р. не були заміщені важливі кафедри: анатомії, фізіології, медичної 

хімії, фармакології, лікувальної діагностики з пропедевтикою, спеціальної 

патології і терапії, гігієни, історії медицини. Якість викладання значно 

підупала. Злиденними були й умови існування переважної частини 

                                                      
19  Врач-гуманист Леонард Леопольдович Гиршман / З.П. Петрова, Н.А. Галичева,  

А.Н. Горяинова, Л.Н. Пинчук // Асклепий. – 1999. – Т. 2, № 1/2. – С. 53–59; Історія 

Харківського державного медичного університету…, с. 41–42; Меркулов И.И. Жизнь  

и деятельность Л.Л. Гиршмана / И.И. Меркулов // XV научная сессия Украинского 

научно-исследовательского института глазных болезней им. Л. Л. Гиршмана. – Х.: [б. и.], 

1964. – С. 13–21. 



 Становлення вищої медичної школи Харкова… 215 

студентства. Не випадково багато студентів залишали університет до 

закінчення курсу навчання.  

Але навіть у таких скрутних умовах передові вчені Харківського 

університету вміли знайти живі слова, що доходили до розуму і серця 

учнів. Вони переборювали перепони, які стояли на шляху розвитку думки, 

намагалися дати студентам глибокі знання, прищепити їм усвідомлення 

необхідності дослідницької роботи для досягнення високого наукового 

рівня практичної медицини. Прогресивні вчені прикладали енергійні 

зусилля для поліпшення медичної допомоги населенню нашого міста, 

подавали приклад людяності та істинного служіння народові, що страждав 

від хвороб, поганих умов життя, від темноти та неуцтва. Так, професори 

медичного факультету Харківського університету були членами- 

-засновниками Харківської громадської бібліотеки. Серед них видатне 

місце посідає В.Я. Данилевський. За його ініціативою та під його орудою 

розпочалося видання «Народной знциклопедии научных и прикладных 

знаний». Проф. І.М. Оболенський у 1910 р. став ініціатором і засновником 

Товариства швидкої допомоги в Харкові
20

.  

Перша світова війна сильно погіршила стан вищої освіти, особливо на 

медичних факультетах. Професори, співробітники та студенти йшли на 

військову службу, а ті, хто залишався, намагалися в міру своїх сил  

і можливостей допомогти фронту: організовували розвантаження потягів  

з пораненими, працювали у військових шпиталях і лазаретах, викладали на 

санітарних курсах і курсах сестер-жалібниць. Проводилися прискорені 

випуски зауряд-лікарів першого та другого розрядів. Наукове життя 

завмерло. Багато приміщень (дитяча клініка, хімічний корпус та ін.) були 

зайняті під лазарети. Навчання студентів проходило у зменшеному обсязі, 

що не гарантувало високої якості підготовки лікарів. 

Другим центром становлення вищої медичної освіти в Харкові став 

Жіночий медичний інститут Харківського медичного товариства.  

В Російській імперії жінки отримали можливість набути вищу медичну 

освіту лише 1872 р. До того вища освіта надавалась тільки так званим 

«повивальным бабкам», яких несистематично випускали деякі 

університети, а систематично – два відповідних малопотужних інститути в 

імперії. Проте і після введення спеціального звання «жінка-лікар» такі 

фахівниці мали обмежені права.  

Перший лікарський диплом жінці іспитова комісія Харківського 

університету надала 1897 р., в наступному році ще 2 жінки одержали 

                                                      
20  Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. Харьковское Общество 

распространения в народе грамотности. Т. 1. Физико-математические науки. 1-й 

полутом. Математические науки. – М. : Т-во Сытина, 1912. – [4], 370 с. : ил., портр., рис. 

– С.V–XXVII; Робак І. Ю. Організація охорони здоров'я в Харкові…, с. 235–239. 
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звання лікаря, в 1901 році їх було 11, в 1903 – 18 і в 1904 – 7. Ці жінки не 

навчалися в Харкові, а лише здавали іспити на звання лікаря. 

В Росії була поширена думка, що жінки не спроможні засвоїти знання 

на рівні вищої освіти. Крім того вважалося, що сумісне навчання чоловіків 

і жінок може привести до аморальної поведінки. Вимога повного 

рівноправ'я жінок з чоловіками в одержанні вищої освіти з присвоєнням 

жінкам усіх прав висувалася в ході першої російської революції 1905–1907 

років. У революційних обставинах Рада Харківського університету 

прийняла рішення про прийом жінок на всі факультети як вільнослухачок. 

Відбулися прийоми в 1905, 1906 та 1907 роках. Але реакція, яка наступила 

після поразки революції, знову поспішила зачинити жінкам ці двері. 

Прийом жінок до медичного факультету університету був припинений. 

Можливість одержати вишу медичну освіту в університеті для жінок була 

втрачена. Але до Харкова продовжували приїздити жінки з надією 

одержати диплом лікаря. Цією обставиною скористалася енергійна  

і впливова пані Невіандт, яка мала неабиякі зв'язки у навчальному окрузі. 

Вона у 1907 році організувала вищі жіночі курси з юридичним та історико-

філологічним факультетами, в 1908 р. до них приєднався і медичний 

факультет. Курси запрошували викладацькі кадри з університету, 

користувалися університетськими лабораторіями та клініками. Це 

вимагало великих коштів і було не під силу приватному навчальному 

закладу. В таких умовах курси проіснували понад двох років і розпалися. 

Після їх розпаду слухачки курсів звернулися до Харківського 

медичного товариства з проханням взяти на себе справу жіночої вищої 

медичної освіти.  

Медичне товариство гаряче підтримало жінок. 8 травня 1910 р. 

відбулося багатолюдне засідання ХМТ, на якому Харківське медичне 

товариство одностайно висловило бажання створити вищі жіночі медичні 

курси і негайно приступити до їх організації. Нову вищу медичну школу 

назвали Жіночий медичний інститут. На пост директора ЖМІ Медичним 

товариством був обраний відомий в Європі фізіолог та видатний 

громадський діяч професор Василь Якович Данилевський. 

1 листопада 1910 р. заняття в Жіночому медичному інституті 

Харківського медичного товариства ропочались. Під керівництвом 

професора В.Я. Данилевського в інституті запроваджували нововведення. 

Так була організована кафедра бактеріології, якої не мав університет.  

У січні 1912 р. відкрилася клініка дитячих хвороб для незаразливих 

хворих; такої лікарні в Харкові ще не було. При клініці діяла амбулаторія, 

де приймали пацієнтів з ознаками внутрішніх хвороб, а також хвороб вуха, 

горла й носа та хвороб очей
21

.  

                                                      
21  Історія Харківського державного медичного університету…, с. 49–52.  
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А загалом на кінець 1912 – початок 1913 рр. у Харкові функціонувало 

вже 10 клінік Жіночого медичного інституту, а саме: акушерсько-

гінекологічна, госпітальна терапевтична, госпітальна хірургічна, дитячих 

хвороб, нервових і душевних хвороб, шкірних і венеричних хвороб, 

офтальмологічна пропедевтична, факультетська терапевтична, 

факультетська хірургічна.  

Вищеназвані клініки були невеликими. Містилися вони в найманих 

приміщеннях. У наступні дореволюційні роки номенклатура клінік 

інституту і їх потужність залишилися без змін
22

. 

1912 р. В.Я. Данилевський пішов з поста директора ЖМІ, а на цю 

посаду був обраний професор Сергій Олександрович Попов, який показав 

себе послідовним прибічником вищої жіночої медичної освіти. 

Вже перший випуск Жіночого медичного інституту, який відбувся 1914 р., 

дав країні приблизно у п'ять разів більше лікарів, ніж випуск університету. 

Було випущено 240 жінок-лікарів з глибокими знаннями і міцними 

практичними навичками.  

У налагоджене академічне життя інституту внесла корективи Перша 

світова війна. Восени 1914 р. був проведений прискорений випуск лікарів. 

Закінчило інститут 268 слухачок. Більшість з них негайно відправилася на 

службу до земських шпиталів та лазаретів, що були відкриті для поранених 

і хворих воїнів. У складі загонів фельдшериць і сестер милосердя 

відправилося на фронт багато слухачок 4 і 5 курсів. 

У 1915 р. на перший курс було прийнято 350 осіб (з понад 1000, що 

подали заяви). Потім було прийнято ще 300 студенток на паралельний 

курс, про дозвіл на відкриття якого клопотало керівництво Жіночого 

медичного інституту. Восени 1916 р. також було організовано паралельний 

курс, до інституту вступило 800 слухачок
23

. 

Отже, сучасна харківська вища медична школа має понад 200-річну 

історію. Найстарішим центром вищої медичної освіти в Україні, що 

входила до складу Російської імперії, був медичний факультет 

Імператорського Харківського університету. За понад 100 років (1805–

1917) своєї діяльності у дорадянський період Харківський університет 

підготував 5868 лікарів. На медичному факультеті почали складатися 

наукові школи, які досягли розквіту в наступний період: анатомічна, 

гістологічна, біохімічна, фізіологічна, патофізіологічна, хірургічна, 

акушерсько-гінекологічна, педіатрична, терапевтична, гігієнічна, 

психіатрична, мікробіологічна. 

Жіночу вищу медичну освіту в Харкові започаткував 1910 року 

Жіночий медичний інститут місцевого медичного товариства. 

                                                      
22  Робак І.Ю. Організація охорони здоров'я в Харкові за імперської доби…, с. 194–196. 
23  Петрова З.П. Женский медицинский институт Харьковского медицинского общества 

(1910–1920 гг.) // Международній медицинский журнал. – 2006. - № 4. – С. 139–146. 
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Ці два осередки (факультет та інститут) і складали в Російській імперії 

харківську вищу медичну школу, яка в дорадянські часи пройшла період 

свого становлення, ставши помітним центром підготовки лікарів у Європі  

і заклавши підвалини тих славетних досягнень, що характеризували її 

подальший розвиток. 

Summary 

Formation of the Kharkiv Higher Medical School in the Pre-Soviet Period 

(to the 210 Anniversary of the Kharkiv National Medical University)  

The history of the Kharkiv higher medical school is more than 200 years old. Its basis was laid by 

the School of Medicine of the Imperial Kharkiv University. It was the first university in the 

Russian part of Ukraine, therefore the Kharkiv higher medical school is the oldest in this country. 

Another representative of the higher medical education in Kharkiv became The Women Medical 

Institute. The article deals with major milestones of the history of the Kharkiv higher medical 

school in pre-Soviet times. Because namely then its formation was happening. We examine 

organizational and administrative, educational, scientific aspects of activity of the Faculty and 

Institute staff, its contribution to the practice of public health of that time. 

Keywords: higher medical education, Imperial Kharkiv University, the Medical Faculty, Women 

Medical Institute, public health, clinics. 
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Роль міжкультурної співпраці у формуванні 

професійної компетентності майбутніх фахівців 

харчового профілю на основі інтегрованого 

підходу 
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У статті з’ясовано сутність ключових понять дослідження 

(“міжкультурна співпраця”, “міжкультурна взаємодія”, “міжкультурна 

компетентність”, “міжкультурна компетентність майбутніх технологів 

харчових виробництв”). Зазначено головні чинники, які впливають на 

рівень міжкультурної співпраці українських та іноземних студентів. 

Обґрунтовано роль міжкультурної співпраці у формуванні професійної 

компетентності майбутніх фахівців харчового профілю. Теоретично 

осмислено критерії та рівні сформованості міжкультурної компетентності 

майбутніх технологів харчових виробництв на основі інтегрованого 

підходу. 

Постановка проблеми 

В останні роки внаслідок міжнародної інтеграції та процесу 

глобалізації посилено розвивається міжкультурне співробітництво.  

У цьому процесі активною стороною виступають студенти, які проходять 

різні види практик за межами України. 

Освіта в Україні перебуває у стані модернізації у зв’язку з приєднанням 

нашої держави до Болонської конвенції, мета якої – інтеграція української 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.15
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освітньої системи до світового простору. Н. Самойленко зазначає, що 

“суспільство потребує фахівців, здатних не лише якісно виконувати свої 

професійні обов’язки, а й бути готовими до активної взаємодії на 

міжнародному рівні”
1
. Отож в умовах сьогодення актуальною є проблема 

міжкультурного навчання студентів. З огляду на це, особливої значущості 

набувають наукові пошуки, присвячені дослідженню міжкультурної 

співпраці, її ролі у формуванні професійної компетентності майбутніх 

фахівців.  

Мета нашого дослідження полягає в теоретичному осмисленні ролі 

міжкультурної співпраці у формуванні професійної компетентності 

майбутніх фахівців харчового профілю. Відповідно до мети окреслено такі 

завдання дослідження: 

1) з’ясувати сутність ключових понять дослідження (“міжкультурна 

співпраця”, “міжкультурна взаємодія”, “міжкультурна компетентність”, 

“міжкультурна компетентність майбутніх технологів харчових 

виробництв”); 

2) визначити головні чинники, які впливають на рівень міжкультурної 

співпраці українських та іноземних студентів;  

3) визначити критерії та рівні сформованості міжкультурної 

компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на основі 

інтегрованого підходу.  

Результати дослідження 

В умовах глобалізації світу Україна не може вирішувати свої проблеми 

без співпраці з іншими державами, у тому числі – і в галузі освіти. 

Неможлива інтеграція в європейський освітній простір без міжкультурної 

співпраці, міжкультурного навчання, участі у міжнародних конференціях, 

обміну досвідом між різними навчальними закладами тощо. 

У законах України про професійну та вищу освіту приділяється увага 

навчанню і практиці студентів за кордоном. Зокрема, у “Національній 

доктрині розвитку освіти”, затвердженій Указом Президента України від 

17 квітня 2002 року № 347/2002 у розділі XV йдеться про міжнародне 

співробітництво та інтеграцію у галузі освіти
2
. У цьому розділі зазначено, 

що “держава сприяє розвитку співробітництва навчальних закладів на дво- 

і багатосторонній основі з міжнародними організаціями та установами 

(ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Європейським Союзом, Радою Європи), Світовим 

                                                      
1  Н.Б. Самойленко, Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного 

профілю, монографія, Севастополь, Рібест 2013, с. 5. 
2  Національна доктрина розвитку освіти, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002, 

стан з 17.04.2002. 



 Роль міжкультурної співпраці… 221 

банком, зарубіжними освітянськими фондами, іншими міжнародними 

організаціями. Інтеграція вітчизняної освіти у міжнародний освітній 

простір базується на таких засадах: пріоритет національних інтересів; 

збереження та розвиток інтелектуального потенціалу нації; миротворча 

спрямованість міжнародного співробітництва; системний і взаємовигідний 

характер співробітництва; толерантність в оцінюванні здобутків освітніх 

систем зарубіжних країн та адаптації цих здобутків до потреб національної 

системи освіти”
3
. До основних шляхів моніторингу та використання 

зарубіжного досвіду в галузі освіти віднесено:  

— проведення спільних наукових досліджень, співробітництво  

з міжнародними фондами; 

— проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, 

симпозіумів;  

— сприяння участі педагогічних і науково-педагогічних працівників  

у відповідних заходах за кордоном;  

— освітні і наукові обміни, стажування та навчання за кордоном учнів, 

студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників;  

— аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків зарубіжної 

наукової і навчальної літератури
4
.  

Тому постають питання про розвиток міжкультурної співпраці у різних 

сферах, потреба міжкультурного навчання, зокрема формування 

міжкультурної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв 

на основі інтегрованого підходу. 

У “Великому тлумачному словнику української мови” співпраця 

трактується як “спільна з ким-небудь діяльність”. Близьким за сутністю  

є поняття “співробітництво”, яке у цьому ж словнику визначається як 

“спільна діяльність, спільні дії”
5
. 

Н. Якса зазначає, що співробітництво – це “цілеспрямована, узгоджена 

та ціннісно-значуща для суб’єктів спільна діяльність, що призводить до 

досягнення спільних цілей та результатів. Співробітництво – один  

з головних способів саморозвитку і самореалізації особистості”
6
. 

Визначення поняття “міжкультурна співпраця” зустрічається  

в науковій літературі рідко. Близькими до нього є такі поняття, як 

“міжнародна співпраця”, “міжкультурна взаємодія” тощо.  

У “Термінологічному словнику” міжнародну співпрацю трактують як 

                                                      
3  Так само. 
4  Національна доктрина розвитку освіти, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002, 

стан з 17.04.2002. 
5  Великий тлумачний словник української мови, Упоряд. Т.В. Ковальова, Худож. 

оформлювач Б.П. Бублик, Харків, Фоліо 2005, с. 623. 
6  Н.В. Якса, Міжкультурна взаємодія суб’єктів освітнього процесу, навчальний посібник, 

Житомир, ЖДУ ім. І. Франка 2007, с. 84.  
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“стан, за якого одна сторона може задовольнити свої інтереси лише за 

умови, що їх реалізує інша. Це процес взаємодії двох або кількох суб’єктів 

міжнародних відносин, за якого виключено застосування збройного 

насильства і домінують спільні пошуки шляхів реалізації спільних 

інтересів. Користь від співпраці є, з одного боку, мірилом правильної дії,  

а з другого, спонукальною причиною її продовження і розвитку. Взаємини 

співпраці включають:  

1) двосторонню і багатосторонню дипломатію; 

2) укладення різних союзів і угод; 

3) спільну організацію виробництва у різних формах, включаючи і стадію 

проектування; 

4) різноманітні обміни між суб’єктами міжнародних відносин 

(економічні, політичні, культурні)”
7
. 

У цьому контексті заслуговує на увагу думка Н. Якси, яка розглядає 

міжкультурну взаємодію як “утворення, що передбачає різноманітні 

контакти на рівні представників різних етносів і культур”
8
. 

На основі цього визначаємо міжкультурну співпрацю як гармонійну 

спільну діяльність студентів, навчальних закладів на міжнародному рівні. 

Така співпраця сприяє поглибленню знань студентів, розвитку їхніх 

практичних умінь і навичок, набуттю досвіду взаємодії з представниками 

інших культур, продуктивному виконанню професійних завдань, 

формуванню творчого потенціалу та міжкультурної компетентності 

майбутніх фахівців. 

Питання міжнародної діяльності вищих навчальних закладів та 

міжнародного співробітництва розглянуті у працях В. Грищака, М. Євтуха, 

В. Кременя, Л. Маркіної, О. Співаковського, М. Степка, Т. Осадчої,  

Н. Якси та ін. Проблему міжкультурної компетентності досліджували  

І. Бахов, Т. Грушевицька, Г. Нейнер, Т. Парфьонова, І. Переходько,  

С. Радул, О. Садохін, Сайфул Дін Абдул Салам Абдул Маджид,  

Н. Самойленко, М. Томас та ін. 

У філософській та педагогічній науковій літературі міжкультурну 

компетентність” визначають як: 

— погляд і проникнення у чужу культуру (Г. Нейнер); 

— досвід спільного міжкультурного взаємобуття, синергії (М. Томас); 

— позитивне ставлення до присутності в суспільстві різних 

етнокультурних груп (Т. Грушевицька);  

— комплекс соціальних навичок і здібностей (Ю. Рот, Г. Коптельцева); 

— інтеграційну якість особистості (І. Переходько); 

                                                      
7  Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник, За заг. ред. М.П. Гетьманчука, 

передм. Л.О. Кучма, покажчик терм. Ю.Я. Тишкун, Львів, Тріада плюс 2011, с. 138. 
8  Н.В. Якса, Міжкультурна взаємодія суб’єктів освітнього процесу, навчальний посібник, 

Житомир, ЖДУ ім. І. Франка 2007, с. 79. 



 Роль міжкультурної співпраці… 223 

— інтегральне особистісне утворення (Т. Парфьонова); 

— сукупність знань, навичок і вмінь, загальних для всіх учасників 

спілкування, необхідних для досягнення взаєморозуміння (О. Садохін) 

тощо
9
. 

Ю. Рибалко вважає, що міжкультурна компетентність – це здатність 

приймати інші культури, мови та релігії, здатність виявляти повагу один до 

одного
10

.  

За Н. Самойленко, міжкультурна компетентність — це: 

1) здатність будувати успішні комунікативні стратегії з представниками 

інших культурних груп; високий рівень соціальної прийнятності 

етнічної ідентичності, толерантне ставлення до неї, готовність до 

двозначних ситуацій у процесі спілкування та взаємодії
11

;  

2) сукупність знань, умінь, навичок, що дозволяє індивіду успішно 

спілкуватись з партнерами з іншою культурою на побутовому  

й професійному рівнях
12

. 

Значний інтерес для нашого дослідження представляє думка інших 

науковців, які вивчали зазначену проблему на основі інтегрованого 

підходу. Зокрема, І. Бахов зазначає, що міжкультурна компетентність  

є інтегративним особистісним утворенням, яке характеризується 

сукупністю знань, умінь, ціннісних орієнтацій, що зумовлює успішність 

міжкультурної діяльності з вирішення професійних завдань в умовах 

міжкультурної взаємодії в стилі співробітництва й толерантності
13

. За 

визначенням Сайфула Дін Абдул Салам Абдул Маджида, “міжкультурна 

компетентність – це інтегративна якість особистості, що складається із 

взаємозумовлених компонентів, які доповнюють один одного і дозволяють 

кожній окремій людині ефективно взаємодіяти з представниками інших 

культур”
14

. Р. Кравець зазначає, що міжкультурна компетентність  

у сучасних дослідженнях розглядається як необхідна умова для успішної 

                                                      
9  Р.А. Кравець, Культурна компетентність та міжкультурна комунікація у професійній 

підготовці майбутніх аграрників, збірник наукових праць Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна», №1 (7) / 2013, с. 114. 
10  Ю.В. Рибалко, Формування професійної компетентності майбутніх екологів у фаховій 

підготовці у вищих аграрних навчальних закладах, монографія, за заг. ред. д. пед. н., 

професора Н.М. Рідей, Херсон, Грінь Д.С. 2013, с. 68. 
11  Н.Б. Самойленко, Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного 

профілю, монографія, Севастополь, Рібест 2013, с. 21. 
12  Так само, с. 25. 
13  І.С. Бахов, Формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх 

перекладачів у вищому навчальному закладі, автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук, спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”, Київ 2011, с. 14. 
14  Сайфул Дін Абдул Салам Абдул Маджид, Формування міжкультурної компетентності 

майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки, автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук, спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”, 

Одеса 2013, с. 7. 
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інтеграції у світовий соціум, як чинник зниження негативних впливів 

глобалізації, як умова, що дозволяє ефективно взаємодіяти в процесі 

міжкультурної комунікації
15

.  

Міжкультурна компетентність, як багатоаспектне явище, являє собою 

здатність суб’єкта ефективно взаємодіяти з представниками інших культур, 

розуміючи специфіку міжкультурної взаємодії, враховуючи культурні 

відмінності і дотримуючись принципу толерантності. У науковій літературі 

виокремлюють два основні концептуальні погляди на мету міжкультурної 

компетентності. У межах економічних дисциплін міжкультурна 

компетентність розглядається з точки зору ефективності діяльності, тоді як 

гуманітарні підходи роблять акцент на ролі самовдосконалення 

особистості в процесі міжкультурної взаємодії
16

. 

Ми вважаємо, що міжкультурна компетентність майбутніх 

технологів харчових виробництв – це комплекс професійних та 

культурологічних знань, умінь, навичок студентів в умовах міжкультурної 

співпраці, необхідних для вирішення завдань професійного характеру; 

вміння поводити себе належним чином, ефективно взаємодіяти  

в міжкультурних ситуаціях тощо. Беручи до уваги дослідження І. Бахова, 

Н. Самойленка, С. Радула, до основних критеріїв сформованості 

міжкультурної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв 

відносимо: 

1) мотиваційний (професійна спрямованість на міжкультурну співпрацю; 

професійно-пізнавальний інтерес до формування професійної 

міжкультурної компетентності; стійка мотивація до саморозвитку 

міжкультурних знань, умінь, навичок; наявність потреби і здатності 

особистості до самопізнання, самовдосконалення); 

2) особистісний (виявлення особистісно-професійних рис); 

3) когнітивний (система професійних знань, необхідних для здійснення 

міжкультурної співпраці). 

На основі зазначених критеріїв визначаємо чотири рівні сформованості 

міжкультурної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв: 

1) високий (творчий); 2) достатній; 3) середній (продуктивно-

перетворювальний); 4) низький (репродуктивний).  

Зазначимо, що на формування міжкультурної компетентності 

майбутніх фахівців харчового профілю, на якість та глибину 

                                                      
15  Р.А. Кравець, Культурна компетентність та міжкультурна комунікація у професійній 

підготовці майбутніх аграрників, збірник наукових праць Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна», №1 (7) / 2013, с. 113. 
16  Р.А. Кравець, Культурна компетентність та міжкультурна комунікація у професійній 

підготовці майбутніх аграрників, збірник наукових праць Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна», №1 (7) / 2013, с. 114. 
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міжкультурної співпраці з представниками інших культур впливає низка 

чинників, серед яких головними є: 

— знання, уміння, навички студентів професійного та культурологічного 

характеру; 

— вивчення хімічних і технологічних дисциплін на основі інтегрованого 

підходу із використанням іноземного досвіду; 

— знання іноземних мов (польської, англійської, німецької тощо); 

— участь у міжнародних конкурсах, конференціях; 

— міжкультурне взаєморозуміння, взаємовплив, взаємоставлення, 

взаємопізнання; 

— міжкультурне співробітництво, співтворчість; 

— толерантність, мобільність студентів, їх здатність адаптуватися до 

іншого культурного середовища. 

Отже, міжкультурна компетентність займає визначальне місце  

у структурі професійної компетентності. Чим вищий рівень знань, умінь  

і навичок студентів в умовах міжкультурної співпраці, тим вищий рівень 

міжкультурної і професійної компетентності майбутніх фахівців харчового 

профілю.  

Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців 

харчового профілю визначаємо, як процес міжкультурної співпраці 

учасників навчально-виховного процесу, який сприяє ефективній 

діяльності на міжнародному рівні. Цей процес є одним з елементів 

формування професійної компетентності майбутніх технологів харчових 

виробництв на основі інтегрованого підходу до вивчення хімічних  

і технологічних дисциплін. 

Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості 

Національного університету харчових технологій (ЛДКХПП НУХТ) тісно 

співпрацює з іноземними експертами Польщі та Німеччини, забезпечує 

стажування і навчання студентів та викладачів за кордоном. Студенти 

коледжу часто беруть участь у міжнародних конкурсах, конференціях тощо. 

Наприклад, у березні–квітні 2014 року в коледжі перебував старший 

експерт представництва Служби Старших Експертів (SES), громадянин 

Німеччини п. Андреас Бюндіг, який є фахівцем бродильного виробництва. 

П. Андреас ознайомився з матеріальною базою циклової комісії технології 

бродильних виробництв, обмінявся досвідом роботи з викладачами комісії. 

Він читав лекції для студентів ІІ та ІІІ курсу спеціальності “Бродильне 

виробництво і виноробство” з технології приготування пивного сусла, його 

ферментації та розливу у різні види тари, розповів про особливості 

навчання та здобуття фахового рівня у Німеччині. Викладачі циклової 

комісії організували екскурсію на ТзОВ “Яблуневий дар” для 

ознайомлення з безвідходним виробництвом натуральних плодово-ягідних 

соків, відвідали міні-пивоварні міста Львова та музей пивоваріння тощо. 



226 Ольга ТУРИЦЯ 

Експерт ознайомив студентів з виробництвом білого пива на 

мініпивоварнях та зацікавився технологією приготування хлібного квасу. 

Приготування і дегустація квасу проводились в лабораторії техно-

хімічного контролю бродильних виробництв студентами ІІІ курсу, 

викладачами комісії і німецьким пивоваром. Під керівництвом п. Андреаса 

студенти ІІ курсу готували пивне сусло в лабораторних умовах та 

визначали показники його якості. Також у коледжі проводилася 

конференція за участю студентів груп ІІ і ІІІ курсів спеціальності 

“Бродильне виробництво і виноробство”, на якій підводилися підсумки 

роботи експерта та студенти отримали сертифікати Служби німецької 

економіки з міжнародного співробітництва (SES) за участь у стажуванні  

з виробництва пива і безалкогольних напоїв на базі ЛДКХПП НУХТ. 

У цей період у ЛДКХПП НУХТ працював також старший експерт  

з Німеччини п. Ульріх Шендер, основними напрямками роботи якого були: 

1) виготовлення хліба згідно стандартів Німеччини; 2) технологія 

виготовлення різних видів борошняних кондитерських виробів;  

3) складання робочих інструкцій з описом процесу виробництва. 

За цей час студенти ознайомилися з рецептами, набули практичних 

навичок виготовлення французьких багетів, житнього хліба, італійської 

піци, круасанів, маффінами, штруделів з вишнями і яблуками, тортів 

“Захер” і “Чорного з вишнями”. Студенти мали змогу навчитися  

і приготувати ці та інші вироби самостійно. Також студенти ІІ курсу 

показали майстер-клас приготування українських короваїв, вразивши при 

цьому німецького експерта. Студенти ознайомились з культурою, 

традиціями закордонних країн, вдосконалили свою розмовну німецьку  

і англійську мови, подружилися між собою. 

Наші студенти неодноразово ставали учасниками різних міжнародних 

конкурсів, конференцій. Наприклад, 13 квітня 2014 року в словацькому 

місті Требишові відбувся кулінарний конкурс “Пасхальні варіації”, 

організований Музеєм в Требишові та місцевою Церковною середньою 

школою імені св. Йосафата. Конкурентами студентів ЛДКХПП НУХТ 

стали студенти із Івано-Франківська (Україна), Польщі та Словаччини. 

Тематика цьогорічного змагання “Привітання весни – звичаї, традиції, 

сервірування, страви і коктейлі” відзначалася своєю актуальністю  

і насиченим різноманітним змістом. Зважаючи на це, учасникам 

пропонувалося засервірувати святковий стіл у весняному стилі, 

використовуючи традиційні та сучасні елементи. 

Команда студентів ІІІ курсу спеціальності “Виробництво харчової 

продукції” ЛДКХПП НУХТ задекорували стіл у жовто-зелених тонах,  

а родзинкою став акваріум зі справжньою травою та живими курчатами, 

що особливо припало до душі маленьким відвідувачам конкурсу. Крім 

сервірування, учасникам пропонувалося також продемонструвати 
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професійну майстерність при приготуванні: 1) чотирьох святкових 

традиційних холодних страв (використовуючи не менше 4-х компонентів); 

2) двох видів коктейлів (алкогольного і безалкогольного). Зазначимо, що 

старання нашої команди сподобатися суддям, і львів’яни повернулися 

додому із заслуженою нагородою (ІІ місце).  

23–25 травня 2014 року у місті Жешуві (Польща) відбувся IX 

Європейський конкурс кулінарів у рамках Міжнародних торгів 

екопродуктів “EKOGALA”. У змаганнях брали участь 9 команд з Польщі, 

Словаччини та України. Нашу державу представляли студенти Львівського 

державного коледжу харчової і переробної промисловості НУХТ та Івано-

Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму. Перед 

учасниками стояло завдання – приготувати страву з екологічно чистих 

продуктів з обов’язковим використанням телячого м’яса, червоного вина, 

меду, овочів та фруктів. Команда ЛДКХПП НУХТ успішно справилася  

з поставленим завданням та увійшла в трійку лідерів. 

Висновки 

Проведення міжнародних конкурсів, конференцій забезпечує високий 

рівень міжкультурної співпраці. Крім того, оволодіння іноземною мовою 

студентами технологічних спеціальностей сприятиме мобільності 

українських фахівців у Європі і відповідатиме міжнародним уявленням 

щодо основних компетенцій сучасного фахівця. 

Підсумовуючи, зазначимо, що можливість студентів отримати 

практичний досвід від висококваліфікованих іноземних фахівців, пройти 

навчання чи стажування в навчальному закладі за кордоном, дозволяє 

сформувати у студентів більш повне уявлення про майбутню 

спеціальність, сприяє розвитку професійної компетентності майбутніх 

технологів харчових виробництв. 

Міжкультурна співпраця – процес двобічний, який потребує пізнання 

чужого, а відповідно й свого власного. Така співпраця допомагає відчути 

та усвідомити чужу культурну ідентичність, а отже, краще зрозуміти  

і свою. Якщо ми зрозуміємо інших, то ми зрозуміємо й себе. 
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Summary 

Intercultural Cooperation Role of Professional Competence Formation  

for the Future Food Specialists in Terms of Integral Approach 

It was comprehended in the article the essence of key notions in research (“intercultural coopera-

tion”, “intercultural integration”, “intercultural competence”, “intercultural competence of future 

food production technologists”). It was indicated the main factors, which impact on the intercul-

tural cooperation level of ukrainian and foreign students. It was proved the intercultural coopera-

tion role of professional competence formation of future food specialists. It was theoretically com-

prehended the standards and levels of intercultural competence readiness for future food produc-

tion technologists in terms of integral approach. 

Keywords: integral approach, intercultural cooperation, professional competence, food specialists. 
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Розвиток вищої освіти та медичної науки  

у Харківському медичному інституті 

(університеті) за радянської та пострадянської 

діб 

Słowa kluczowe: Uniwersytet Medyczny w Charkowie, nauka, kształcenie, departament pracy, 

kriomedycyna, urologia, antybiotyki, neonatologia, endokrynologia, II wojna światowa. 

Сьогоднішній поступ України до європейської спільноти вимагає 

піднесення усіх стандартів на новий рівень. Зокрема, таких перетворень 

потребує сфера науки та освіти. Обнадійливі кроки у цьому напрямі, а саме 

підписання та вступ у дію (від 06.09.2014 р.) нового Закону України «Про 

вищу освіту», свідчать про невідворотність освітянського та наукового 

поступу до сучасних стандартів
1
. Складність такого собі «євроремонту» 

вищої освіти у медичній сфері виявлятиметься ще й у тому, що до сьогодні 

триває болісна, затяжна реформа цієї галузі. Отже, успіх перетворень 

залежить від кореляції цих двох реформаторських процесів та знайденні 

ефективних точок дотику для розвитку того потенціалу, який сьогодні має 

Україна в освітній та науковій сферах.  

Треба зауважити, що базою для реформування є радянський спадок – 

радянська освітня модель, яка за інерцією працювала багато років і після 

розпаду СРСР. Лише з долученням до Болонського процесу можна було 

помітити певні зміни, які і тепер мають як прибічників, так і противників
2
. 

                                                      
1  Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII // Голос України. – 2014. 

– № 148 (5898). – 6 серп. – С. 9–19. 
2  Добрянський, І. Вища освіта України: європейський вимір: (аспекти доступності): 

Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній і науковий простір Європи, 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.16
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Для того, щоб прогнозувати ефективність нововведень, треба зважити на 

той науковий та освітній доробок, який має медична школа. З огляду на те, 

що одним із найстаріших медичних вишів в Україні є Харківський 

національний медичний університет (у 2014 році відзначатиме свою 210-ту 

річницю), то актуальним стає студіювання здобутків інституту за 

радянський та пострадянський період. 

Історіографія цього питання надзвичайно непропорційна, адже 

пов’язавши медичну науку та медичну освіту в одній темі дослідження, ми 

маємо солідний науковий доробок з історії освітянської діяльності вишу та 

зовсім малу кількість студій з розвитку медичної науки. Окремо  

в історіографічному доробку стоїть робота Н.П. Суботи, в якій побіжно 

проаналізовано становлення і розвиток основних наукових шкіл, тож за 

відсутності солідного дослідження такі замальовки повинні згадуватися 

окремо
3
. У більшості праць наукова складова вплітається в «освітні» 

публікації, тобто ті, які присвячені навчальній діяльності, та окремого 

дослідження з історії становлення та розвитку медичної науки у Харкові 

знайти важко. Такі «комплексні» роботи можна поділити на три змістовні 

категорії: 1. видання з приводу чергової річниці вишу; 2. монографії або 

статті до річниць кафедр (підрозділів); 3. ювілейні панегірики (як статті, 

так і монографії) персоналіям, які працювали у виші. Зокрема, треба 

згадати роботи А.Я. Циганенка, В.М. Лісового, Ж.М. Перцевої,  

З.П. Петрової, Є.М. Рябоконя , в яких відображалися ті чи інші аспекти 

розвитку медичної освіти, науки та самого вишу в цілому
4
. Зауважимо, що 

                                                      
здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог, 

наполегливо працює над практичним приєднанням до Болонського процесу /  

І. Добрянський // Рідна школа. – 2005. – № 9 – 10. – С.12–16.  
3  Субота, Н.П. Історія розвитку медичних наукових шкіл Харкова (До 350-річчя міста 

Харкова) / Н.П. Субота, З.П. Петрова. – Х., 2003. – 92 с. 
4  Історія Харківського державного медичного університету. 200 років / За ред. акад.  

А.Я. Циганенка. – Харків, ВПЦ «Контраст», 2005. – 752 с; Вчені університету / Харк. 

держ. мед. ун-т ; за ред. А.Я. Циганенка. – Х.: Харків, 2002. – 470 с.; Циганенко,  

А.Я. Професор А.Г. Подрєз: до 150-річчя з дня народж. / А.Я. Циганенко, В.М. Лісовий // 

Харківська хірургічна школа. – 2002. – № 4. – С. 120–122; Видатні вихованці Харківської 

вищої медичної школи: біобіблогр. довід. / За заг. ред. В.М. Лісового. – Х. : ХНМУ, 2010. 

– 208 с.; Харківська та Буковинська медичні школи: спільні сторінки історії /  

В.М. Лісовий, В.П. Пішак, В.В. Бобін та ін.. // Клінічна анатомія та оперативні хірургія. – 

2006. – № 2. – С. 104-105; Лісовий, В.М. Юрій Юрійович Вороний – піонер вітчизняної 

трансплантології: статті, документи, фотографії / В.М. Лісовий, Ж.М. Перцева. – Х. : 

ХНМУ, 2011. – С. 10-14; Перцева, Ж.Н. Н.С. Бокариус – выдающийся педагог высшей 

медицинский школы / Ж.Н. Перцева // Актуальні питання та перспективи розвитку 

судової медицини та криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції судових медиків та криміналістів. – Х., 2005. – С. 24-29; Перцева Ж.Н. 

Хроника жизни медицинского факультета Харьковского университета (1805–1920), 

Харьковских медицинских академий (1920–1921), института (1921–1994) и университета 

(1994–2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/handle/ 
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автори цих робіт переважно медики, тому класичного викладу матеріалу 

сподіватися годі. А от вже канонічна історична складова реалізована  

у монографіях І.Ю. Робака та Г.Л. Демочко, в яких також відображені 

згадані аспекти
5
. 

Мета статті – узагальнити здобутки медичної освіти та науки  

у Харківському медичному інституті (нині – університеті) з 1921 року до 

сьогодні. 

Організація Харківського медичного інституту (ХМІ) стала можливою 

завдяки Постанові Колегії Українського головного комітету професійної  

і спеціальної освіти від 8 листопада 1921 року, яким на базі Харківської 

медичної академії і утворили вищезгаданий освітній заклад – ХМІ
6
.  

В основі діяли медичний та одонтологічний факультети, а на допомогу 

прикріпили Харківський фармацевтичний інститут. Цією ж постановою у 

ХМІ утворили 17 кафедр. На початку створення керівництво закладу було 

«двуголовим» – ректор та політичний комісар, а з 1924 року посаду 

політкомісара скасовано. Сталою тенденцією у 20-ті роки ХХ ст. було 

часте заміщення посади ректора. Лише з 1921 по 1929 рр. змінилося шість 

очільників, що створювало атмосферу нестабільності та заважало 

нормальному життю вишу. Роки новацій у державі відбилися і в науковій 

та освітній сферах. За визначенням дослідниці О.В. Горбатюк, 1920–1928 

рр. є роками «масштабного реформування освіти», що не змогло не 

відобразитися і на ХМІ також
7
. Так, за новими документами центру з 1922 

року розпускалася наукова рада, вводився захист дипломних робіт (замість 

іспитів), запроваджувалися предметно-планові комісії (діяли до 1929 року). 

В ці роки ХМІ виконував відповідальну роботу із складання планів та 

програм викладання усіх дисциплін, за якими потім вчилися усі медичні 

виші УРСР
8
. Також інститут став піонером в організації робітничого 

факультету серед медичних закладів, адже пролетаризація студентства не 

                                                      
123456789/670; Петрова, З.П. Исаак Ильич Файншмидт –яркий представитель советской 

профессуры 1920–1930-х годов /З. П. Петрова // Медицинская профессура СССР. – М. : 

Издательский дом „Русский врач”, 2010. – С. 193–196; Петрова, З.П. Харьковская 

высшая медицинская школа в документах, воспоминаниях и фотографиях / З. П. Петрова 

// Медичний університет, 2009. – № 13/14. – С. 6. 
5  Робак, І.Ю. Організація охорони здоров'я в Харкові за імперської доби (початок XVIII ст. 

– 1916 р.) / І.Ю. Робак. – Х.: ХДМУ, 2007. – 346 с., [12] арк. іл.; Робак, І.Ю. Охорона 

здоров’я в першій столиці радянської України (1919–1934) / І.Ю. Робак, Г.Л. Демочко. – 

Х. : Колегіум, 2012. – 262 с.; Робак, І.Ю. Валентин Отамановський – революціонер, 

вчений, організатор науки / І.Ю. Робак, З.С. Савчук. – Х. : Колегіум, 2013. – 184 с. (іл. 35 с.). 
6  Перцева Ж.Н. Хроника жизни медицинского факультета… Режим доступу: 

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/670 
7  Горбатюк О.В. До питання періодизації процесу становлення вищої педагогічної освіти  

в Україні / О.В. Горбатюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. – Вип. 11. – 

Кам’янець-Подільський : Вид-ць ПП Зволейко Д.Г., 2012. – С. 28–31. 
8  Історія Харківського державного медичного університету. 200 років. С. 77. 
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оминула і цю сферу, хоча загальна підготовка більшості з вступників не 

відповідала вимогам вишу. Серед слухачів були й такі особи, які мали 

лише чотири класи парафіяльної школи. Для підтримки робітфаківців, як 

найбіднішого прошарку студентської молоді вишу, для них навіть під час 

гострого дефіциту виділяли одяг, взуття, постільну білизну, виплачували 

стипендію.  

Експеримент із залученням пролетарської молоді до навчання не став 

останнім – наступним кроком стало уведення так званих «ухилів». Так,  

з 1923–1924 навчального року студенти п’ятого курсу мали змогу 

навчатися за такими ухилами: лікувальний або санітарно-профілактичний. 

В свою чергу ухили мали секції, які таким чином «подрібнювали» 

загальний напрям ухилу. Такий експеримент ставив за необхідне швидку 

розробку планів для студентів п’ятого курсу, які мали недоліки та 

перегини. Згодом негативні моменти удосконалювалися, а сама система 

зазнала відчутних змін. Якщо у перші роки введення ухилів лекційні 

заняття не були обов’язковими для відвідування, а їх обсяг скоротили, то 

вже у 1935 р. за численними зверненнями студентів кількість лекцій 

відновили до 60%. 

Введення ухилів вважалося відповіддю на потреби часу. Дійсно,  

у країні існував дефіцит не стільки лікарів загальної практики, скільки 

спеціалістів у певних галузях медицини. З підпорядкуванням у 1930 р. 

медичних вишів Наркомату охорони здоров’я УРСР організаційні 

перетворення продовжилися – у ХМІ вводилося три факультети 

(лікувально-профілактичний, охорони материнства й дитинства, санітарно-

гігієнічний, з 1931 р. четвертий – психоневрологічний), а одонтологічний 

факультет в 1931 р. відокремився в самостійний Харківський 

стоматологічний інститут
9
. Згодом пройшла ще низка реорганізацій, 

спрямована основним чином на влиття інших спеціальностей до ХМІ. 

Зростання кількості студентів (загалом по Україні зростання 

контингенту планувалося з 1934 р. до 1937 р. у сім разів), налагодження 

організаційної структури вишу у 1934 р. підкріпилося прогресивним на той 

момент законом «Про підготовку лікарів»
10

. Цим законом 

запроваджувалися такі зміни: 

— встановлювалися п’ятирічні строки навчання для студентів;  

— вводилися обов’язкові державні іспити;  

— клініки переводилися на повне державне забезпечення та передавалися 

медичним вишам;  

— старшим викладачам клінік встановлювалися надбавки за науково-

лікувальну роботу;  

                                                      
9  Там само. С. 82. 
10  О подготовке врачей // Известия ЦИК СССР. – 1934. – № 208. – 4 сент. 
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— організовувався факультет для підготовки дитячих лікарів та санітарно- 

-гігієнічний факультет для підготовки бактеріологів-епідеміологів, 

санітарних лікарів та лікарів в галузі харчової санітарії; 

— посилювалося викладання медичних дисциплін шляхом скорочення 

суспільствознавчих; 

— перевидавався цілий ряд кращої вітчизняної та перекладної медичної 

літератури. 

В цілому, такі нововведення позитивно відобразилися на якості освіти  

у ХМІ та дали поштовх для розвитку медичної науки. В цей час у виші 

плідно працювали такі видатні науковці як І. Файншмідт – директор 

Українського туберкульозного інституту; В. Воробйов – анатом, учасник 

групи з бальзамування тіл В.І. Леніна та Г.І. Котовського; Ю. Вороний – 

людина, яка вперше зробила трансплантацію органу (нирки); М. Бокаріус – 

засновник криміналістичного напряму в судовій медицині; І. Попандопуло 

– акушер-гінеколог, засновник першого в Україні безкоштовного 

пологового будинку; В. Шамов – піонер переливання крові у тодішньому 

Союзі; Д. Ловля – видатний лікар, організатор вищої медичної школи;  

І. Кудінцев – засновник школи ургентних хірургів; А. Чугаєв – ініціатор 

запровадження у практику невідкладної шпиталізації хворих із «гострим 

животом»; В. Коган-Ясний – винахідник вітчизняного інсуліну, засновник 

першої в СРСР ендокринологічної клініки; О. Марзєєв – вчений у галузі 

комунальної гігієни, організатор перших санітарно-епідеміологічних 

станцій; О. Мельников – засновник клінічної онкології; В. Данилевський – 

директор Органотерапевтичного інституту, В. Протопопов – засновник 

патофізіологічного напряму в психіатрії; О. Грінштейн – відомий 

невропатолог, О. Палладін – директор Українського біохімічного інституту 

(деякі з них потрапили під лещата сталінської репресивної машини
11

). 

Такі оптимістичні прогнози, які намічалися у сфері освіти та науки, на 

жаль не справдилися вчасно, адже завадила цьому Друга світова війна. На 

фронт мобілізовувалося 232 співробітника вишу, а сам навчальний заклад 

було евакуйовано восени 1941 р. у Чкаловськ, де освітню та наукову 

справу зорганізовували з великими зусиллями. Не дивлячись на жахливі 

умови (нестачу харчів, брак приміщень, неможливість опалювати їх), 

мінімальні обсяги науково-дослідної роботи були виконані
12

. Вже  

                                                      
11  Попандопуло И.В. // Греческий мартиролог [Елекронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.greek-martirolog.ru/dbm_person/persona.php?id=6eb2a03_abade; Ловля Дмитро 

Сергійович / [підгот. В. Осіковська] // Репресовані та реабілітовані лікарі України // 

Ганіткевич Я. Українські лікарі : біобібліогр. довід. / Ганіткевич Я., Пундій П. – Л., 2008. 

– Кн. 3. – С. 321; Рапопорт, Я.Л. На рубеже двух епох. Дело врачей 1953 года /  

Я.Л. Рапопорт. – М. : Книга, 1988. – 271 с. 
12  Державний архів Харківської області. Ф. Р-1584 Харьковский медицинский інститут. Оп. 

21. Спр. 17. Отчеты кафедр о научно-исследовательской работе за 1942 год. Арк. 1а, 1а зв. 
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в евакуації кафедральні колективи долучилися до розробки військової 

тематики, запровадженої ще у середині 20-х років з грифом «секретно» на 

деяких кафедрах ХМІ
13

. Величезна заслуга у впорядкуванні побуту та праці 

співробітників в евакуації належала Ашоту Михайловичу Гаспаряну. 

 

Студентський квиток А.М. Гаспаряна з його підписом (рідкісна світлина) 

Після повернення до Харкова влітку 1944 р. постала проблема  

з приміщенням, яке зруйнували під час війни. Його відбудовували 

власноруч співробітники та студенти вишу у вільний від роботи та 

навчання час. Робота розпочалася з подвійним ентузіазмом. Зауважимо, що 

у відбудованих приміщеннях вчилися ще більше 10 років, адже сучасна 

головна будівля навчального закладу була уведена в експлуатацію лише  

у 1957 р. Швидко відновилися і бази в інших будівлях (по пр. Правди, вул. 

Сумській, вул. Трінклера, вул. Дмитрівській)
14

. 

 

Зруйнована війною будівля, 1880-ті рр. 

                                                      
13  Демочко, Г.Л. Науково-дослідна робота Харківського медичного інституту щодо 

оборони країни у 1920-30-х роках / Г.Л. Демочко // Гуржіївські історичні читання: 

Збірник наукових праць / Ред. кол. В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов. – Черкаси: 

Вид. Чабаненко Ю.А., 2014. – Вип. 7. – С. 134-137. 
14  Історія Харківського державного медичного університету. 200 років. С. 111. 
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Сучасна будівля ХНМУ, 2014 р. 

Новий час приніс і чергові зміни. Відтепер за наказом Міністерства 

охорони здоров’я СРСР з 1949 р. студенти переводилися на шестирічне 

навчання. На шостому курсі студенти лікувального і педіатричного 

факультетів проходили субординатуру з деяких клінічних дисциплін,  

а у 1968 р. перелік таких дисциплін розширився. Такий досвід став 

популярним, а у 1971 р. Міністерство охорони здоров’я СРСР провело на 

базі ХМІ Загальносоюзну навчально-методичну конференцію з первинної 

спеціалізації. У 1977 р. до широко профільного стажування долучилися  

і студенти шостого курсу санітарно-гігієнічного факультету
15

. 

Зміцнення матеріально-технічної бази, новації в освітніх підходах, 

потужний професорсько-викладацький колектив – все це дало змогу до 

активізації наукової діяльності у виші. Координувалася наукова робота 

заступником директора з наукової роботи та Вченою радою. В різні роки 

цю посаду займали такі видатні науковці, як Є. Черніков, Г. Фольборт,  

С. Генес, В. Бєлоусов, Є. Приходькова, Б. Задорожний, І. Гришенко,  

В. Грищенко, В. Топузов, М. Сергієнко, В. Бойко, Ю. Паращук. 

Акумуляція наукових результатів та наявні перспективи на майбутнє 

призвели до створення у 1961 р. Центральної науково-дослідної 

лабораторії та двох проблемних лабораторій – кардіологічної (при кафедрі 

шпитальної терапії) та вірусологічної (при кафедрі мікробіології). Ці 

потужні лабораторії дозволили по новому поставити справу дослідження 

фізіології та патології серцево-судинної системи – теми, яку досліджували 

у виші ще до війни. Тепер у її розробку включилися 20 кафедральних 

колективів. В свою чергу інші теми скорочувалися або об’єднувалися. 

                                                      
15  Там само. С. 112. 
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Робота колективу кардіологічної лабораторії була настільки успішною, що 

вже через два десятиліття вдалося добитися організації Республіканського 

кардіологічного диспансеру, на базі якого в свою чергу у 1981 році було 

відкрито Філію Українського НДІ кардіології імені академіка  

М.Д. Стражеска. У 1986 р. філія була реорганізована в Харківський НДІ 

терапії. Засновником і першим директором інституту була Герой України, 

академік Національної Академії Наук України, Академії Медичних Наук 

України, Російської Академії Медичних Наук Любов Трохимівна Мала.  

 

Л.Т. Мала 

Окрім дослідження серцево-судинної системи продовжувалася робота 

над антибіотиками, злоякісними пухлинами, проблемами нирок. 

Засновником харківської нефрологічної школи був проф. Ю.Д. Шульга, 

який заклав основи сучасного лікування пієлонефритів хронічної ниркової 

недостатності тощо. Учнями Ю. Шульги на початку 80-х років була 

створена розгалужена мережа нефрологічної служби – міський 

нефрологічний кабінет, міське й обласне нефрологічне відділення, 

відділенні хронічного гемодіалізу Харківського обласного клінічного 

центру урології та нефрології.  

Значних успіхів досягають у післявоєнні роки харківські мікробіологи, 

патофізіологи та біохіміки. Основна проблематика післявоєнного часу, яка 

вивчалася на кафедрі мікробіології – антибіотики. Це була комплексна 

тема, до якої долучалися й інші кафедральні колективи. Проблема пошуку 

ефективних антибіотиків нагально постала під час війни однак ефективно 

вирішена не була, тому дослідження проводилися і надалі. В результаті 

досліджень завідувач кафедри В. Деркач із своїми співробітниками 

отримали новий препарат «саназин», який став досить ефективним при 

лікуванні інфекційних процесів. Трохи згодом, під керівництвом  

А. Циганенка, вперше отримані ліпосомальні форми антибіотиків 
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рифампіцину, гентаміцину, тетрацикліну, віброміцину, а також 

синьогнійного анатоксину. Розроблені оригінальні методи кріоконсервації 

ліпосом та їх тривалого зберігання.  

Школа патофізіологів у ХМІ розвивалася під керівництвом відомого 

науковця і талановитого педагога Д. Альперна. На весь світ відомі роботи 

Д. Альперна в галузі проблем ревматизму, тканинного обміну, запальних 

процесів. Учениця знаменитого вченого Р. Ліпшиць продовжували справу 

свого вчителя та доповнила патологічну фізіологію вченням про патогенез 

гострого запалення та ранового процесу.  

Плідними були й дослідження харківських біохіміків, які на чолі  

з А. Утєвським заклали новий напрям біохімічних досліджень  

в ендокринології – хімічну динаміку ендокринної тканини
16

, вивчалися 

основні процеси перетворення білків, окислювально-відновлювальні 

процеси у щитоподібній залозі, тимусі, підшлунковій та статевих залозах. 

Значного розвитку досягла наукова діяльність і на клінічних 

кафедрах,зокрема на кафедрі епідеміології, дитячих хвороб, акушерства та 

гінекології, урології. 

Ще на початку 20-х років ХХ ст. у Харкові почав роботу учень  

Д. Заболотного М. Соловйов, який у 1925 році очолив санітарний відділ 

Українського санітарно-бактеріологічного інституту ім. І. Мечникова та 

одночасно почав свою роботу у ХМІ на кафедрі гігієни. Згодом вчений 

став організатором кафедри епідеміології, якою завідував впродовж сорока 

років. М. Соловйов одним з перших застосував історичний метод  

у пізнанні сутності епідемій, що допомогло пов’язати виникнення 

пошестей з конкретними історичними умовами. За роки керівництва 

кафедрою М. Соловйов створив потужну наукову школу, яка займалася 

вивченням епідеміології холери, черевного тифу, дифтерії, дизентерії, 

ботулізму. 

Значний хронологічний відрізок історії медичної науки та освіти у ХМІ 

пов'язаний з іменем В. Бєлоусова, який більше півстоліття працював  

у медичній сфері, пройшовши шлях від ординатора клініки дитячих хвороб 

до заступника директора інституту з навчальної та наукової роботи. Він 

був продовжувачем відомої харківської школи педіатрів, закладеної багато 

років тому (І. Лазаревич, І. Троїцький, Я. Аркавін, М. Фрішман). Ще у 1927 

році вчений видав книгу «Фізіологія та патологія немовляти», у якій 

розтлумачив особливості періоду новонародженості. Це стало поштовхом 

для розвитку нової дисципліни – неонатології. Сьогодні кафедра, яку 

очолював В. Бєлоусов, носить назву «кафедра педіатрії № 1 та 

неонатології». 

                                                      
16 Кравчун, Н.А. Утевский Арон Михайлович. К 110-летию со дня рождения. /  

Н.А. Кравчун, Л.А. Бондаренко // Проблеми ендокринної патології. – 2014. – № 1. –  

С. 95–98. 
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Відомим на весь світ стали дослідження І. Грищенка – вченого в галузі 

акушерства та гінекології. Його внесок у світову науку важко 

перебільшити. І. Грищенко першим в Україні почав досліджувати 

антропозоонозні інфекції, що дозволило зменшити ризик перинатальної 

захворюваності й смертності. Вченим розроблено цілий комплекс заходів 

для нормалізації положення дитини перед пологами. Також він звернув 

увагу і почав вивчати проблему несумісності крові матері та дитини. 

Роботу І. Грищенка у ХМІ продовжував його син Валентин. В. Грищенко 

виявився не менш талановитим за батька.  

 

В.І. Грищенко 

Завдяки дослідженням групи вчених В. Грищенко зміг застосувати 

принципи та методи кріомедицини в акушерстві та гінекології 

(кріоконсервація репродуктивних клітин). Подальші наукові розвідки  

В. Грищенка дали змогу успішно провести перше в Україні (1991 р.) 

екстракорпоральне запліднення, тобто народження дитини з «пробірки»
17

. 

Також під керівництвом В. Грищенка у 1992 р. відбулося успішне 

сурогатне виношування дитини, а ще згодом – народження дитини із 

ембріону, що піддавався кріоконсервації
18

. Подібні наукові дослідження 

харківських акушерів-гінекологів дали поштовх для утворення подібних 

центрів і в інших містах України, які до сьогодні успішно працюють.  

У самому ж Харкові діє клініка «Імплант», очолювана М. Грищенком – 

онуком В. Грищенка
19

. У цій клініці продовжуються наукові пошуки 

династії Грищенків. 

                                                      
17  Чайка, В.К. Академик Валентин Иванович Грищенко – основоположник репродуктивной 

медицины в Украине / В.К. Чайка // Медико-социальные проблемы семьи. – 2011. – № 

16. – С. 8-11 
18  Грищенко, В.И. История создания и развития вспомогательных репродуктивных 

технологий в Украине / В.И. Грищенко, Н.Г. Грищенко // Медицинские аспекты здоровья 

женщины. – 2008. – № 4. – С. 89-90. 
19  Клиника репродуктивной медицины имени академика В.И. Грищенко // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.implant-ivf.com 
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Харківська школа урології відома ще з дорадянських часів завдяки 

роботі у ній відомого хірурга А. Подрєза
20

. Його наукові дослідження дали 

поштовх цілій плеяді харківських урологів – І. Маклєцов, І. Кудінцев,  

Я. Войташевський, Г. Алапін, А. Гаспарян, П. Шупік. Значний внесок  

в урологію зробив В. Шаповал – завідувач кафедри урології ХМІ, перший 

очільник Харківського спеціалізованого урологічного центру (сьогодні – 

Харківський обласний клінічний центр урології та нефрології ім.  

В. Шаповала
21

). Організаторські здібності В. Шаповала дозволили  

у найкоротший час налагодити роботу урологічного центру і він став 

клінічною базою кафедри урології ХМІ
22

.  

 

В.М. Лісовий 

Нині урологічний центр очолює ректор Харківського національного 

медичного університету В. Лісовий – відомий у світі уролог, який у 2012 р. 

провів у Харкові унікальну операцію по видаленню ураженої злоякісною 

пухлиною нирки та її трансплантації після оперативного втручання поза 

людським організмом
23

. 

                                                      
20  Лесовой, В.Н. А.Г. Подрез – один из основоположников отечественной урологи (к 160–

летию со дня рождения) / В.Н. Лесовой, Ж.Н. Перцева // Медична газета. – 2012. – № 21. 

– С. 7. 
21  Харківський обласний клінічний центр урології та нефрології ім. В. Шаповала // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uro-nefro-center.com.ua 
22  Возианов, А.В. К 80-летию со дня рождения Владимира Ивановича Шаповала /  

А.В. Возианов, А.Я. Цыганенко, В.Н. Лесовой // Врачебная практика. – 2004. – № 2. –  

С. 100–102.  
23  В Харькове провели уникальную операцию // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dozor.kharkov.ua/1000981/zhizn/politika/1112760.html; Харківські лікарі провели 

унікальну операцію, врятувавши жінці єдину нирку / Новини ТСН // [Електронний 
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Розвиток сьогоднішньої медичної освіти і науки в Україні проходить 

під знаком реформ. Складна економічна ситуація, у яку потрапила Україна 

після розпаду СРСР, не стала критичною для освітньої сфери. Харківська 

вища медична школа також пристосувалася до таких змін, як кажуть 

медики – набула імунітету. Треба зазначити, що за добу незалежності 

харківські освітяни, науковці розширили зарубіжне співробітництво, деякі 

з них є членами престижних європейських організацій. Сучасне 

студентство також не «пасе задніх» – молодь активно оволодіває 

іноземними мовами, інформаційними технологіями, залучається до 

наукової роботи на кафедрах вишу, виходить на міжнародний рівень. Для 

того, щоб задовольнити потреби студентів, в медичному університеті  

з 2011 р. працює Електронний Репозитарій з вільним доступом до 

публікацій співробітників вишу, а наукова бібліотека передплатила п’ять 

найбільш відомих електронних ресурсів (Scopus, Royal Society of 

Chemistry, Журнали Американського фізичного товариства, EBSCO 

Publishing, CUL Online
24

). Все це свідчить про те, що Україна, та, зокрема, 

харківська земля, мають потужний потенціал у сфері освіти та науки, 

завдяки якому можливий її подальший плідний розвиток. 

Summary  

The Development of Higher Education and Medical Science in the Kharkiv 

Medical Institute in the Soviet and Post-Soviet Period 

The review of the development of higher medical education in Ukraine during the Soviet and post-

Soviet period was made. It is noted, that in early 1920-s Kharkiv Medical Institute experienced  

a series of reorganizations and reforms, which were introduced by the new management (for ex-

ample, workers’ faculties opening). The activity of institute in the evacuation during the Second 

World War was investigated. The role of individual scientists in the creation of medical scientific 

schools in the postwar period was analyzed. The achievements in medical science were character-

ized. The priorities of education and science development at the Kharkiv National Medical Uni-

versity were identified. 

Keywords: Kharkov Medical University, science, education, the labor department, cryomedicine, 

urology, antibiotics, neonatology, endocrinology, World War II. 

                                                      
ресурс]. – Режим доступу: http://tsn.ua/ukrayina/harkivski-likari-proveli-unikalnu-operaciyu-

vryatuvavshi-zhinci-yedinu-nirku.html 
24  Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://libr.knmu.edu.ua/index.php/11-na-glavnoj/114-dostup-do-

bd-scopus-za-edinoyu-kartkoyu-chitacha 
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Tadeusz SROGOSZ 

Koliszczyzna w ukraińskiej historiografii  

i aktualnych podręcznikach historii 

Słowa kluczowe: koliszczyzna, historiografia ukraińska, obowiązujące podręczniki szkolne. 

Aktualnie coraz częściej zdarzają się braki bibliograficzne wynikające 

przede wszystkim z pośpiechu, czyli niedopełnianie przez badaczy kryterium 

skrupulatności. Jednak nie tylko ten czynnik deformuje kwerendy i narracje 

uczonych. Podstawową barierą w postępie badań naukowych, w tym również – 

co oczywiste – historycznych, jest nieznajomość piśmiennictwa zagranicznego. 

Prowadzi to najczęściej do jednostronnych ujęć, wynikających nie tylko z gorse-

tu ideologicznego lub imputacji kulturowej. W obecnych warunkach zbliżeń 

cywilizacyjnych, udogodnień w komunikacji międzykulturowej etc. bariera nie-

znajomości dorobku zagranicznych uczonych, w tym zwłaszcza ukraińskich hi-

storyków, powinna być minimalizowana. 

Koliszczyzna szczególnie utrwaliła się w kulturze ukraińskiej, a to głównie 

(chociaż nie tylko) dzięki twórczości Tarasa Szewczenki. Na temat koliszczyzny 

pisało wielu historyków ukraińskich. Historycy ukraińscy i rosyjscy, zarówno 

dziewiętnastowieczni, jak również w XX w., podobnie opisywali wydarzenia 

dotyczące ruchu hajdamaków i koliszczyzny
1
. Z reguły odrzucają oni tezę  

                                                      
1  А. Скальковсий, Найезды гайдамаков на Западную Украину в XVIII столетий, 1733–

1768, Одесса 1845; Д. Мордовцев, Гайдамачина. Историческая монографя, Санкт 

Петербург 1870; Я. Шульгин, Очерк Коливщины по неизданным и изданным документам, 

Киев 1890; В. Антонович, Уманьсий сотник Иван Гонта, „Киевская Старина” 1882, t. 11, 

s. 250–276; М.В. Горбан, Гайдамаччина, Харків 1923; А. Дмитрев, Коливщина. Из 

истории классовой борьбы в Украине во второрой половине XVIII ст., Москва 1934;  

В.А. Голобуцкий, Максим Железняк, Москва 1947; О.П. Лола, Гайдамацький рух на 

Україні 20–60-х рр. XVIII ст., Кіїв 1965; Д. Мuцuк, Умань козацька і гайдамацька, Кіїв 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.17
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o sprowokowaniu koliszczyzny przez Rosję, wskazują na jego religijne, etniczne 

i społeczne podłoże. Miał to być bunt prawosławnych chłopów przeciwko kato-

lickiej, polskiej szlachcie, ruchem antyfeudalnym, czasem wspomina się o wa-

runkach sprzyjających, czyli konfederacji barskiej i sprawie dysydenckiej. Tra-

dycja hajdamacka, będąca kontynuacją tradycji kozackiej, miała kształtować 

świadomość ukraińskich mas ludowych
2
. 

W pracy zatrzymam się głównie na dorobku naukowym badaczy, którzy  

w historiografii ukraińskiej zajęli poczesne miejsce w zakresie badania ruchów 

hajdamackich i koliszczyzny, czyli skupię się nad twórczością Petra Mirczuka  

i Grigorija J. Hrabana
3
. Byli to historycy żyjący w określonych warunkach, re-

alizujący w związku z tym założenia ideologiczne. Czy jednak zwalnia to nas od 

obowiązku poznania ich wizji historii, a co najmniej merytorycznej zawartości 

prac? 

Petro Mirczuk urodził się 26 czerwca 1913 r. w Dobrowlanach koło Stryja 

(ziemie te należały wówczas do Cesarstwa Austro-Węgierskiego), zmarł 16 ma-

ja 1999 r. w Filadelfii
4
. W latach trzydziestych XX w. studiował prawo na Uni-

wersytecie Lwowskim. Był członkiem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów 

(OUN) od jej powstania, czyli od 1929 r., a w okresie późniejszym referentem 

Krajowej Egzekutywy OUN, brał udział w wydawaniu „Biuletynu Krajowej Eg-

zekutywy OUN na ziemiach zachodnioukraińskich” oraz innych czasopism 

ukraińskich. W latach 1933–1939 za powyższą działalność w ukraińskim ruchu 

nacjonalistycznym wielokrotnie aresztowany przez polską policję. W 1939 r., 

czyli po agresji III Rzeszy i Związku Radzieckiego na Polskę, wyjechał do Pra-

gi, gdzie do 1941 r. kontynuował studia na Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie. 

W tym roku został aresztowany przez Gestapo i uwięziony w niemieckim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz. W ramach ewakuacji więźniów 25 stycznia 1945 r. 

Mirczuka skierowano do obozu w Mauthausen, gdzie doczekał wyzwolenia  

6 maja 1945 r. 

Po wyzwoleniu Mirczuk przebywał w Zachodniej Europie, natomiast jego 

rodzina, która została na terenie Związku Radzieckiego, doznała represji. Rodzi-

ce zginęli w czasie masowych deportacji Ukraińców na Syberię, jedna z sióstr 

została w czasie tortur zamęczona przez sowiecką służbę bezpieczeństwa, pozo-

stałe dwie siostry ledwie przeżyły gehennę i niewolniczą pracę w łagrach. Do-

                                                      
2002. Ukazujące się w ostatnich latach prace na temat historiografii wystąpień ludowych na 

Prawobrzeżnej Ukrainie nie uwzględniają całości literatury. Na przykład: В.Я. Павленко,  

М.О. Батракова, Народні рухи на Правобережній Україні у XVIII ст.: історіографія та 

джерела, www.irbis-nbuw.gov.ua [stan z 6.02.2014]. 
2  В.А. Смолий, Формування соціальной свідомості народних мас України в ході класовї 

боротьби (друга половина XVII–XVIII ст.), Кіїв 1985. 
3  Omówienie całości historiografii ukraińskiej dotyczącej hajdamaków i koliszczyzny przekro-

czyłoby znacznie rozmiary artykułu. Jest to temat raczej na obszerną pracę zwartą.  
4  Dane biograficzne z: Мірчук Петро, [w:] Енциклопедія історії України, t. 6, Київ 2009,  

s. 790; www.ukrweekly.com [stan z 23.01.2014]. 
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piero w 1991 r. Mirczuk miał możliwość spotkać się z pozostałymi przy życiu 

członkami swojej rodziny.  

Mirczuk nadal działał w ukraińskim ruchu nacjonalistycznym. W latach 

1945–1946 był przewodniczącym emigracyjnego Centralnego Związku Studen-

tów Ukraińskich, a w latach 1948–1952 członkiem Zarządu Zagranicznych Od-

działów OUN. W tym czasie pracował w redakcjach ukraińskich i niemieckich 

czasopism. W 1952 r. emigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1957 r. 

uzyskał obywatelstwo amerykańskie. Początkowo pracował w przemyśle.  

W 1959 r. uzyskał stopień magistra bibliotekarstwa na Drexel University w Fi-

ladelfii, po czym pracował jako bibliotekarz w kilku college’ach i uniwersyte-

tach, wreszcie jako wykładowca. W 1969 r. uzyskał doktorat w zakresie historii 

na Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie w Monachium. 

Mirczuk był autorem ponad 20 książek z zakresu historii Ukrainy. Niemal 

wszystkie poświęcone są dziejom Ukrainy w XX w. Główne wątki jego twór-

czości historycznej (opracowania i materiały źródłowe) dotyczą Ukraińskiej 

Powstańczej Armii, ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego i jego przywódców 

(na przykład Stepana Bandery, Jewhena Konowalca, Romana Szuchewycza),  

a także państwowości ukraińskiej w latach 1917–1920. Mirczuk nie stronił też 

od twórczości publicystycznej, gdzie na przykład negował istnienie tradycyjnego 

nacjonalizmu ukraińskiego. 

W Stanach Zjednoczonych Mirczuk był członkiem wielu naukowych i spo-

łecznych towarzystw, jak również działaczem organizacji młodzieżowych. Stał na 

czele Ligi Ukraińskich Więźniów Politycznych w Ameryce, przyznano mu także 

prestiżowe członkostwo w Amerykańskiej Fundacji Chapel of Four Chaplains. 

Z punktu widzenia celu niniejszej książki najważniejszą w dorobku Mirczu-

ka jest praca o koliszczyźnie z 1973 r., wydana w Stanach Zjednoczonych przez 

Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki
5
. Książka składa się z przedmo-

wy Matwija Stachiwa, historiograficznego wstępu, dziesięciu rozdziałów, wyka-

zu źródeł i literatury oraz indeksu osób. 

Przedmowę napisał Matwiej Stachiw (1895–1978), ukraiński prawnik, histo-

ryk i działacz polityczny
6
. W okresie międzywojennym rozpoczął ożywioną 

działalność w ukraińskim ruchu nacjonalistycznym. W 1939 r. emigrował do 

Niemiec, a w 1949 r. do Stanów Zjednoczonych. Był profesorem prawa i admi-

nistracji na Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie w Monachium, aktywnym dzia-

łaczem Światowego Kongresu Wolnych Ukraińców, a w latach 1969–1974 pre-

zesem Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki. 

Stachiw nawiązał do koncepcji historii Ukrainy opracowanej przez Michała 

Hruszewskiego, która nie mogła być zrealizowana przez niego z powodu wpro-

wadzenia moskiewsko-sowieckiej władzy. Między innymi nie dokończył on 

                                                      
5  П. Мірчук, Коліївщина. Гайдамацке повстання 1768 р., New York 1973. 
6  Стахів Матвій, Біографія, www.ukrcenter.com [stan z 10.02.2014]. 
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dzieła w zakresie problematyki hajdamaczyzny i koliszczyzny. Ukraińscy histo-

rycy po Hruszewskim pomijali czynnik państwowy, ukazywali koliszczyznę ja-

ko ruch bezprogramowy. Natomiast praca Mirczuka jest kontynuacją myśli Hru-

szewskiego. Koliszczyzna była powstaniem, które miało narodowy program. 

Zakładał on rekonstrukcję ukraińskiego hetmańsko-kozackiego państwa, na 

wzór dzieła Bohdana Chmielnickiego. Powstańcy walczyli przeciw polskiej 

władzy okupacyjnej, szlachecko-kolonialnym stosunkom, w imię obrony Cerkwi 

prawosławnej. Obecnie – kontynuował Stachiw – nie tylko intelektualiści są 

zbulwersowani faktem, że powstańcy w walce z władzami okupacyjnymi dopu-

ścili się masakry polskiej szlachty i innych orędowników polskiej władzy na 

prawobrzeżnej Ukrainie. Jednak masakry, wymienione w polskich źródłach rzą-

dowych i pamiętnikach, musimy rozpatrywać w kontekście historycznym, kiedy 

nie funkcjonowała jeszcze konwencja haska. Matwiej Stachiw na usprawiedli-

wienie postępowania hajdamaków i chłopów przywołał przykłady z wojny trzy-

dziestoletniej, pogromy Żydów, mordowanie szlachty i Żydów w czasie powsta-

nia Chmielnickiego z jednej strony, a akcje pacyfikacyjne Jeremiego Wiśnio-

wieckiego i Stefana Czarnieckiego z drugiej. W XX w. też są przykłady ludo-

bójstwa: programowy antysemityzm niemiecki w czasie II wojny światowej, 

zrzucenie bomb atomowych na ludność cywilną w Japonii
7
.  

Historiograficzny wstęp Mirczuk rozpoczął od uwagi, że żadna karta historii 

Ukrainy nie doznała takiego „poniżenia i plugawienia” ze strony wrogów, czyli 

Polaków i Moskali, jak koliszczyzna, powstanie hajdamaków i ludu ukraińskie-

go
8
. Niestety, otrzymali oni wsparcie części historyków ukraińskich. Autor 

omówił dalej podstawę źródłową, składającą się głównie z literatury pamiętni-

karskiej, relacjonującej według niego wydarzenia w Humaniu nie z pozycji na-

ocznego świadka: Pawła Mładanowicza, Weroniki z Mładanowiczów Krebso-

wej, Jana Lippomana. Trzeba stwierdzić, że Mirczuk był dobrze zorientowany  

w historiografii polskiej dotyczącej ruchu hajdamackiego, łącznie z ówczesną 

nowością wydawniczą, czyli monografią o koliszczyźnie Władysława A. Ser-

czyka. Początkowo pochwalił polskiego historyka za obiektywne, nieskażone 

szowinizmem spojrzenie. Później jednak stwierdził, że Serczyk za bardzo zaufał 

przekazom pamiętnikarskim, co zresztą było mankamentem narracji wszystkich 

bez wyjątku polskich historyków. Z kolei historycy rosyjscy reprezentowali mo-

skiewski punkt widzenia, zgodny z duchem Czarnej Hramoty carycy Katarzyny II. 

Mirczuk mniej emocjonalnie podszedł do historiografii ukraińskiej, zwłaszcza 

XIX-wiecznej (na przykład do prac Wołodymyra Antonowycza). Na zakończe-

nie dodał, że książkę o koliszczyźnie wydaje z okazji 200. rocznicy powstania. 

Pisał: „Nadszedł najwyższy czas, aby na bazie tego, co było do tej pory opubli-

kowane na temat koliszczyzny, przedstawić jak najbardziej prawdopodobny i jak 

                                                      
7  П. Мірчук, dz. cyt., s. 9. 
8  Tamże, s. 11. 
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najlepszy, obiektywny opis wydarzeń na Prawobrzeżnej Ukrainie w latach 

1768–1769”
9
.  

Pierwszy rozdział książki o koliszczyźnie autorstwa Mirczuka dotyczy cha-

rakterystyki prawobrzeżnej Ukrainy w okresie hajdamaczyzny, struktury ludno-

ści na tym terenie, stosunków politycznych na tle ustroju społeczno-poli- 

tycznego Polski (takiej nazwy użył autor) w XVIII w., kulturalnego i moralnego 

oblicza polskiej szlachty, a także polskich sił zbrojnych. Tak zwana hajdama-

czyzna, istniejąca według Mirczuka w latach 1702–1775 tylko na prawobrzeżnej 

Ukrainie, skierowana była przeciw „polskim najeźdźcom”, którzy gnębili lud 

ukraiński
10

. 

W rozdziale drugim znajduje się opis hajdamaczyzny do 1768 r., jej począt-

ków na przełomie XVII i XVIII w. i pierwszych wystąpień, a następnie dalszych 

działań hajdamaków. Położenie Ukrainy między Polską, Rosją i Turcją, ko-

nieczność lawirowania między tymi państwami przez hetmana Iwana Mazepę,  

a w końcu porozumienie ponad głowami Ukraińców dało możliwość dalszej 

„polskiej okupacji”. Działalność Semena Palija i powstanie 1702 r. Mirczuk 

uznał za swego rodzaju pomost między kozaczyzną a hajdamaczyzną. Mirczuk 

stwierdził, że turecki termin „hajdamaka” oznacza ni mniej ni więcej co „bun-

townik” lub „powstaniec”
11

. 

W rozdziale trzecim Mirczuk przeszedł już do omówienia przebiegu po-

wstania zwanego koliszczyzną. Po rozpoczęciu powstania Maksym Żeleźniak 

ruszył na Humań, umocnioną siedzibę rodu Potockich. Dzięki pomocy Iwana 

Gonty zdobył miasto. Mirczuk krytycznie odniósł się do użycia w polskiej litera-

turze pamiętnikarskiej terminu „rzeź humańska”, jak również do liczby 5–18 tys. 

ofiar polskiej szlachty i Żydów
12

. Te dane starał się zrównoważyć postawą Iwa-

na Gonty, który ponoć uratował dużo polskich kobiet i dzieci, schroniwszy ich  

w cerkwi prawosławnej. W Humaniu miało miejsce uroczyste odnowienie het-

maństwa, gdzie Maksym Żeleźniak został hetmanem, Iwan Gonta pułkownikiem 

humańskim, inni przywódcy otrzymali również eksponowane stanowiska. Po-

wstańcy w okresie lipiec 1768 r. – maj 1769 r. przystąpili do działań zbrojnych 

przeciwko „polskim okupantom” i „rosyjskim interwentom”
13

. W rezultacie wo-

jewództwa kijowskie i bracławskie zostały oczyszczone z Polaków. Jednak ry-

chło nastąpiła krwawa polsko-moskiewska rozprawa z ludnością ukraińską. Na 

przykład w Lisiance śmierć poniosło około 300 Ukraińców, w 1769 r. i następ-

nych latach trwały „krwawe orgie polskiego prawodawstwa” [podkreślenie:  

P. Mirczuk]
14

.  

                                                      
9  Tamże, s. 29. 
10  Tamże, s. 31. 
11  Tamże, s. 52. 
12  Tamże, s. 82. 
13  Tamże, s. 89. 
14  Tamże, s. 98. 
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Kolejne trzy rozdziały poświęcone zostały na stosunki koliszczyzny z Siczą 

Zaporoską, sytuację na Lewobrzeżnej Ukrainie, a wreszcie na politykę Moskwy 

wobec koliszczyzny. Mirczuk w swojej narracji cofnął się do panowania Piotra 

I, kiedy miała miejsce pierwsza likwidacja Siczy, która się jednak po pewnym 

czasie odrodziła. Po początkowym wyczekiwaniu władze rosyjskie wydały ostry 

zakaz pomocy dla powstańców. Temu zakazowi nie chciała się poddać czerń 

kozacka, co w konsekwencji dało pretekst do drugiej likwidacji Siczy. Ten 

fragment swojej narracji Mirczuk podsumował uwagą, że dwoje rosyjskich tyra-

nów zniszczyło Sicz
15

. 

Przy wsparciu Kozaków Zaporoskich koliszczyzna była skierowana głównie 

przeciwko Polsce, mając za cel wyzwolenie prawobrzeżnej Ukrainy spod pol-

skiego panowania. Wprawdzie walki trwały na Prawobrzeżu, ale Mirczuk zain-

teresował się też sytuacją na lewobrzeżnej Ukrainie. Dlatego omówił zagadnie-

nia zaludnienia tego obszaru (zwanych przez władze carskie Małorosją), a także 

dziejów politycznych od Piotra I. Z powodu rosyjskiej potęgi militarnej nie było 

możliwości rozszerzenia powstania na lewą stronę Dniepru. Autor dodał, że po-

jęcie „żelaznej kurtyny” nie jest wymysłem komunistycznej Moskwy, lecz sku-

tecznie stosowano tę metodę w carskiej Rosji
16

. 

Mirczuk uznał, że rola Moskali w bezwzględnym, krwawym zdławieniu ko-

liszczyzny na drodze zbrojnej interwencji i pomocy szlacheckiej Polsce jest 

wiadoma i dostatecznie udokumentowana. Autor nie zamierzał rozstrzygnąć au-

torstwa Złotej Hramoty, fikcyjnego ukazu Katarzyny II, w którym miała naka-

zywać wypędzenie z prawobrzeżnej Ukrainy polskiej szlachty, Żydów i du-

chownych unickich. Wskazał jednak, że lud ukraiński okazywał zawsze przy-

chylność Rosjanom-braciom w wierze prawosławnej. Mirczuk podkreślił pryn-

cypialną wrogość Moskwy do ukraińskich zmagań wyzwoleńczych, czego była 

dobitnym wyrazem Czarna Hramota, ukaz Katarzyny II z 9 (20) lipca 1768 r.
17

 

Efektem tych rzeczywistych intencji rosyjskich władz były działania carskiego 

wojska przeciwko powstańcom. 

Na wstępie rozdziału siódmego Mirczuk zadał pytanie o rzeczywisty charak-

ter koliszczyzny. Czy była ona: „ślepym buntem niepokornego chłopstwa prze-

ciw swoim panom, grasowaniem band rozbójniczych żądnych grabieży cudzych 

dóbr, walką klasową wyzyskiwanego proletariatu przeciw szlacheckim eksplo-

atorom, walką w obronie prawosławia przeciw religii katolickiej, ukraińskim 

powstaniem narodowym przeciw polskim zaborcom, czy jeszcze czym in-

nym?”
18

 Historycy polscy i rosyjscy, głównie dawniejsi, zapewniali, że po-

wstańcy nie mieli żadnych celów politycznych i ich mieć nie mogli. Jednak Mir-

czuk stwierdził, że koliszczyzna miała wyraźny charakter walki narodowowy-

                                                      
15  Tamże, s. 118. 
16  Tamże, s. 129. 
17  Tamże, s. 137–143. 
18  Tamże, s. 146. 
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zwoleńczej, była więc powstaniem ukraińskiego narodu skierowanym przeciw 

polskim okupantom, a w dalszej kolejności i moskiewskim
19

. 

Mirczuk obszernie opisał w rozdziale ósmym uczestników koliszczyzny, 

ochotników wstępujących w szeregi powstańców z przekonania, chcących wal-

czyć z polskim panowaniem i rosyjską interwencją. Zarzewie buntu podniosło 

19 Zaporożców na czele z Żeleźniakiem, do których spontanicznie przyłączali 

się ukraińscy chłopi i mieszczanie. Następnie przestawione są sylwetki przy-

wódców-bohaterów: hetmana Żeleźniaka oraz pułkowników: Iwana Gonty, Se-

mena Nieżywego, Mykyty Szwaczki, Andrieja Żurby, Stankiewicza
20

 (uprzednio 

kapitana wojska rosyjskiego), Iwana Bondarenki. Pamiętnikarze, a w ślad za ni-

mi historycy polscy i część ukraińskich (między innymi Grigorij J. Hraban) 

twierdzili, że archimandryta Melchizedek Znaczko-Jaworski, aktywny obrońca 

prawosławia na prawobrzeżnej Ukrainie, spowodował wybuch buntu. Natomiast 

Mirczuk stwierdził, że fakty nie wskazują na to, że był on organizatorem, inicja-

torem czy też inspiratorem powstania
21

. 

W rozdziale dziewiątym Mirczuk powrócił jeszcze raz do zasadniczych pro-

blemów koliszczyzny, co w efekcie przyniosło tekst wykazujący cechy stresz-

czenia i wniosków. Wobec rozbieżności w datowaniu autor stwierdził, że począ-

tek powstania miał miejsce na przełomie kwietnia i maja 1768 r., natomiast zdo-

bycie Humania 21 czerwca tego roku. Organizatorem i przywódcą powstania 

ukraińskiego narodu był Maksym Żeleźniak. Po posiedzeniu 22 czerwca 1768 r. 

w Humaniu Rady Kozackiej, gdzie ogłoszono odnowienie Hetmańszczyzny, 

wybrano go hetmanem Ukrainy
22

. Mirczuk część autorstwa Złotej Hramoty 

przypisał Melchizedekowi Znaczko-Jaworskiemu. Ukraiński historyk podał 

wprawdzie różne hipotezy odnośnie do pochodzenia nazwy „koliszczyzna”, ale 

sam uznał je za nieistotne. Analizując Księgę kodeńską, Mirczuk stwierdził, że 

od połowy 1768 r. do połowy 1770 r. efektem polskiego „prawodawstwa” było 

300 wyroków śmierci, przez ścięcie toporem, wbicie na pal, rozerwanie końmi. 

Dodał: „A Kodnia, choć najkrwawsza, była tylko jedną z bogatej listy miejsco-

wości na Prawobrzeżnej Ukrainie, gdzie szlachecko-polski «kaganek kultury», 

katolicy, sprawowali takie sądy i egzekucje nad ukraińskimi ofiarami”
23

. Po-

wstanie narodu ukraińskiego z lat 1768–1769 można porównać do innych wiel-

kich wyzwoleńczych zrywów drugiej połowy XVIII w.: rewolucji amerykań-

skiej, rewolucji francuskiej i powstania kościuszkowskiego. 

                                                      
19  Tamże, s. 178. 
20 Mirczuk nie podał imienia. 
21  Tamże , s. 257–264. 
22  W emigracyjnej historiografii ukraińskiej funkcjonuje przekonanie, że Rosja przywłaszczyła 

sobie ideę Hetmańszczyzny. Zob. Z.E. Kohut, Russian Centralizm adn Ukrainian Autonomy: 

Imperial Absorption of the Hetmanate, 1760s–1830s., Cambridge Mass., Harvard Univ. Press 

1988, ss. 363.  
23  П. Мірчук, dz. cyt., s. 299. 
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W zakończeniu Mirczuk uznał, że „Koliszczyzna i jako historyczny fakt, jak 

również jako zwiastun ukraińskiej tradycji narodowej jest ważnym klejnotem 

państwowej tradycji, łączącą ideę wyzwoleńczej walki narodu ukraińskiego 

epoki Kozaczyzny z jutrzenką wyzwoleńczej walki narodu ukraińskiego, której 

prorokiem był Taras Szewczenko, «rodzony wnuk jednego z hajdamaków»”
24

. 

Ocena ustaleń i interpretacji Mirczuka odnośnie do ruchu hajdamackiego  

i koliszczyzny musi być niejednoznaczna. Z jednej strony jego praca jest ob-

szerna, oparta na szerokiej bazie źródłowej i piśmienniczej, została napisana 

sprawnie, ze znajomością warsztatu historycznego. Natomiast z drugiej strony 

dla historyka polskiego książka Mirczuka o koliszczyźnie jest nie do przyjęcia  

z racji wybiórczego doboru faktów (na przykład prawie zupełne pominięcie 

działań pogromcy hajdamaków regimentarza Józefa Gabriela Stempkowskiego), 

tendencyjnych tez, używania specyficznej aparatury pojęciowej (na przykład 

„polska okupacja”). 

Stanowisko Mirczuka nie było odosobnione w środowisku ukraińskiej emi-

gracji. Funkcjonowały jednak i inne opinie. Na przykład historyk ukraińskiej 

myśli społeczno-politycznej i publicysta Iwan Łysiak-Rudnycki, określający sto-

sunki polsko-ukraińskie jako „ciężar historii”, w wyważony sposób napisał: 

„Ukraina Prawobrzeżna, przywrócona tak olbrzymim kosztem, w dalszym ciągu 

pozostawała źródłem słabości polsko-litewskiej Rzeczypospolitej w ostatnich 

dziesięcioleciach jej istnienia. W ciągu XVIII w. zamieszki ludowe dotykały 

Prawobrzeża. Chłopi ukraińscy, mimo iż zostali pozbawieni organizacji kozac-

kiej, nie godzili się z poddaństwem i nienawistnym panowaniem szlachty pol-

skiej. Wiele rozruchów ludowych, tzw. buntów hajdamackich, zakończyło się 

ogromnym powstaniem chłopskim w 1768 r. pod nazwą Koliszczyzna. Tragicz-

ne wydarzenia 1768 r. pozostawiły głęboki ślad w świadomości obu społe-

czeństw i były źródłem natchnienia dla polskich i ukraińskich pisarzy jeszcze  

w XIX w. Ciągły niepokój na polskiej części Ukrainy dawał Rosji możliwość 

wtrącania się w sprawy Rzeczypospolitej. Z jednej strony Rosja przejęła rolę 

obrońcy prawosławia, prześladowanego pod polskim panowaniem, z drugiej zaś 

udzielała wsparcia wojskowego przeciwko powstańcom ludowym. Koliszczyzna 

była tłumiona przez wojska rosyjskie”
25

.  

Grigorij J. Hraban urodził się 9 maja 1902 r. we wsi Wielki Mołodków  

w powiecie Nowogród Wołyński w wielodzietnej rodzinie chłopskiej, zmarł 30 

stycznia 1990 r. w Humaniu
26

. Badaczka jego życia i twórczości, Włada W. So-

                                                      
24  Tamże, s. 306. 
25  I. Łysiak-Rudnycki, Między historią a polityką, przeł. M. Buchalik, Wrocław 2012, s. 178. 
26  Dane biograficzne z: В.В. Сокирська, Историк Григорій Юхимович Храбан: життєвий 

шлях та наукова спадщина (1902–1990 рр.), Умань 2009; www.arheolog-ck.ru [stan  

z 17.01.2014]; www.kraeznavstvo.at.ua [stan z 17.01.2014]. Włada W. Sokirska opublikowała 

jeszcze na temat działalności Hrabana kilka artykułów, ale można przyjąć, że praca zwarta jest 

najpełniejszą wersją wyników jej badań.  
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kirska, wydzieliła następujące etapy w życiowej wędrówce: nowogrodzko-

wołyński (1902–1934), pierwszy humański (1934–1938), permski (1938–1946), 

drugi humański (1946–1950), krasnojarski (1950–1956) i trzeci humański 

(1956–1990)
27

. Edukację Hrabana przerwała I wojna światowa i ewakuacja do 

dalekiego Mikołajowa. Później jednak przysłano mu z Petersburga podręczniki  

i kontynuował naukę jako ekstern, a po powrocie w rodzinne strony ukończył 

gimnazjum. W czasie nauki w gimnazjum angażował się w działalność różnych 

organizacji i kół zainteresowań. Komisja medyczna nie zakwalifikowała go do 

służby wojskowej z powodu zdiagnozowania u niego gruźlicy. 

Po ukończeniu gimnazjum Hraban podjął pracę jako nauczyciel języka nie-

mieckiego w szkołach okręgu wołyńskiego. W tym czasie ożenił się z nauczy-

cielką Marią, z którą miał dwóch synów. W 1924 r. otrzymał przeniesienie do 

okręgu korosteńskiego, gdzie pracował jako inspektor Wydziału Oświaty, a na-

stępnie dyrektor szkoły. W 1925 r. wstąpił do Komunistycznej Partii (b) Ukra-

iny. W 1931 r. ukończył studia w Kijowskim Instytucie Wychowania Socjalnego 

(obecnie Kijowski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny). Hraban zaczął 

awansować w strukturach partii komunistycznej. Władze partyjne okręgu koro-

steńskiego skierowały go w tym czasie do prowadzenia zajęć z ekonomii poli-

tycznej, w 1932 r. przyjęto go na zaoczną aspiranturę Charkowskiego Instytutu 

Czerwonej Profesury, został też członkiem władz partyjnych rejonu. W 1933 r. 

Hraban został jednak wykluczony z partii. Powodem miało być „kułackie” po-

chodzenie. 

W 1934 r. nastąpiła znów zmiana w życiu Hrabana. Przywrócono wówczas 

jego członkostwo w partii i skierowano na stanowisko dyrektora Technikum Pe-

dagogicznego w Humaniu. W 1938 r. podwyższył on swoje kwalifikacje, koń-

cząc Wydział Historyczny Kijowskiego Instytutu Pedagogicznego. W 1938 r., 

kiedy już objął stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Pedagogicznego w Hu-

maniu, został aresztowany i zesłany do miejscowości Usolłazy w dzisiejszym 

obwodzie permskim. 

W 1946 r. Hraban został zwolniony z zesłania i powrócił do Humania. Tutaj 

dowiedział się o śmierci jednego syna na froncie i pobycie w szpitalu wojsko-

wym drugiego syna. Początkowo nie miał pracy, później zatrudniono go w za-

kładzie przemysłowym jako księgowego. W 1950 r. został ponownie aresztowa-

ny i zesłany do krasnojarskiego kraju, gdzie pracował jako starszy księgowy. 

W 1956 r. Hraban powrócił do Humania, gdzie podjął pracę jako dyrektor 

Muzeum Krajoznawczego. Na tym stanowisku pozostał przez wiele lat, jedno-

cześnie biorąc udział w wykopaliskach na terenie obwodów czerkaskiego i po-

łtawskiego, później również w rejonie Humania. Zaangażował się wówczas  

w działalność krajoznawczą i archeologiczną, współpracując między innymi  

z Instytutem Archeologii Ukraińskiej Akademii Nauk. W latach 1963–1966 wy-

kładał podstawy archeologii w Instytucie Pedagogicznym w Humaniu. 

                                                      
27  В.В. Сокирська, dz. cyt., s. 33. 
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W trzecim okresie humańskim, zarówno w czasie pracy w różnych instytu-

cjach w Humaniu, a także po przejściu na emeryturę, w pełni zaangażował się  

w działalność naukową: konferencje naukowe, przekłady z języka francuskiego  

i polskiego na ukraiński, publikacje z zakresu archeologii, dziejów koliszczyzny 

na prawobrzeżnej Ukrainie w latach 1768–1769, dzieje Humania, w tym szcze-

gólnie historia parku „Zofiówka” i wyzwolenie tego miasta spod okupacji nie-

mieckiej. Hraban zaangażował się również w działania w zakresie popularyzacji 

wiedzy. Utworzył Rejonowy Oddział Ochrony Zabytków Historii i Kultury, wy-

głaszał odczyty, stale współpracował z lokalnymi i krajowymi czasopismami 

(też ilustrowanymi codziennymi). 

Hraban zagadnienie ruchu hajdamackiego na Prawobrzeżnej Ukrainie badał 

przez kilkadziesiąt lat. Prowadził kwerendy archiwalne w Kijowie, Lwowie, 

Moskwie i Leningradzie (obecnie Petersburgu), wygłaszał referaty na konferen-

cjach naukowych, a także na ten temat publikował artykuły naukowe
28

. Aktyw-

ność naukowa w sensie wystąpień na konferencjach i publikacji artykułów Hra-

bana w zakresie problematyki hajdamaków i koliszczyzny przypadała bez wy-

jątku na drugą połowę lat sześćdziesiątych XX w., natomiast później zanikła. 

Prawdopodobnie miała na to wpływ krytyka ze strony innych historyków krajo-

wych i emigracyjnych (na przykład Petro Mirczuka), a także polemiki na łamach 

czasopism
29

.  

Dopiero tuż przed śmiercią, w 1989 r. Hraban wydał w wydawnictwie uni-

wersyteckim w Kijowie monografię o koliszczyźnie na prawobrzeżnej Ukra-

inie
30

. Zgodny z panującym do lat osiemdziesiątych XX w. ukraińskim para-

dygmatem historiograficznym jest już tytuł tej pracy. Koliszczyzna miała być 

więc „wybuchem narodowego gniewu”, „antyfeudalnym, narodowo-wyzwo- 

leńczym powstaniem”. Podobne określenia funkcjonują zresztą we współczesnej 

historiografii ukraińskiej
31

. 

                                                      
28  Г.Ю. Храбан, Два документи про Коліївщину, „Український Історичний Журнал” 1966, 

nr 2, s. 11–113; tenże, З історії гайдамаччини, „Український Історичний Журнал” 1968,  

nr 6, s. 96–106; tenże, Коли ж саме здобуто повстанями Умань у 1768 р.?, „Український 

Історичний Журнал” 1969, nr 5, s. 104–105; tenże, Мемуари як історіографічне джерело 

вивчення народно-визвольного повстання 1768 р., [w:] Коліївщина: Матеріали юбілейної 

наукової сесії, присвяченої 200-річчюmповстання, Кіїв 1970, s. 134–146; tenże, Про 

спогади Павла Младановича (До 200-річчя повстания 1768 р.), „Наукова Думка” 1969, 

випуск 4, s. 47–65; tenże, Чи слід користуватися терміном „Коліївщина”?, „Український 

Історичний Журнал” 1967, nr 8, s. 154–158; tenże, В.С. Кришовський, Рецензія нaкнигу 

О.П. Лола „Гайдамацький рух на Україні 20 – 60-х рр. XVIII ст., „Український 

Історичний Журнал” 1966, nr 5, s. 147–149.  
29  Szerzej: В.В. Сокирська, dz. cyt., s. 94–95, 101–102. 
30  Г.Ю. Храбан, Спалах гніву народного (Антифеодалне народно-визвольне повстання на 

Правобережній Україні у 1768–1769 рр.), Кіїв 1989.  
31  Włada W. Sokirska użyła sformułowania „narodowo-wyzwoleńcze powstania z lat 1768–1769 

w dorobku G.J. Hrabana” (dz. cyt.), s. 87.  
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Oprócz wspomnianych źródeł archiwalnych Hraban w swoich badaniach wy-

korzystał wydawnictwa źródłowe, w tym wydaną na Ukrainie w 1931 r. Kodeńską 

księgę spraw sądowych. Z polskich autorów polemizował z tezami Franciszka 

Rawity-Gawrońskiego, zaledwie wspomniał o książce Władysława A. Serczyka  

o koliszczyźnie, natomiast nie znał (albo celowo pominął) książkę tego autora o 

hajdamakach. Pominięte zostały również prace innych polskich historyków, na 

przykład Władysława Konopczyńskiego. Wyżej wymienione braki bibliograficz-

ne, a jednocześnie tożsame lub podobne elementy narracji są zastanawiające.  

W rozdziale pierwszym Hraban zarysował sytuację prawobrzeżnej Ukrainy 

w przededniu powstania, gdzie trwał konflikt klasowy między polską szlachtą  

a ukraińskim ludem prawosławnym. Według niego lud ukraiński cierpiał pod 

polsko-szlacheckim uciskiem. Sytuacja polityczna w szlacheckiej Polsce była 

skomplikowana z powodu wybuchu konfederacji barskiej. 

W rozdziale drugim opisany został pierwszy etap koliszczyzny pod przy-

wództwem Maksyma Żeleźniaka (druga połowa maja – pierwsza połowa lipca 

1768 r.). Hraban wspomniał o początku powstania, a następnie „wyzwoleniu” 

Humania. Wbrew przytoczonej przez Żeleźniaka liczbie 2000 zabitych w tym 

mieście, autor monografii sugerował, że liczba ofiar była jeszcze niższa
32

. Po 

Humaniu przyszła kolej na „wyzwalanie” innych miast, powstanie rozprzestrze-

niło się na całe Naddnieprze, Polesie Kijowskie, Bracławszczyznę. Wkrótce jed-

nak generałowie rosyjscy zaczęli współpracować z regimentarzem Franciszkiem 

Ksawerym Branickim. Widząc jednak nieporadność polskiego dowódcy, carscy 

generałowie wzięli na siebie tłumienie powstania. Przyniosło to efekty w postaci 

schwytania kilkuset powstańców, w tym przywódców koliszczyzny. Z rozkazu 

generała Michała Nikitycza Kreczetnikowa schwytani Zaporożcy odstawieni zo-

stali do Kijowa, natomiast chłopi do Branickiego. 

W rozdziale trzecim Hraban opisał drugi etap powstania (lipiec – grudzień 

1768 r.), kiedy trwały zabiegi caratu w kierunku zdławienia ruchu powstańcze-

go, a także rozprawa polskiej administracji i szlachty nad powstańcami. W nocy 

z 8 na 9 lipca 1768 r. do Serbów, gdzie miał swoją kwaterę regimentarz Branic-

ki, przybył konwój prowadzący 680 zakutych w kajdany powstańców, wśród 

których był również Iwan Gonta. Branicki powołał sąd polowy, który karał haj-

damaków, ale dokończył jego dzieło następca, Józef Stempkowski. Hraban sze-

roko opisał egzekucję Iwana Gonty, która odbyła się 14 lipca 1768 r., jak rów-

nież powieszenie około 700 ludzi w różnych miastach i wsiach oraz zesłanie 

wykazujących skruchę na roboty do Kamieńca Podolskiego, Lwowa i Warsza-

wy
33

. W liście do króla i uniwersale do szlachty Branicki wieścił już wprawdzie 

zakończenie walk, ale ruch ludowy dalej trwał, rozszerzając się nawet na Litwę. 

                                                      
32  Г.Ю. Храбан, Спалах…, s. 68. Polscy historycy podają liczby znacznie wyższe. Na przykład 

Władysław A. Serczyk twierdził, że według świadectw współczesnych liczba ofiar wahała się 

w granicach 12–30 tysięcy osób (Początek końca. Konfederacja barska i I rozbiór Polski, War-

szawa 2000, s. 29).  
33 Г.Ю. Храбан, Спалах…, s. 110–111. 
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Rozdział czwarty poświęcony został na zakończenie powstania, co nastąpiło 

według Hrabana w miesiącach styczeń – kwiecień 1769 r. Autor początek tego 

okresu datuje od objęcia dowództwa dywizji ukraińskiej i podolskiej przez 

Stempkowskiego, co nastąpiło 23 stycznia 1769 r.
34

 Datowanie tego faktu to 

jedno z nielicznych nowych ustaleń naukowych w książce Hrabana. Rekon-

strukcja działań wojskowych nowo nominowanego regimentarza oparta została 

na wcześniejszych ustaleniach historyków (Kalnibłoty, Lisianka). Hraban skon-

centrował uwagę na analizie Księgi kodeńskiej, gdzie znajdują się zapisy od 24 

lutego 1769 r. do 28 września 1773 r.
35

 Zauważył, że w Kodni stosowano odpo-

wiedzialność zbiorową, ludzie ginęli za członków swoich rodzin. Część skaza-

nych Stempkowski kierował do pracy w swoich dobrach. Hraban szeroko oma-

wiał jednostkowe przypadki dochodzeń, w czasie których stosowano tortury. 

Jednak terror nie złamał ducha narodu. Zagony hajdamaków działały w następ-

nych latach, na co autor nie poświęcił zresztą wiele uwagi.  

Kuriozalne z punktu widzenia dzisiejszej optyki, lecz także drugiej połowy 

lat osiemdziesiątych XX w., są wnioski, jakie wysnuł Hraban z wydarzeń lat 

1768–1769, powołując się między innymi na klasyków marksizmu-leninizmu, 

komunardów, „fundament Wielkiego Października”
36

. Według niego koliszczy-

zna była największym powstaniem na Ukrainie, gdzie udział wzięli chłopi ukra-

ińscy, mołdawscy i polscy, ukraińscy mieszczanie, carscy żołnierze, zubożała 

szlachta ukraińska, przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego, a nawet 

przechrzczeni Żydzi. Powstał zatem internacjonalny skład zaporoskiego wojska, 

co przyniosło wspólnotę interesów ludzi pracy różnych narodowości. Koliszczy-

zna jawiła się jako walka klasowa, gdzie ruch hajdamacki odgrywał organizator-

ską rolę. Powstańcy pragnęli przyłączyć prawobrzeżną Ukrainę do Rosji, ale Ka-

tarzyna II miała inne plany wobec Polski, których nie znali przywódcy kolisz-

czyzny. Hraban widział oznaki ruchów chłopskich nie tylko na Litwie, lecz tak-

że na Mazowszu, w Małopolsce, a nawet w województwie sieradzkim
37

. 

Być może w ukraińskich środowiskach naukowych (zwłaszcza w Humaniu) 

różnorodna aktywność organizacyjna i twórczość naukowa Hrabana, jego iście 

renesansowe zainteresowania, znajdują uznanie. Mnie natomiast nie przekonuje 

narracja odnośnie do ruchu hajdamackiego i koliszczyzny. Można sobie zadać 

pytanie: czy uczony ten wniósł nowe ustalenia faktograficzne wobec nie-

uwzględnienia znacznej części piśmiennictwa polskiego i braku dostępu do pol-

skich zasobów rękopiśmiennych w bibliotekach i archiwach? Konstrukcja fakto-

graficzna jest oparta na wcześniejszych ustaleniach historyków polskich (głów-

                                                      
34  Tamże, s. 133. 
35  Tamże, s. 136. 
36  Tamże, s. 141–146. 
37  Na jego usprawiedliwienie trzeba jednak zaznaczyć, że powołał się na podręcznik historii Pol-

ski, którego założenia powstały w okresie stalinowskim (Historia Polski, t. 2, cz. 1: 1764–1795, 

red. S. Kieniewicz, W. Kula, Warszawa 1958, s. 66).  
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nie, mimo prawie kompletnego braku odniesień, Władysława A. Serczyka) oraz 

ukraińskich i rosyjskich. Można jedynie wskazać na nieliczne szczegółowe uzu-

pełnienia faktograficzne, na przykład datowanie objęcia dowództwa partii ukra-

ińskiej i podolskiej przez Stempkowskiego. W warstwie interpretacyjnej już  

w 1989 r. Hraban nie wzniósł się ponad radziecki paradygmat dziejów Ukrainy, 

konstruowany w latach 1936–1954
38

, oraz forsowane w poprzedniej epoce zało-

żenia ideologiczne. 

Mimo trwania sowieckiego systemu zmiana treści w kulturze nie polegała na 

totalnym odrzuceniu „burżuazyjnych” paradygmatów, lecz na częściowym za-

adaptowaniu niektórych elementów. Dlatego niektóre postacie historyczne nadal 

funkcjonowały jako godne kreowania i forsowania w świadomości społecznej. 

Czasem wprost ideolodzy nowej rzeczywistości odwoływali się do hajdamac-

kich bohaterów. W 1929 r., przy okazji krytyki twórczości najwybitniejszego re-

żysera teatralnego okresu ukrainizacji Lwa Kurbasa, Mykoła Skrypnyk pisał: 

„Tego starego my się nie wyrzekniemy, to jest nasza przeszłość. Zaliznjak  

i Gonta – to są nasi bohaterowie, to nasi poprzednicy. My chcemy wziąć 

wszystko, ale wziąć jako proletariusze. My nie chcemy przyswajać starych, hi-

storycznych, ideowych tradycji, chcemy wziąć przeszłość, starą kulturę i za-

płodnić ją naszymi proletariackimi stosunkami, nową treścią, wziąć ją jako na-

rzędzie dla naszej twórczej proletariackiej działalności, a nie związać proletariat 

starymi ideowymi tradycjami”
39

. W przypadku Skrypnyka oddziaływała dodat-

kowo tradycja rodzinna, według której jego przodka polski szlachcic w 1768 r. 

kazał wbić na pal
40

. 

Konsekwencją wyżej wymienionych interpretacji stała się nieobecność po-

gromcy hajdamaków, regimentarza Józefa Gabriela Stempkowskiego, w świa-

domości historycznej Ukraińców. W tym miejscu pozwolę sobie na osobistą re-

fleksję. W Humaniu szczególnie kultywuje się pamięć o bohaterach powstania 

hajdamaków i chłopów, czyli Maksymie Żeleźniaku i Iwanie Goncie. Na Ukra-

inie mają oni swoje pomniki i nazwy ulic (w tym również w Humaniu), w Kijo-

wie działa „Fundacja na rzecz konsolidacji państwowości Ukrainy Iwana Gon-

ty”. Będąc w 2013 r. w Humaniu, mieście pamiętnym ze względu na rzeź, za 

którą (a także inne zbrodnie) owi „bohaterowie” byli odpowiedzialni, przed wy-

głoszeniem referatu o Stempkowskim wykonałem błyskawiczną sondę wśród 

studentów i nauczycieli historii na jego temat. Okazało się, że nikt nie słyszał 

wcześniej o osobie pogromcy hajdamaków i chłopów, nie wspominając już  

o szczegółach dotyczących uwarunkowań jego działań. 

Nadzieją na wypracowanie wspólnego stanowiska jest opinia na temat histo-

riografii ruchów hajdamackich, jaką przedstawiła wybitna badaczka nowożyt-

                                                      
38  T. Stryjek, Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w histo-

riografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004, Warszawa 2007, s. 260. 
39  Cyt. za: T. Stryjkiem, Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego, Toruń 2013, s. 395. 
40  Tamże, s. 345. 
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nych dziejów Ukrainy Natalia Jakowenko: „Podobnie jak ruch opryszków, roz-

ruchy hajdamackie zawsze stanowiły przedmiot sporów pomiędzy historykami 

polskimi i żydowskimi z jednej strony, a rosyjskimi i ukraińskimi z drugiej. Nad 

osądami pierwszych, przy wszelkich możliwych odrębnościach, ciążyło uczule-

nie na «wyuzdane instynkty na wpół dzikiego społeczeństwa» (jak wyraził się 

jeszcze w 1901 r. Franciszek Rawita-Gawroński), nad ocenami drugich – chęć 

pominięcia okrutnych wydarzeń poprzez podniesienie hajdamacczyzny do rangi 

«ruchu narodowo-wyzwoleńczego przeciw szlacheckiej Polsce», wywołanego 

«uciskiem pańszczyźnianym» i «uciskiem religijnym». Autor tej książki, nie bę-

dący specjalistą w zakresie hajdamacczyzny, nie uważa za zgodne z etyką pro-

ponowanie gotowej recepty na porozumienie. Jednak wyjście mimo wszystko 

znajduje się w przypomnieniu banalnego postulatu: historyk nie sądzi (podkre-

ślenie N. Jakowenko), ale stara się zrozumieć (podkreślenie N. Jakowenko) 

swoich bohaterów, bez uprzedzeń wysłuchując i zabójcy, i jego ofiary, bo obaj 

są dla niego równoprawnymi podmiotami przeszłości. A z takiego punktu wi-

dzenia hajdamacczyzna niestety nie była jeszcze badana”
41

. 

Czy treści i interpretacje w pracach ukraińskich historyków obecne są  

w podręcznikach szkolnych? Zanalizuję przykładowe dwa aktualne podręczniki 

historii Ukrainy dla ósmej klasy szkoły ogólnokształcącej, wydane w 2008 r.
42

 

Pierwszy z nich jest autorstwa Aleksandra V. Gisjema i Aleksandra A. Marty-

niuka
43

. W latach trzydziestych – sześćdziesiątych XVIII w. na prawobrzeżnej 

Ukrainie i Przykarpaciu nasiliły się wystąpienia ludu ukraińskiego przeciwko 

uciskowi. Polacy kolonizowali ziemię ukraińską, a 80% terenów rolniczych 

zajmowało 40 rodzin magnackich
44

. Oprócz ucisku feudalnego (pańszczyzna 

wynosiła 5–6 dni w tygodniu) miało miejsce prześladowanie religii prawosław-

nej. Powyższe przyczyny przyniosły ferment społeczny, a istnienie Kozaczyzny 

pozwalało organizować ludowy opór. Uczestników tego ruchu ludowego nazy-

wano hajdamakami. 

Hajdamacy stanowili największe zagrożenie dla panowania magnatów  

i szlachty. Sprzyjała im mała liczebność polskiej armii na Prawobrzeżu, a także 

sąsiedztwo Siczy Zaporoskiej. Dlatego ruch hajdamacki rósł w siłę, będąc zdol-

ny zniszczyć polskie panowanie
45

. Autorzy podręcznika następnie krótko omó-

wili kolejne powstania hajdamaków – Werłana z 1734 r. i z 1750 r. Rosja, skoro 

uznała te wystąpienia za zagrażającego dla swoich interesów, krwawo je tłumiła, 

ale dążenie narodu do wolności było silniejsze. 

                                                      
41  N. Jakowenko, Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, przeł.  

O. Hnatiuk, K. Kotyńska, Lublin 2000, s. 327. 
42  W tym miejscu pragnę podziękować doc. Oldze Mrozowej z Czarnomorskiego Uniwersytetu 

Państwowego im. Petra Mohyły w Mikołajowie za pomoc w dotarciu do tych podręczników. 
43  O.B. Гісем, O.О. Мартинюк. Історія України 8 клас. Підручник для загальноосвітніх нав-

чальних закладів, Харків 2008. ss. 259. 
44  Tamże, s. 221. 
45  Tamże, s. 222.  
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W drugiej połowie lat sześćdziesiątych XVIII w. zmieniła się sytuacja na 

prawobrzeżnej Ukrainie. Unici na czele z metropolitą Felicjanem Wołodkowi-

czem nasilili walkę z prawosławiem. W odpowiedzi prawosławni na czele  

z ihumenem Monasteru Motronińskiego Matwiejem
46

 Znaczko-Jaworskim 

zwrócili się o pomoc do Rosji. Na początku 1768 r. Rzeczpospolita i Rosja za-

warły traktat zrównujący prawosławnych i protestantów w prawach politycz-

nych z katolikami. W Barze zawiązała się konfederacja szlachty przeciwko kró-

lowi. Konfederaci wspierali na Ukrainie kościół katolicki i unicki, a także starali 

się utrzymać władzę szlachty. Król, mając niewielkie siły, zwrócił się o pomoc 

do Rosji. Na prawobrzeżną Ukrainę wkroczył korpus wojska rosyjskiego pod 

dowództwem generała Kreczetnikowa. 

Od lutego 1768 r. zaczęło się przygotowanie powstania, a bojownicy zbierali 

się w Chłodnym Jarze nieopodal Monasteru Motronińskiego, który był ośrod-

kiem prawosławnego oporu. Przywódcą powstańców został Maksym Żeleźniak. 

6 czerwca 1768 r. ruszył on ze swoimi ludźmi z Chłodnego Jaru, a w czasie mar-

szu wyzwolił dziesiątki wsi i miasteczek. Szlak prowadził przez Żabotyn, Smiłę, 

Czerkasy, Korsuń, Kaniów, Bohusław, Lisiankę, aż do Humania, ważnego 

ośrodka handlowego i kulturalnego, forpocztę polskiego panowania na Prawo-

brzeżu. Liczebność powstańców rosła, a ruch objął województwa kijowskie  

i bracławskie, południowe tereny województwa wołyńskiego i wschodnie podol-

skiego. Autorzy podręcznika napisali: „Koliszczyzna nawiązywała do poprzed-

nich powstań hajdamackich. Miała narodowo-wyzwoleńczy charakter, ostrze 

walki skierowane było przeciwko polskiemu panowaniu, jak również katolicy-

zmowi i unii religijnej, gorących orędowników społecznego wyzysku u boku 

szlachty. Cel walki to odnowienie Hetmańszczyzny, gdzie nie będzie panów  

i poddanych, a wszyscy cieszyć się będą kozackimi swobodami”
47

.  

20 czerwca 1768 r. powstańcy pojawili się w okolicy Humania, a z pomocą 

setnika Iwana Gonty następnego dnia zdobyli miasto. Działalność powstańców 

w Humaniu odznaczała się niespotykanym okrucieństwem. W mieście zginęło 

co najmniej 2 tys. osób, zrujnowano wiele kościołów, szkół jezuickich, szla-

checkich pałaców. Powstanie rozprzestrzeniło się na inne rejony kraju, likwido-

wano królewskie organy władzy, wprowadzając narodowy samorząd. Żeleźniak 

został obrany hetmanem, a Gonta humańskim pułkownikiem. Obszarniczą zie-

mię rozdzielano pomiędzy chłopów, likwidowano feudalne powinności. Usta-

nawiając Humań swoją siedzibą, Żeleźniak wyprawiał we wszystkich kierun-

kach niewielkie oddziały, aby mobilizować naród do walki, w tym celu też pisał 

uniwersały. 

Klasy panujące Rosji carskiej i szlacheckiej Polski miały wspólne zasługi 

dla zduszenia ruchu narodowego. Pod Humań podeszło rosyjskie wojsko. Do-

                                                      
46  W piśmiennictwie polskim podaje się imię Melchizedek. 
47  O.B. Гісем, O.О. Мартинюк, dz. cyt., s. 224. 



258 Tadeusz SROGOSZ 

wodzący tymi oddziałami pułkownik Guriew zamanifestował swoją przychyl-

ność do powstania i zaprosił Żeleźniaka i Gontę oraz innych przedstawicieli 

starszyzny na ucztę, gdzie zostali oni zaaresztowani. Bez przywódców oddziały 

powstańcze zostały pokonane przez wojsko rosyjskie. Gonta, jako poddany króla 

polskiego, został stracony, natomiast Żeleźniaka, jako poddanego Imperium Rosyj-

skiego, zesłano na Sybir. Represje wobec powstańców trwały i w następnym roku. 

Koliszczyzna była ostatnim powstaniem Ukraińców przeciwko Rzeczypo-

spolitej. Autorzy podręcznika podali następujące przyczyny klęski powstańców: 

przewaga militarna rosyjskich i polskich wojsk nad bojownikami, brak ener-

giczniejszych działań po zdobyciu Humania, brak koordynacji oddziałów po-

wstańczych, uszczuplenie społecznej bazy ruchu na skutek nieuzasadnionego 

okrucieństwa powstańców. Po zakończeniu koliszczyzny niewielkie grupy haj-

damaków prowadziły walkę nawet do końca XVIII w.
48

  

Drugi z podręczników jest autorstwa Aleksego K. Strukiewicza, Iwana M. 

Romaniuka i Tatiany P. Pirus
49

. Rozdział tego podręcznika zatytułowany Sytu-

acja społeczno-polityczna i ekonomiczna prawobrzeżnej Ukrainy w drugiej po-

łowie XVIII w. zaczyna się przypomnieniem poematu Tarasa Szewczenki Haj-

damacy
50

. Na początku XVIII w. zlikwidowano powstanie Semena Paleja,  

a traktaty między Rosją, Turcją i Polską w drugim dziesięcioleciu tego stulecia 

przyznały prawobrzeżną Ukrainę Koronie Polskiej. Tak więc znowu zapanowali 

polscy obszarnicy, którzy kolonizowali ten obszar, a jednocześnie zwiększali 

eksploatację poddanych oraz represje narodowo-religijne.  

Powyższe działania wywoływały sprzeciw ludu ukraińskiego, a przedstawi-

ciele spontanicznego ruchu przeciwko gnębicielom otrzymali nazwę hajdama-

ków. Sprzyjało im sąsiedztwo Zaporoża, stepy, lasy i pieczary, które były do-

brym schronieniem przed prześladowaniami. Nader często Kozacy uczestniczyli 

w hajdamackich akcjach. Zimując na Zaporożu, hajdamacy od wczesnej wiosny 

do późnej jesieni organizowali napady na majątki ziemskie, palili, niszczyli do-

kumenty, zwalczali arendarzy i wszystkich tych, których uważali za gnębicieli. 

W latach 1734 i 1750 ruch hajdamacki przeobraził się w powstania ludowe, któ-

re objęły znaczne tereny Prawobrzeża. 

Następnie autorzy podręcznika zanalizowali bezpośrednie przyczyny kolisz-

czyzny. W 1768 r. kończył się okres „wolnizn”, jakim cieszyli się osadnicy. 

Zwiększenie świadczeń feudalnych przyniosło wśród nich niezadowolenie. Wa-

runkiem sprzyjającym wybuchowi koliszczyzny była walka między różnymi 

orientacjami polskiej szlachty. Na początku 1767 r. na terytorium Polski wkro-

czyło wojsko rosyjskie, a w lutym 1768 r. polski król pod naciskiem władz ro-

syjskich podpisał traktat zrównujący w prawach z katolikami prawosławnych  

                                                      
48  Tamże, s. 225. 
49  О.К. Струкевич, І.М. Романюк, Т.П. Пірус, Історія України. Підручник для 8 класy заг-

альноосвітніх навчальних закладів, Кіїв 2008. ss. 272. 
50  Tamże, s. 234. 
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i protestantów. Jednak polscy opozycjoniści nie uznali tego traktatu i zawiązali 

konfederację barską pod hasłami obrony katolicyzmu, przywilejów szlacheckich 

i uwolnienia Polski spod protektoratu Rosji. Autorzy podręcznika poszli jeszcze 

dalej: „Jednak ich patriotyzm połączony był z religijnym fanatyzmem. Nie ma-

jąc wystarczających sił, aby walczyć z wojskiem rosyjskim, fanatyczni przed-

stawiciele szlachty przedsięwzięli «marsz chrześcijański» przeciwko Ukraińcom 

Prawobrzeża. Demolowali prawosławne klasztory i świątynie, torturowali po-

pów i zakonników, pacyfikowali wsie i miasta”
51

. 

Rosja, która ogłosiła się orędowniczką prawosławia, wysłała korpus wojska 

w celu rozprawienia się z fanatykami. Główne siły konfederatów zostały oto-

czone w Berdyczowie. Ludność Prawobrzeża popierała działania militarne armii 

rosyjskiej w imię wspólnej walki za prawosławie i wyzwolenia spod ucisku 

szlachty. Wśród ludu kolportowano Złotą Hramotę Katarzyny II, która nawoły-

wała Zaporożców i chłopów do pomocy armii rosyjskiej w dziele zniszczenia 

wrogów prawosławia. 

Sytuację polityczną wykorzystali przywódcy powstania. W marcu 1768 r. 

zebrali się oni w Monasterze Motronińskim, znanym ośrodku ruchu prawosław-

nego, kierowanym przez ihumena Melchizedeka Znaczko-Jaworskiego. Stamtąd 

wysłali emisariuszy na Sicz i w różne rejony Prawobrzeża z wezwaniem do 

zbrojnego powstania. Powstańcom przewodził Maksym Żeleźniak, którego krót-

ki życiorys autorzy wkomponowali w narrację. 26 maja 1768 r. oddział hajda-

maków na czele z Żeleźniakiem wyruszył z uroczyska Chłodny Jar przez połu-

dniową Kijowszczyznę do Humania, głównej twierdzy polskiej władzy na Podo-

lu
52

. Po drodze przyłączały się do nich rzesze chłopów i mieszczan.  

Znaczną część załogi Humania stanowił oddział nadwornych kozaków pod 

dowództwem setnika Iwana Gonty, którego krótki życiorys również został za-

mieszczony. Jednak Gonta przystał do hajdamaków, którzy zdobyli miasto  

z 9 na 10 czerwca 1768 r. i zlikwidowali ponad 2000 polskich szlachciców. 

Autorzy podręcznika twierdzą, że przywódcy powstania nie byli buntowni-

kami „żądnymi wrażej krwi”, lecz podjęli działania państwowotwórcze
53

.  

W Humaniu zwołali Radę Ogólną, która ogłosiła Żeleźniaka hetmanem, a Gontę 

pułkownikiem humańskim. Watażkowie powstania oficjalnie przejęli władzę 

nad miastem i całą gubernią humańską. Rozesłali swoje „karty”, czyli deklaracje 

specjalnego, politycznego znaczenia, na Białocerkiewszczyznę, Podole, Bra-

cławszczyznę, Wołyń. Żeleźniak ogłosił, że wyzwolony kraj będzie się nazywał 

Hetmańszczyzną, a jego mieszkańców obowiązywać będzie tylko służba kozac-

ka. Wyzwolone terytorium podzielono na 16 sotni. Żeleźniak zaczął organizo-

wać zdyscyplinowane wojsko, składające się z 2 tys. wojowników, początkowo 

                                                      
51  Tamże, s. 236. 
52  Jest to oczywisty błąd merytoryczny lub drukarski, ponieważ Humań nie znajduje się na Podo-

lu, lecz w środkowej części Ukrainy (obecnie w obwodzie czerkaskim). 
53  О.К. Струкевич, І.М. Романюк, Т.П. Пірус, dz. cyt., s. 237. 
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z kozaków nadwornych Gonty. To wojsko pod dowództwem Żeleźniaka, z 30 

sztandarami i 15 armatami uroczyście weszło do Humania. Żeleźniak nie do-

puszczał nadużyć i rozbojów. 

Początkowo władze rosyjskie wyrażały przychylny stosunek do powstania, 

ponieważ osłabienie Polski w oczywisty sposób odpowiadało imperialnym inte-

resom Rosji. Jednak rozprzestrzenianie się powstania, jego hasła likwidacji pod-

daństwa, idea odnowienia Hetmańszczyzny na obu brzegach Dniepru, zdetermi-

nowały Rosję do zmiany swojego stanowiska do hajdamaków. Ponadto,  

w związku z przekroczeniem przez oddział hajdamaków granicy tureckiej i zaję-

ciem miasta Bałty, Rosji zagrażał konflikt militarny, do którego nie była jeszcze 

przygotowana. Dlatego 25 czerwca 1768 r. rosyjskie dowództwo zaprosiło Że-

leźniaka i Gontę na ucztę, gdzie zostali aresztowani. Rosjanie schwytali jeszcze 

900 hajdamaków, a reszta się rozbiegła. Do końca lipca 1768 r. główne ogniska 

powstania zostały zlikwidowane. 

Gonta i 846 pojmanych jako poddanych Rzeczypospolitej przekazano pol-

skim władzom. W Kodni w pobliżu Żytomierza, a także w Serbach na Podolu 

działały sądy. Większość pojmanych po ciężkich torturach stracono, męczeńską 

śmierć poniósł również Gonta. 250 hajdamaków, którzy wyszli z Zaporoża, ra-

zem z Żeleźniakiem jako poddanym rosyjskim, sądzono w Kijowie. W obecno-

ści tureckich obserwatorów srodze ich wybatożono, ucięto nosy, rozpalonym że-

lazem wypalono czoła i policzki. Po egzekucji hajdamaków zesłano na doży-

wotnią katorgę na Sybir. 

W kolejnym podrozdziale autorzy podręcznika omówili przemiany w sytu-

acji politycznej Prawobrzeża. Do początku lat siedemdziesiątych XVIII w. pań-

stwo polskie znacznie osłabło przez egoistyczną walkę o władzę kresowych ma-

gnatów, konfederacji, nie rozwiązanych problemów narodowościowych i religij-

nych na prawobrzeżnej Ukrainie. Doprowadziło to do kolejnych trzech rozbio-

rów Polski i likwidacji unii przez rosyjskie władze. Co prawda, społeczno-

ekonomiczne położenie narodu ukraińskiego się nie polepszyło. Na prawobrzeż-

nej Ukrainie wprowadzono rosyjskie prawodawstwo. Większość polskich ob-

szarników zachowało swoje majątki i podanych chłopów ukraińskich. Nie lepsi 

okazali się nowi właściciele majątków, czyli rosyjscy arystokraci i pułkownicy. 

Autorzy podręcznika tak podsumowali rozdział o hajdamakach i koliszczyź-

nie: „Jednak połączenie Prawobrzeża z Lewobrzeżem, uprzednio poważnie 

ograniczone polsko-szlacheckim narodowym i religijnym uciskiem, sprzyjało 

zintensyfikowaniu ekonomicznych i kulturalnych związków pomiędzy oboma 

brzegami Dniepru”
54

. 

Analiza ukraińskiej historiografii i podręczników do nauczania historii w za-

kresie ruchów hajdamackich i koliszczyzny jeszcze raz utwierdza w przekonaniu 

o potrzebie wspólnych polsko-ukraińskich badań. Będąc w 2013 r. w Humaniu, 

                                                      
54  Tamże, s. 238. 
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mieście osławionym słynną rzezią, zaproponowałem podjęcie takich wspólnych 

badań. Może razem dojdziemy do wspólnych ustaleń lub protokołu rozbieżno-

ści? Dobrze się dzieje, że polscy i ukraińscy historycy podejmują wspólne bada-

nia, organizują wspólne konferencje, wydają wspólne publikacje. Połączenie 

wysiłków uczonych z różnych krajów i różnych ośrodków może w przyszłości 

zaowocować opracowaniem programów badawczych, a w konsekwencji sfinali-

zowaniem badań w zakresie wielu węzłowych problemów. Tylko na tej drodze 

możemy zminimalizować jaskrawe wykorzystywanie interpretacji dziejów do 

bieżącej ideologii i kształtowanie w tym duchu młodego pokolenia. Oczywiście 

każdy naród ma prawo do konstruowania własnej wizji dziejów, ale należy to 

sprowadzić do możliwie neutralnej imputacji kulturowej.  

Summary 

Koliyivshchyna in the Ukrainian Historiography and in Contemporary  

History School Textbooks 

The most important works concerning the Haidamak movement and Koliyivschyna in the Ukraini-

an historiography are monographs by Petro Mirczuk and Grigorij J. Hraban. The first one based on 

wide source and literary base was written skillfully showing historical knowledge and abilities. 

However on the other hand Mirczuk’s words about Koliyivshchyna are unacceptable for a Polish 

historian because of biased theses presented from a nationalistic point of view. The monograph by 

Hraban is based on previous establishments of Polish (mostly Władysław A. Serczyk’s – though 

almost not mentioned in references), Ukrainian and Russian historians. As for interpretation, 

Hraban in 1989 followed the Russian paradigm of the history of Ukraine and ideological assump-

tions from the previous (communist) era. The content and interpretation of these works is present 

in contemporary school textbooks. The analysis of the Ukrainian historiography and school text-

books concerning the Haidamak movement and Koliyvshchyna shows once again the urgent need 

of joint Polish and Ukrainian research. 

Keywords: Koliyvshchyna, Ukrainian historiography, current history textbooks. 
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Kształcenie kadry nauczycielskiej dla ruskich 

(ukraińskich) szkół ludowych z obszaru  

greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie 

przed autonomią Galicji  

Słowa kluczowe: nauczyciel, szkoła ludowa, Cerkiew greckokatolicka, Ukraińcy. 

W czasach zaborów na terenie greckokatolickiej diecezji przemyskiej  

w szkolnictwie ludowym pod względem ilościowym dominowały szkoły para-

fialne. Jednak austriacki system oświatowy nie uwzględniał ich przez kilkadzie-

siąt początkowych lat tej epoki. Uznawano je bowiem za instytucje religijne, 

cerkiewne. Dlatego władze w Wiedniu nie ingerowały w ich pracę. Z tego po-

wodu nie wyznaczały standardów wykształcenia i umiejętności dydaktycznych 

osób, które zatrudniano w tych placówkach. Za powyższe sprawy odpowiadali 

parochowie oraz władze diecezjalne. W 1780 r. na zjeździe duchowieństwa die-

cezji w Walawie postanowiono, że w każdej parafii wiejskiej powinien być „ba-

kałarz” przeznaczony do posługi cerkiewnej. Jego obowiązek polegał także na 

uczeniu dzieci w szkole, zgodnie z wcześniejszymi zwyczajami
1
.  

W skali państwa sposoby kwalifikowania kandydatów na nauczycieli szkół 

ludowych określiła dopiero ustawa oświatowa z 1805 r. Można sądzić, że mimo 

iż dotyczyła placówek państwowych, to jednak władze diecezjalne dostosowały 

do nich własne wymagania odnośnie do kandydatów do nauczania w szkołach 

parafialnych. W myśl ustawy jedną z form zdobywania kwalifikacji nauczyciel-

skich było odbycie pod nadzorem miejscowego parocha i urzędu dziekańskiego 

                                                      
1  H. Łakota, Dwi prestolni cerkwy peremyśki, Przemyśl 1937, s. 71; S. Nabywaniec, Diecezja 

przemyska greckokatolicka w latach 1772–1795, „Premislia Christiana”, t. 5, Przemyśl 

1992/1993, s. 286. 
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przynajmniej rocznego stażu nauczycielskiego w charakterze pomocnika na-

uczyciela. Przez ten okres praktykanci musieli wykazać się odpowiednimi umie-

jętnościami pedagogicznymi oraz uzyskać nienaganną opinię o swych posta-

wach etyczno-moralnych. Kandydaci spełniający te warunki byli dopuszczani do 

egzaminu przed komisją dziekańską, który obejmował znajomość ogólnych za-

sad rytuału cerkiewnego, czytania i pisania w języku polskim i ruskim, arytme-

tyki oraz ogólnych zasad dydaktycznych. Drugi etap egzaminu odbywał się  

w konsystorzu diecezjalnym. Jego pomyślne zdanie dawało prawo do nauczania 

w szkołach ludowych. Pozyskiwani w ten sposób kandydaci na nauczycieli za-

zwyczaj byli absolwentami szkół parafialnych lub trywialnych. Ich zakres wie-

dzy tylko minimalnie wykraczał poza umiejętności uzyskiwane przez absolwen-

tów 2-klasowej szkoły trywialnej
2
.  

Prawdopodobnie pod wpływem zmian organizacyjnych zapoczątkowanych 

w Galicji w 1816 r., unicki konsystorz przemyski wydał w 1817 r. instrukcję,  

w której sprecyzował wymagania wobec kandydatów na nauczyciela w szkołach 

ludowych (głównie parafialnych). Mogła nim zostać osoba, która przez rok peł-

niła powinności pomocnika nauczyciela, pozostając pod nadzorem parocha  

i urzędu dziekańskiego, i przez ten czas wykazała się zdolnością oraz nienagan-

nym zachowaniem. Kandydaci, aby mogli sprawować funkcje nauczyciela i dia-

ka, mieli zdać egzamin przed dziekanem i wicedziekanem. Ponadto w instrukcji 

zastrzeżono, że ponieważ nauka w szkołach parafialnych we wsiach powinna 

odbywać się w języku ojczystym (ruskim), to nauczyciel musi posiadać znajo-

mość obrządku cerkiewnego, czytania i pisania po rusku i polsku, zasad arytme-

tyki oraz początkową znajomość zasad dydaktyki i „manipulacji szkolnej”
3
. In-

strukcja wspominała, że władze cerkiewne nieraz zmuszone były zatrudniać  

w szkołach greckokatolickich także Polaków, którzy zazwyczaj reprezentowali 

obrządek rzymskokatolicki. Wymagano od nich jednak znajomości języka ru-

skiego. Była to, jak się okazało, poważna bariera. Dlatego w istniejącej sytuacji 

władze galicyjskie 28 XI 1818 r. zaproponowały przemyskiemu konsystorzowi 

greckokatolickiemu czasową rezygnację z tego wymogu, do chwili wykształce-

nia własnych kadr nauczycielskich znających język ruski. Ponadto Gubernium 

zwróciło uwagę, że dalsze podtrzymywanie tego żądania wpłynie negatywnie na 

funkcjonowanie szkół unickich, które nie będą działać z braku odpowiednich 

nauczycieli. Przyczyną niedoboru osób znających biegle język ruski była jego 

mała popularność nawet wśród Rusinów, tym bardziej że omawiany obszar był 

                                                      
2  F. Rzemieniuk, Unickie szkoły początkowe w Galicji w latach 1805–1914, „Rozprawy z Dzie-

jów Oświaty” 1990, t. 33, s. 122. 
3  F. Persowski, Kartki z dziejów szkolnictwa w Galicji w I połowie XIX w. (głównie z terenu wo-

jewództwa rzeszowskiego), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie” 1967, z. 4: 

„Nauki Pedagogiczne”, s. 403; M. Adamczyk, Szkolnictwo ludowe w greckokatolickiej diece-

zji przemyskiej w latach 1772–1867, [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, red.  

S. Stępień, Przemyśl 1996, s. 152. 
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mieszany etnicznie, a dominującym językiem był polski. Posługiwała się nim 

także duża część Rusinów, w tym duchowieństwo unickie. Ponadto ludność ta 

wówczas nie znała swego języka literackiego, którym mogłaby się posługiwać  

w szkole
4
. 

Wzorem lat przedrozbiorowych w szkołach parafialnych przez pierwsze 

dziesięciolecia czasów zaborów funkcje nauczycieli najczęściej pełniły osoby 

związane z Cerkwią. Nauczaniem zazwyczaj zajmowali się diacy (kantorzy cer-

kiewni)
5
. Przypuszczalnie byli to synowie lub krewni parochów lub służby cer-

kiewnej. Wystarczające wykształcenie dawała im prywatna nauka domowa lub 

szkolna, udzielana przez bliskich
6
. Stan taki odnotowały źródła archiwalne jesz-

cze z ok. 1820 r.
7
 Potwierdzają to także informacje zawarte w szematyzmach 

szkolnych greckokatolickiej eparchii przemyskiej z I poł. XIX w., w których na 

określenie osoby zajmującej się nauczaniem najczęściej pojawiał się termin 

„diak”, niekiedy rozbudowany do formy „diakonauczyciel”. Szczegółową struk-

turę zawodową kadry nauczającej w szkołach parafialnych diecezji można prze-

śledzić jednak dopiero od roku szkol. 1850/51, gdyż wtedy w szematyzmie szkół 

ludowych diecezji przemyskiej w sposób szczegółowy uwzględniono kategorie 

osób uczących. Z danych wynika, że połowę kadry szkół parafialnych tworzyli 

diacy. Stosunkowo dużo było także nauczycieli prowizorycznych (34%). Tylko 

3% stanowili parochowie, co oznaczało ich niewielki udział w nauczaniu.  

W 5 szkołach (1%) nauczaniem zajmowali się pomocnicy nauczycieli. Zatrud-

niali ich sobie do pomocy parochowie do nauczania przedmiotów ogólnych.  

W dokumentach cerkiewnych nazywano ich „pomocnikami szkół” lub „pomoc-

nikami szkolnymi”
8
. W 1858 r. (wśród 350 nauczycieli) najliczniejszą grupę 

tworzyli diacy (ponad 
3
∕4 ogółu). Znacznie niższy był odsetek pomocników na-

uczycieli (ok. 11%). Księża uczyli tylko w 16 szkołach. Jedynie w 1 przypadku 

do pracy w szkole zatrudniono zawodowego nauczyciela. W roku szkol. 1864/65 

dominującą kategorią nauczycieli nadal pozostawali diacy, stanowiący ponad 

połowę tej społeczności. Nauczycieli prowizorycznych było 87 (22%), co wska-

zywało (w stosunku do lat wcześniejszych) na znaczny wzrost ilościowy tej ka-

tegorii nauczycieli
9
.  

W latach 40. XIX w. szkolnictwo ludowe w Galicji wzbogaciło się o szkoły 

gminne (filialne). Tworzono je w tych wsiach, gdzie nie działały inne szkoły 

elementarne oraz gdzie istniała cerkiew. Także w nich nauczanie zazwyczaj po-

                                                      
4  F. Persowski, dz. cyt., s. 403–404; M. Adamczyk, dz. cyt., s. 145, 153. 
5  R. Pelczar, Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 

1772–1869, Lublin 2009, s. 125. 
6  Archiwum Państowe w Przemyślu (dal. APP), Zespół – Archiwum Biskupstwa Greckokatolic-

kiego (dal. ABGK), sygn. 29, s. 52; sygn. 25, s. 72; S. Nabywaniec, dz. cyt., s. 287. 
7  APP, ABGK, sygn. 303, passim; sygn. 3549, passim. 
8  APP, ABGK, sygn. 8726, s. 66 i passim. 
9  Načertanie narodnych učilišč i učitelskich lic pod upravitelstvom ruskoi peremyskoi konsistorii 

na god 1858, Przemyśl 1858, passim. 
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wierzano miejscowym diakom. Przypuszczam, że ich wykształcenie było bardzo 

ograniczone. Sądzę, że zdecydowana większość osób piastujących to stanowisko 

cerkiewno-szkolne swą wiedzę i umiejętności nabyła w drodze prywatnego 

kształcenia przez swych ojców lub krewnych związanych z Cerkwią. Uzupeł-

niano to stosownymi egzaminami przez komisjami oświatowymi. Prawdopo-

dobnie działał tu taki sam mechanizm przygotowania zawodowego, jak w przy-

padku szkół parafialnych. W pierwszym szematyzmie cerkiewnym wymieniają-

cym szkoły gminne (na 1851 r.) wśród 30 osób w nich pracujących było 8 dia-

ków, 19 nauczycieli prowizorycznych i 3 nauczycieli zwykłych
10

. W roku szkol. 

1854/55 wśród 51 uczących było aż 49 diaków. W ostatnim roku wykazywania 

w szematyzmach szkolnych szkół gminnych (rok szkol. 1860/61) na 45 nauczy-

cieli było: 31 diaków, 3 pomocników nauczycieli, 2 nauczycieli prowizorycz-

nych oraz 5 „nauczycieli”, których z dużym prawdopodobieństwem można 

uznać za diaków
11

. Zwiększyłoby to liczebność tej grupy do 36 osób, co stano-

wiło 80% ogółu. 

Obecność wśród kadry nauczającej w szkołach parafialnych i gminnych na-

uczycieli prowizorycznych dowodziła, że w placówkach tych zaczynano zatrud-

niać także osoby niezwiązane z Cerkwią, które otrzymywały to stanowisko po 

zdaniu stosownych egzaminów przed właściwymi komisjami oświatowymi, 

zgodnie z wymogami prawnymi. Można więc przypuszczać, że do wspomnia-

nych szkół zaczęły napływać osoby lepiej przygotowane merytorycznie i meto-

dycznie. Przypuszczalnie proces ten został zapoczątkowany po 1816 r., gdy wła-

dze austriackie oddały nadzór nad szkolnictwem ludowym w ręce Cerkwi. Jed-

nak należy podkreślić, że w całym analizowanym okresie nauczanie dzieci  

w szkołach parafialnych i gminnych spoczywało głównie na barkach duchow-

nych oraz pracowników cerkiewnych w osobach diaków. Pierwsi prawdopodob-

nie dominowali w początkach czasów galicyjskich. Po 1816 r. księża zaczęli 

ustępować miejsca coraz liczniej zatrudnianym diakonauczycielom. Ponadto są-

dzę, że zdecydowana większość nauczycieli tych placówek edukowana była  

w domu przez swych rodziców (parochów lub diaków) lub krewnych spełniają-

cych te funkcje cerkiewne. Następnie uzupełniano to zdaniem stosownego eg-

zaminu na pomocnika nauczyciela. 

Tylko niewielka część nauczycieli-diaków zdobywała wykształcenie w zało-

żonym w 1817 r. w Przemyślu Diakowczytelskim Instytucie (Institutus Canto-

rum et Magistrorum Scholae). Jego twórcą został bp Michał Lewicki (1813–

1818). Do jego powstania istotnie przyczynił się także przemyski konsystorz 

greckokatolicki. 24 VII 1816 r. rozesłano apel do proboszczów diecezji o skła-

danie datków na ten cel. Uzasadnieniem dla projektu był dotkliwy brak w prze-

                                                      
10  Šematyzm učilišč narodnych i ich učitelei pod upravytelstvom Konsistorii peremyskoi ruskoi na 

rok 1851, Przemyśl 1851, s. 16–19, 30. 
11  Načertane narodnych učilišč i učitelskich lic pod pravlenem ruskoi peremyšlskoi konsistorii na 

god 1861, Przemyśl 1861, s. 31. 
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ważającej części parafii odpowiednio wykształconych śpiewaków cerkiewnych, 

wskutek czego zaprzestano w nich odprawiania niektórych nabożeństw, a śpie-

waną liturgię zastępowano czytaną. Pismo zawierało obietnicę, że absolwenci 

Instytutu poświęcą się diakostwu, a przy tym będą mogli pełnić funkcje nauczy-

cieli szkół parafialnych. Apel ten miał zapewne związek z decyzjami władz pań-

stwowych zezwalających Cerkwi na nadzór nad swoimi szkołami ludowymi. 

Celem działalności zakładu miało więc być kształcenie kandydatów na diaków 

cerkiewnych, którzy równocześnie pełniliby funkcje nauczycieli ruskich szkół 

ludowych. W ten sposób władze diecezji, poprzez rozwój oświaty kościelnej  

i zabezpieczenie dla niej odpowiednich kadr, dążyły do podniesienia ogólnego 

poziomu kultury wśród unitów eparchii przemyskiej. 

Instytut Diaków zainaugurował działalność 1 X 1817 r., a jego kierownikiem 

został ks. Jan Mogilnicki. 24 VIII 1818 r. instytucja ta uzyskała cesarskie za-

twierdzenie. Instytut stał się pierwszą szkołą ruską przeznaczoną dla szerszego 

grona ludzi. Był także pierwszym w Galicji ukraińskim seminarium pedagogicz-

nym. O jego rozwój zatroszczył się kolejny władyka – Jan Śnigurski (1818–

1847), który zabezpieczył podstawy materialne tego zakładu. Instytut był szkołą 

2-letnią, utrzymującą się ze składek duchowieństwa diecezjalnego, dotacji bpa 

Śnigurskiego oraz osób prywatnych. Dodatkowo każdy ze słuchaczy płacił rocz-

nie na utrzymanie 120 złr
12

.  

Kandydat na słuchacza Instytutu musiał cechować się dobrymi obyczajami, 

wyraźnymi zdolnościami w zakresie wykonywania czynności cerkiewnych i na-

uczycielskich, posiadać dobry głos oraz umiejętność śpiewania. Musiał także 

odbyć pod kierunkiem swego parocha co najmniej roczną praktykę nauczyciel-

ską i diakowską
13

. Słuchaczami byli wyłącznie unici. Najczęściej byli to chłopcy 

z ubogich rodzin, którzy dzięki zdobytym umiejętnościom oraz wiedzy mieli na-

dzieję na zapewnienie sobie bodaj znośnych warunków życia. Większość kan-

dydatów pochodziła jednak z rodzin parochów oraz służby cerkiewnej
14

. 

                                                      
12  C. Majorek, Galicyjskie szkolnictwo pedagogiczne w latach 1775–1871, „Przegląd Historycz-

no-Oświatowy”, R. 10, 1967, z. 3, s. 372; F. Rzemieniuk, Unickie szkoły początkowe w Galicji, 

s. 118; tejże, Unickie szkoły parafialne w Królestwie Polskim w latach 1840–1864, „Rozprawy 

z Dziejów Oświaty” 1985, t. 28, s. 167. 
13  Z. Felczyński, Z dziejów życia muzycznego Przemyśla, „Rocznik Przemyski” 1970, t. 13–14,  

s. 482; S. Zabrowarny, Dzieło biskupa Jana Śnigurskiego, [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat są-

siedztwa, t. 3, red. S. Stępień, Przemyśl 1996, s. 168; C. Majorek, dz. cyt., s. 372. M. Adam-

czyk (dz. cyt., s. 153) oraz F. Persowski (Przemyśl pod rządami austriackimi 1772–1918, [w:] 

Tysiąc lat Przemyśla. Zarys historyczny, t. 2, red. F. Persowski, A. Kunysz, J. Olszak, Warsza-

wa – Kraków 1974, s. 28) podają jako datę utworzenia Instytutu rok 1818, natomiast F. Rze-

mieniuk (Unickie szkoły początkowe w Galicji, s. 118) podaje jeszcze inną datę – 24 VII 1816 r.  
14  F. Rzemieniuk, Unickie szkoły początkowe w Galicji, s. 118, 120; R. Pelczar, Rola duchowień-

stwa w rozwoju szkolnictwa parafialnego na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji 

w latach 1772–1869, [w:] Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., 

red. M. Stolarczyk, J. Kuzicki, P. Grata, Rzeszów 2008, s. 301. 
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Uczniowie szkoły tworzyli chór przemyskiej katedry unickiej
15

. W Instytucie  

w całym okresie jego istnienia obowiązywał następujący program kształcenia: 

religia, nauka obrządku i śpiewu cerkiewnego, czytanie i kaligrafowanie po ru-

sku i polsku, rachunki w zakresie czterech działań arytmetycznych, przysposo-

bienie do umiejętnego korzystania z książek szkolnych, tj. elementarza i kate-

chizmu oraz podręcznika pt. O powinnościach poddanych wobec władzy. Uczo-

no także języka niemieckiego (w zakresie czytania i pisania) oraz pedagogiki  

i metodyki. Przygotowanie nauczycieli korespondowało z zaleceniami ustawy 

szkolnej z 1805 r.
16

 Wykładowcami byli księża katedralni oraz parochowie pod-

przemyskich parafii. W 1820 r. do Przemyśla przeniósł się były rektor greckoka-

tolickiego Generalnego Seminarium Duchownego we Lwowie dr Jan Ławrow-

ski. W nowym miejscu powierzono mu obowiązki dyrektora i nauczyciela w In-

stytucie Diaków. Na potrzeby ruskich szkół opracowywał i tłumaczył podręcz-

niki, które ukazywały się w języku cerkiewnosłowiańskim. W 1836 r. bp Śni-

gurski mianował go Głównym Inspektorem Szkół. W następnym roku Ławrow-

ski napisał podręcznik metodyki nauczania dla nauczycieli szkół parafialnych,  

a rok później wydał elementarz
17

.  

Skład grona nauczycielskiego ulegał dość częstym zmianom. W 1833 r., 

oprócz dyrektora J. Ławrowskiego, pracowali tu Józef Lewicki (wicedyrektor) 

oraz Wincenty Siersawi (nauczyciel)
18

. W 1840 r. skład kadry przedstawiał się 

następująco: dyrektor – Andrzej Pietrasiewicz (proboszcz katedralny i kanonik 

kapituły), nauczyciele: Demetriusz Zyblikiewicz – wikary katedralny i wykła-

dowca Pisma Świętego, W. Siersawi – nauczyciel śpiewu, Jakub Neronowicz – 

nauczyciel arytmetyki, geografii i gramatyki języka słowiańskiego oraz Jan 

Kordasiewicz (Kordaszewicz) – kierownik chóru katedralnego i nauczyciel 

śpiewu cerkiewnego
19

. W 1846 r. w Instytucie wykładały cztery osoby. Jakub 

Doskowski (Doskocki) uczył j. niemieckiego i słowiańskiego, nabożeństw i ce-

remoniału cerkiewnego. Anatol Witoszyński wykładał metodykę nauczania  

j. ruskiego, katechizm diecezjalny wielki, historię biblijną i elementy arytmetyki 

w j. ruskim. W. Siersawi uczył śpiewu, wreszcie J. Kordasiewicz nauczał śpiewu 

cerkiewnego
20

. W 1853 r. uczyli: J. Doskocki – dyrektor i nauczyciel przedmio-

tów, Jan Brytan – wikary katedry, nauczyciel religii i przedmiotów, W. Siersawi 

                                                      
15  Šematism škol narodnych upravljaemych ruskoju konsistorieju peremyskoju na god 1865, 

Przemyśl 1865, s. 18. 
16  F. Rzemieniuk, Unickie szkoły początkowe w Galicji, s. 120; C. Majorek, dz. cyt., s. 373;  

S. Zabrowarny, dz. cyt., s. 109. 
17  S. Zabrowarny, dz. cyt., s. 109. 
18  Schematismus universi venerabilis cleri dioeceseos gr. cathol. Premisliensis pro Anno Domini 

1833, Przemyśl [1833], s. 20–21. 
19  Schematismus universi venerabilis cleri dioeceseos graeco catholicae Premisliensis pro Anno 

Domini 1840, Przemyśl 1840, s. 161–162. 
20  Schematismus universi venerabilis cleri dioeceseos graeco catholicae Premisliensis pro Anno 

Domini 1846, Przemyśl 1846, s. 17. 
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– nauczyciel śpiewu oraz J. Kordasiewicz – nauczyciel śpiewu cerkiewnego
21

. 

W 1858 r. kadrę szkoły tworzyło 4 wykładowców: Aleksander Paryłowicz – wi-

kary katedralny i nauczyciel przedmiotów, Grzegorz Mazykiewicz – wikary ka-

tedralny i nauczyciel religii, Ludwik Sedlak – wicedyrektor, nauczyciel śpiewu, 

rachunków i metodyki, a ponadto kierownik chóru katedralnego i pierwszy bas 

oraz J. Kordasiewicz – nauczyciel śpiewu i kanonu cerkiewnego oraz pierwszy 

kantor katedralny
22

. W 1865 r. w Instytucie uczyło 6 osób. Byli to: ks. Jan Ja-

błonowski – wikary greckokatolickiej katedry przemyskiej (nauczyciel religii  

i liturgiki), ks. Jan Malarkiewicz – wikary greckokatolickiej katedry przemyskiej 

(nauczyciel j. cerkiewnego), Anatol Buczyński (nauczyciel j. ruskiego i kanonu), 

Jan Gajda (nauczyciel metodyki), L. Sedlak (wicedyrektor szkoły, nauczyciel 

śpiewu, rachunków i pisania, kierownik chóru katedralnego), J. Kordasiewicz 

(nauczyciel śpiewu cerkiewnego, pierwszy kantor katedralny). Te same osoby 

uczyły dwa lata później
23

. Oprócz zajęć z konkretnych przedmiotów słuchacze 

Instytutu uczęszczali do ruskiej męskiej Szkoły Głównej w Przemyślu, gdzie 

zdobywali wiedzę z zakresu metodyki, teorii i praktyki pedagogicznej
24

. 

Tabela 1. Frekwencja w Instytucie Diaków w Przemyślu w latach 1818–1865 

Rok 1818 1819 1823 1831 1836 1842 1844 1846 1847 1850 1854 1865 

Liczba 

uczniów 
10 17 5 6 13 23 25 13 14 20 9 30 

Źródło: Z. Felczyński, Rozwój kulturalny Przemyśla, s. 162; F. Rzemieniuk, Unickie szkoły po-

czątkowe w Galicji, s. 121. Częściowo inne dane liczbowe podaje C. Majorek, dz. cyt., s. 373. 

Dane zawarte w tabeli 1 wskazują na niezbyt liczną grupę słuchaczy tego In-

stytutu, zważywszy na bardzo dużą liczbę szkół greckokatolickich. Równocze-

śnie widoczna jest znaczna dysproporcja słuchaczy w poszczególnych latach (od 

5 do 30). Trudno wskazać na tendencję wzrostową, gdyż w liczebności tych 

osób występowały duże wahania. Słuchacze dzielili się na dwie grupy: uczniów 

utrzymywanych ze środków Instytutu oraz samodzielnie opłacających sobie na-

uczanie. Tych drugich było jednak niewielu, np. w 1840 r. – czterech
25

. Taka 

stosunkowo skromna liczba słuchaczy Instytutu nie mogła zaspokoić potrzeb 

szkół parafialnych i gminnych diecezji.  

                                                      
21  Šematism narodnych učilišč i učitelskich lic pod upravitelstvom konsistorii peremyskoi ruskoi 

na rok 1853, Peremyšl 1853, s. 9. 
22  Schematismus venerabilis cleri Dioecesani rit. gr. cath. premisliensis pro anno 1858, Przemyśl 

1858, s. 18; Načertanie narodnych učilišč … na 1858, s. 8. 
23  Šematism škol narodnych … na 1865, s. 18; Schematismus universi cleri orientalis ritus 

catholicorum dioeceseos Premisliensis pro Anno Domini 1865, Przemyśl 1865, s. 8; Šematism 

škol narodnych i ich učitelei pod upravytelstvom Konsistorii peremyskoi ruskoi na rok 1867, 

Przemyśl 1867, s. 6. 
24  Schematismus universi venerabilis … na 1840, s. 162. 
25  Tamże. 
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Instytut miał bardziej charakter religijny niż pedagogiczny. Jego absolwenci 

nie posiadali pełnych kwalifikacji pedagogicznych. Dlatego w dokumentach 

określano ich terminem adiutores, który oznaczał pomocników nauczycieli. Byli 

oni nastawieni raczej na pełnienie funkcji diakowskiej, dającej większe możli-

wości zapewnienia sobie egzystencji, czego nie gwarantowała wyłącznie praca 

nauczycielska
26

. W dokumentach wizytacji parafii z I poł. XIX w. niezmiernie 

rzadko wymieniano osoby diaków-nauczycieli, absolwentów tego Instytutu. Je-

den z nich pracował w 1822 r. w Bunowie. Charakteryzowany był przez inne 

osoby jako „dość przykładnych obyczajów, cichy, trzeźwy, zdolności do na-

uczania w ruskim i polskim języku niepospolitej”
27

.  

Tabela 2. Kadra nauczycielska szkół trywialnych koedukacyjnych w latach 1820–1865 

Źródło: Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien für das Jahr 1820, Lwów 

[1820], s. 574–577; Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien für das Jahr 1825, 

Lwów [1825], s. 576–579; Szematyzmy greckokatolickich szkół ludowych… na lata 1837–1865, 

passim. 

Austriackie szkolnictwo ludowe uzupełniały szkoły trywialne. Pozostawały 

one pod nadzorem państwa oraz władz kościelnych, gdyż miały charakter wy-

znaniowy i narodowościowy. Na przełomie XVIII i XIX w. sieć unickich szkół 

trywialnych wzrastała bardzo wolno. W 1815 r. w greckokatolickiej diecezji 

przemyskiej było zaledwie 20 szkół trywialnych koedukacyjnych. Dopiero od 

1816 r., czyli od momentu przekazania nadzoru nad szkolnictwem ludowym  

                                                      
26  C. Majorek, dz. cyt., s. 373; F. Rzemieniuk, Unickie szkoły początkowe w Galicji, s. 118.  
27  APP, ABGK, sygn. 373, s. 43. 

Osoba nauczająca 1820 1825 1837 1841 1851 1852 1857 1862 1865 

Wikary (katecheta) 0 0 2 5 0 0 0 1 0 

Paroch  22 8 0 0 1 0 2 1 0 

Diak 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Nauczyciel prowizo-

ryczny (nauczyciel 

tymczasowy) 

1 0 10 1 22 26 29 47 90 

Zastępca nauczyciela 

(suplent) 
0 0 3 10 0 0 0 1 1 

Nauczyciel kwalifi-

kowany 
7 19 20 22 27 27 24 36 25 

Nauczyciel wzorowy 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

Pomocnik nauczycie-

la prowizoryczny (ad-

jutor) 

6 13 20 24 3 3 16 18 3 

Razem 36 40 56 63 53 56 73 105 120 
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w ręce władz diecezjalnych, rozpoczął się okres większych możliwości tworze-

nia ruskich szkół trywialnych. Według szematyzmów greckokatolickiej diecezji 

przemyskiej w okresie lat 1830–1867 na tym obszarze działało 167 szkół try-

wialnych koedukacyjnych oraz 2 szkoły żeńskie trywialne
28

. 

Szczególnie w pierwszych dziesięcioleciach XIX w. wśród nauczycieli tych 

placówek dominowali parochowie (tabela 2). Dla przykładu w roku szkol. 

1819/20 uczyli w 22 szkołach. W następnych latach ich udział w społeczności 

nauczycieli szkół trywialnych systematycznie malał. W rezultacie od lat 30. XIX w. 

parochowie tylko wyjątkowo pojawiali się w zestawieniach nauczycielskich
29

. 

W 1857 r. zajmowali się nauczaniem w 2 miejscowościach, a w roku szkol. 

1861/62 – tylko w jednej
30

. Wśród kadry nauczającej zdarzali się także wikarzy 

(katecheci). 

W 1820 r. w 5 szkołach nauczyciele prowizoryczni, którymi byli parocho-

wie, mieli do dyspozycji pomocników nauczycieli. W szkołach trywialnych za-

trudniano ich bardzo rzadko
31

. W Niżankowicach od lat 30. XIX w. osoba uczą-

ca posiadała status nauczyciela wzorowego, dający prawo kształcenia kandyda-

tów na nauczycieli.  

Wprowadzenie w 1774 r. oraz 1805 r. państwowych ustaw oświatowych 

wywołało w całej Austrii (w tym także w Galicji) problem powszechnego braku 

stosownie przygotowanych nauczycieli dla szkół ludowych, zwłaszcza trywial-

nych. W szkołach greckokatolickich zazwyczaj zostawali nimi Polacy lub Rusi-

ni
32

. Przez kilkadziesiąt pierwszych lat zaborów przygotowanie dużej części na-

uczycieli, zwłaszcza szkół wiejskich, było niższe od wymaganego ustawą z 1805 r.
33

 

Z braku kandydatów spełniających prawne wymogi do pracy przyjmowano oso-

by bez odpowiednich kwalifikacji naukowych i pedagogicznych. Zwykle umieli 

oni czytać, pisać, rachować, czasem znali trochę łaciny lub niemieckiego
34

. Wy-

starczały taka wiedza i umiejętności, jak te, których wymagali od uczniów.  

W szkolnictwie austriackim i galicyjskim obowiązywała zasada, że kandy-

daci na nauczycieli szkół ludowych powinni byli uzyskać kwalifikacje w zależ-

                                                      
28  R. Pelczar, Ruskie (ukraińskie) szkoły trywialne w Galicji w okresie przedautonomicznym – 

uwarunkowania i dynamika rozwoju, [w:] Edukacja – tradycja i współczesność, red. A. Maj-

kowska, M. Łapot, Częstochowa 2013, s. 555–556. 
29  Šematyzm učilišč narodnych i ich učitelei…na rok 1851, s. 27. 
30  Načertane narodnych učilišč i učitelskich lic pod pravlenem ruskoi peremyšlskoi konsistorii na 

god 1862, Przemyśl 1862, s. 30. 
31  Šematism škol narodnych…na god 1865, s. 22, 35, 36. 
32  M. Krupa, Szkoła ludowa w Galicji w latach 1772–1790, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 

1981, t. 24, s. 75–76. 
33  E. Podgórska, Sytuacja szkolnictwa i oświaty w zaborze austriackim. Szkolnictwo elementarne, 

[w:] Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej, red. S. Michalski, t. 1, Warszawa 1982,  

s. 251. 
34  A. Skoczek, Rys historyczno-statystyczny szkół ludowych w Galicji 1772–1848, Kraków 1869, 

s. 17; M. Krupa, dz. cyt., s. 75–76. 
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ności od typu szkoły, w której zamierzali podjąć pracę. Dlatego już w 1776 r. 

wydano zarządzenie, że starający się o pracę w tych instytucjach musieli mieć 

ukończony kurs preparandy, czyli przygotowania do zawodu nauczycielskiego, 

który planowano zorganizować przy Szkole Normalnej we Lwowie. Mogły się 

na niego zapisać osoby, które ukończyły szkołę ludową i wykazały odpowied-

nimi kwalifikacjami moralnymi. Zakres programowy preparandy nie był rozbu-

dowany, gdyż obejmował wiadomości z pedagogiki i metodyki poszczególnych 

przedmiotów szkolnych oraz ortografii i kaligrafii. Kurs przygotowywał do pra-

cy w szkołach głównych i trywialnych
35

. Nową podstawę do określenia predys-

pozycji kandydatów na nauczycieli określił patent cesarski z 7 XII 1783 r., ogło-

szony 15 I 1784 r. Według niego w nowo tworzonych szkołach mieli być za-

trudniani tylko tacy nauczyciele, którzy potrafią posługiwać się niemieckim spo-

sobem uczenia i państwowymi podręcznikami, przejdą dwumiesięczne prze-

szkolenie na kursach pedagogicznych przy Szkole Normalnej we Lwowie i zda-

dzą egzamin przed jej dyrektorem
36

.  

Po raz pierwszy szczegółowo kwestię przysposobienia kandydatów do za-

wodu nauczycielskiego w szkołach ludowych podjęto dopiero w ustawie z 1805 r., 

gdzie ustalono, że dla kandydatów do szkół trywialnych miano przy każdej 

szkole głównej cyrkułu organizować kursy trzymiesięczne. Po odbyciu nauki 

osoby te miały poddać się teoretycznemu i praktycznemu egzaminowi w obec-

ności okręgowego nadzorcy szkolnego. Pozytywny wynik potwierdzany był 

świadectwem, na podstawie którego osoba mogła podejmować obowiązki po-

mocnika nauczyciela. Dalszym etapem przygotowania do roli pełnoprawnego 

nauczyciela stawała się roczna praktyka w powyższym charakterze (nauczyciela 

młodszego). Jeżeli osoba ta miała ukończonych 20 lat, mogła wtedy ubiegać się 

o wydanie patentu nauczycielskiego. Poprzedzane było to kolejnym egzaminem 

ustnym i pisemnym organizowanym przez właściwy konsystorz biskupi. Dopie-

ro po jego zaliczeniu otrzymywała ona potwierdzenie zdolności do objęcia po-

sady nauczycielskiej. W podobny sposób unormowano wymogi przygotowania 

pedagogicznego kandydatek na nauczycielki w szkołach żeńskich. Ustalono jed-

nak, że nie będzie się dla nich urządzać publicznych kursów pedagogicznych, 

lecz kobiety te miały pobierać naukę zawodową od jakiegoś szczególnie uzdol-

nionego nauczyciela lub nauczycielki, a potem złożyć egzamin podobny do mę-

skiego
37

. W 1819 r. wprowadzono roczne kursy preparandów dla kandydatów na 

                                                      
35  M. Baranowski, Pogląd na rozwój seminariów nauczycielskich w Galicyi w okresie od roku 

1871–1896, [w:] C.k. seminaria nauczycielskie męskie i żeńskie Królestwa Galicyi i Wielkiego 

Księstwa Krakowskiego w okresie 1871–1896, Lwów 1897, s. 3; M. Krupa, dz. cyt., s. 70. 
36  J. Świeboda, Szkolnictwo, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. 2, red. F. Kiryk, Rzeszów 1998, s. 92. 
37  A. Skoczek, dz. cyt., s. 6, 13; B. Baranowski, Pogląd na rozwój seminariów nauczycielskich…, 

s. 4–5; tenże, C.k. Seminaryum nauczycielskie żeńskie we Lwowie, [w:] C.k. seminaria nauczy-

cielskie męskie i żeńskie Królestwa Galicyi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego w okresie 

1871–1896, s. 57; M. Adamczyk, dz. cyt., s. 152; C. Majorek, dz. cyt., s. 369–371, 373. 
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pedagogów
38

, w 1855 r. władze wydłużyły czas nauki do 2 lat. Na kursach pre-

parandy dla kandydatów na nauczycieli w szkołach trywialnych i parafialnych 

szczególną uwagę zwracano na przedmioty przygotowujące do funkcji organisty 

lub diaka. Uczono przedmiotów wchodzących w zakres szkoły ludowej, a po-

nadto pedagogiki i metodyki. O zakwalifikowaniu absolwenta preparandy do 

określonego typu szkoły miał decydować wynik egzaminu końcowego
39

. 

13 IX 1855 r. Ministerstwo Wyznań i Oświecenia wydało Zarys zasadniczy, 

urządzający kurs preparandy w Galicji. Celem kursu było zdobycie przez kan-

dydatów nowych lub utrwalenie już posiadanych wiadomości z tych przedmio-

tów, które mogły być im powierzone do nauczania, po uzyskaniu kwalifikacji na 

nauczycieli szkół głównych lub trywialnych. Mocą rozporządzenia w następ-

nych latach w Galicji urządzono kilka preparand. W każdej realizowano czę-

ściowo odmienne programy nauczania. Przedmioty nauki były następujące: reli-

gia z historią biblijną, pedagogia i nauka wykładu, język polski, język ruski, ję-

zyk niemiecki, rachunki, rysunki i geometria, kaligrafia, geografia, śpiew i gra 

na organach, sadownictwo i pszczelarstwo. W preparandach męskich podlegają-

cych konsystorzom rzymskokatolickim w pierwszym roku nauki kandydaci mie-

li 25 godz. zajęć dydaktycznych w tygodniu, w drugim roku – 28
40

. Ukończenie 

tego kursu upoważniało do zajmowania posad nauczycielskich w szkołach 

głównych i 3-klasowych szkołach trywialnych
41

.  

Z kolei rozporządzeniem z 10 X 1856 r. Ministerstwo Wyznań i Oświecenia 

zezwoliło na dodatkowe tworzenie preparand dla nauczycielek przy niektórych 

szkołach głównych żeńskich
42

. Warunki przyjęcia kandydatek na kurs były zbli-

żone do męskich (z pominięciem umiejętności gry na organach). Bardzo podob-

nie wyglądał program nauczania, z tym że zamiast nauki gospodarstwa uczono 

je ręcznych robót kobiecych (szycie, haftowanie itp.). Kandydatki należało także 

wdrażać do pilności, porządku i schludności, aby tymi cechami legitymowały się 

w swej pracy szkolnej. Naukę śpiewu, muzyki i języków obcych traktowano je-

dynie jako „prywatną pilność”
43

. 

Preparandy przygotowujące kadrę dla szkół ludowych na terenie greckokato-

lickiej diecezji przemyskiej lokowano przy szkołach głównych. Najwcześniej 

powstała preparanda żeńska. Wcześniej kobiety pragnące uczyć w szkole musia-

ły znaleźć sobie prywatną drogę przygotowania pedagogicznego. Preparandę 

                                                      
38  C. Majorek, dz. cyt., s. 375; J. Świeboda, dz. cyt., s. 100. 
39  M. Adamczyk, dz. cyt., s. 264–265. 
40  A. Skoczek, dz. cyt., s. 14–16; C. Majorek, dz. cyt., s. 381–382. 
41  Zarys zasadniczy, urządzający kurs preparandy w Galicji, „Kurenda Szkolna” 1864, nr 2,  

s. 12–14; nr 4, s. 21; K. Falkiewicz, Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicyi w latach 1848–

1898, Lwów 1899, s. 90; C. Majorek, dz. cyt., s. 375–376. 
42  Postanowienia… dotyczące kursów pedagogicznych żeńskich przeznaczonych do kształcenia 

nauczycielek w Galicji i w Krakowie, „Kurenda Szkolna” 1865, nr 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10. 
43  Postanowienia…, „Kurenda Szkolna” 1865, nr 2, s. 11; nr 5, s. 38; s. C. Majorek, dz. cyt.,  

s. 376–377. 
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utworzono od roku szkol. 1821/22 w Przemyślu przy rzymskokatolickiej Szkole 

Głównej żeńskiej prowadzonej przez benedyktynki. Jej założycielem był dyrek-

tor tamtejszej Szkoły Głównej żeńskiej – ks. Kasper Gąsiorowski. Na kurs zapi-

sały się wtedy tylko 2 kobiety. Przez cały okres istnienia preparandy jej dyrekto-

rami byli aktualni dyrektorzy Szkoły Głównej: ks. K. Gąsiorowski (do 1838 r.), 

ks. Józef Jagielski (do 1852 r.), ks. Tomasz Oleksiński (do 1854 r.), ks. Leon 

Brauer (do 1856 r.), ks. Jan Steczkowski (do 1865 r.), ks. Kalikst Gross (do 1866 r.), 

ks. Teofil Łękawski (do 1871 r.)
44

. Dla zachęcenia kobiet do kształcenia się  

w zawodzie nauczycielskim władze państwowe dla najlepszych słuchaczek 

przyznały 2 stypendia po 80 złr. Warunkiem była ich zgoda na podjęcie pracy po 

zakończeniu kształcenia przez okres co najmniej 3 lat
45

. 

Początkowo kursy dla kobiet były dwóch rodzajów: 3-miesięczne (do szkół 

trywialnych) i 6-miesięczne (do szkół głównych). Ogólnie w tym pierwszym 

okresie przygotowanie do pracy szkolnej było bardzo słabe, gdyż zajęcia ograni-

czano jedynie do mechanicznego wyuczenia się na pamięć książki metodycznej, 

zwanej Metodą. Dopiero rozporządzeniem Gubernium z 24 XII 1840 r. zażąda-

no od kandydatek dokładniejszej znajomości przedmiotów nauczania. Od tego 

czasu zaczęto słuchaczki przysposabiać praktycznie do przyszłego zawodu i ka-

zano im hospitować lekcje wzorowe w wyznaczonych szkołach. W 1850 r. do-

tychczasowy kurs 6-miesięczny zamieniono na roczny. Rozporządzeniem mini-

sterialnym z 1852 r. nakazano, aby słuchaczki zaopatrzyły się we wszystkie 

książki dla szkół ludowych, aby metodykę poszczególnych przedmiotów można 

było wykładać łącznie z przedmiotami szkolnymi. Ponadto zadecydowano, że 

nauka historii i geografii będzie nauczana tylko w niewielkim stopniu. Rozpo-

rządzenie to wprowadziło zasadę, że absolwentki rocznego kursu mogą otrzy-

mać ograniczone kwalifikacje pedagogiczne, w efekcie czego uzyskiwały jedy-

nie status Unterlehrerinnen. Jeżeli któraś z nich chciała uczyć w szkole głównej, 

musiała odbyć w niej roczną praktykę i złożyć powtórnie egzamin praktyczny,  

w którym powinna się wykazać znajomością wiedzy historycznej i geograficz-

nej
46

. 10 III 1855 r. zamieniono roczny kurs nauczycielski na dwuletni. Stało się 

to na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Oświaty z 21 XII 1853 r., w któ-

rym dodatkowo ustalono warunki przyjęcia do preparandy i powiększono liczbę 

wykładanych w niej przedmiotów. Oprócz nauczanych w szkołach ludowych 

wprowadzono dodatkowo: matematykę, elementy nauki rysunków, śpiewu i mu-

zyki. Natomiast usunięto zupełnie historię i geografię. Jednak dyrektor prepa-

randy ks. J. Steczkowski czynił zabiegi o przywrócenie nauczania tych przed-

miotów. Udało się to po kilku latach. Mianowicie w 1862 r. przybył do szkoły 

Andrzej Macher (Krajowy Inspektor Szkół Ludowych) i zreorganizował prepa-

                                                      
44  Consignatio scholarum nationalium in Dioecesi Premisliensi r. l. … Anno 1821, Przemyśl 

1821, s. 2; P. Hrabyk, Pierwsza szkoła panieńska w Przemyślu, Lwów 1913, s. 13, 14–15, 17. 
45  P. Hrabyk, dz. cyt., s. 14–15, 22. 
46  Tamże, s. 15. 
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randę. Pozwolił też wprowadzić na powrót historię i geografię, opracował po-

dział godzin i plan nauki historii, w którym nakazał eksponować postacie o sil-

nych charakterach, ważne wydarzenia z historii Kościoła, w nauce zaś geografii 

uwzględniać wiadomości z astronomii
47

.  

W 1848 r., pod wpływem wydarzeń Wiosny Ludów w Galicji, w preparan-

dzie przemyskiej wprowadzono język polski jako wykładowy
48

. Dopiero w 1864 r. 

władze wiedeńskie poleciły zaprowadzić w preparandzie (i Szkole Głównej) na-

ukę j. ruskiego dla wszystkich uczennic. Jednak decyzja ta spotkała się z licz-

nymi protestami rodziców uczennic-Rusinek, rezygnujących z możliwości nauki 

swego języka narodowego. W takich okolicznościach Namiestnictwo reskryp-

tem z 23 II 1867 r. uwolniło Szkołę Główną i preparandę od obowiązkowej na-

uki j. ruskiego
49

. 

W latach 1822–1842 w preparandzie jednorazowo kształciły się zazwyczaj 

1–4 kobiety (tylko wyjątkowo 5–6)
50

. Przez okres 1842–1855 r. w kursach 6- 

-miesięcznych lub rocznych uczestniczyło łącznie 90 słuchaczek. Analiza tabeli 3 

wskazuje duże wahania ilościowe odnośnie do liczby uczennic w poszczegól-

nych latach, która zamyka się w przedziale 2–16 kobiet. Jednak najczęściej słu-

chaczek nie było więcej jak 10. Dopiero w latach 60. XIX w. uczennic przyby-

wało i dzięki temu co roku w szkole kształciło się po kilkanaście dziewcząt. 

Tabela 3. Słuchaczki żeńskiej preparandy w Przemyślu w latach 1842–1868 

Rok szkolny 
Liczba prepa-

randek 
Rok szkolny 

Liczba prepa-

randek 
Rok szkolny 

Liczba prepa-

randek 

1842/43 5 1851/52 10 1860/61 15 

1843/44 4 1852/53 10 1861/62 15 

1844/45 3 1853/54 5 1862/63 13 

1845/46 2 1854/55 5 1863/64 10 

1846/47 6 1855/56 2 1864/65 16 

1847/48 6 1856/57 2 1865/66 16 

1848/49 16 1857/58 9 1866/67 10 

1849/50 10 1858/59 12 1867/68 16 

1850/51 8 1859/60 13  

Źródło: Szematyzmy rzymskokatolickich szkół ludowych… na lata 1842–1868, passim.  

Po raz pierwszy nazwiska nauczycieli preparandy wymieniono w szematy-

zmie na rok szkol. 1861/62. Uczyli wtedy: dyrektor żeńskiej Szkoły Głównej ks. 

                                                      
47  Tamże, s. 21–22. 
48  Tamże, s. 20. 
49  Tamże, s. 23–24. 
50  Tamże, s. 17. 
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J. Steczkowski – dyrektor studium, katecheta i nauczyciel oraz 5 nauczycielek, 

które pracowały także w Szkole Głównej. Z tego 4 to benedyktynki (Scholastyka 

Gaspary, Kazimiera Wolszczakiewicz, Maura Chrzanowska, Gertruda Cisło),  

a 1 – to nauczycielka świecka (Klara Broże, ucząca robót ręcznych)
51

. Z kolei 

skład personalny kadry preparandy (z przydziałem do przedmiotów) po raz 

pierwszy zamieszczono w szematyzmie na rok szkol. 1865/66. Jej dyrektorem 

był ówczesny dyrektor Szkoły Głównej ks. K. Gross, który na kursie był kate-

chetą łacińskim i nauczycielem pedagogiki, psychologii, dydaktyki i fizyki. 

Resztę grona pedagogicznego stanowiły benedyktynki (z wyjątkiem K. Broże, 

prowadzącej zajęcia z robót ręcznych). Nauczycielkami były: S. Gaspary (geo-

grafia, historia powszechna i śpiew), K. Wolszczakiewicz (j. niemiecki i francu-

ski), Kunegunda Olszewska (j. polski), Marianna Śleczkowska (j. ruski),  

M. Chrzanowska (rysunki), G. Cisło (rachunki), Placyda Wendorff (historia na-

turalna i gospodarstwo kobiece)
52

. W roku szkol. 1867/68 uczyło 10 osób (na-

uczycieli Szkoły Głównej). Dyrektorem kursu (a zarazem dyrektorem Szkoły 

Głównej) był ks. B. Łękawski. W preparandzie pełnił dodatkowo funkcję kate-

chety dla słuchaczek obrządku łacińskiego oraz wykładał pedagogikę, dydaktykę 

i fizykę. Katechetą obrządku greckokatolickiego był ks. Paweł Lewicki. Resztę 

grona pedagogicznego tworzyły nauczycielki – benedyktynki. I tak K. Wolsz-

czakiewicz uczyła j. niemieckiego i francuskiego, K. Olszewska – j. polskiego, 

Stanisława Lenkiewicz – j. ruskiego, M. Śleczkowska – robót ręcznych,  

M. Chrzanowska – rysunków i pisania, Matylda Wysocka – śpiewu, G. Cisło – 

rachunków, P. Wendorff – historii naturalnej i gospodarstwa kobiecego oraz hi-

storii i geografii
53

. 12 XII 1866 r. Namiestnictwo wyasygnowało remunerację 

gronu nauczycielskiemu za pracę w preparandzie. Natomiast zmniejszono ją dy-

rektorowi, argumentując tym, że kandydatki nie przysłuchiwały się wykładom 

praktycznym w klasach
54

. Preparanda funkcjonowała do końca kwietnia 1871 r., 

a jej ostatnim dyrektorem był ks. T. Łękawski
55

. 

W roku szkol. 1850/51 przy greckokatolickiej Szkole Głównej męskiej  

w Przemyślu uruchomiono dwuletnią preparandę dla mężczyzn z rodzin pol-

skich i ukraińskich. Słuchacze mogli później podejmować pracę w szkołach lu-

dowych. Pierwszymi nauczycielami w preparandzie zostali profesorzy ze Szkoły 

Głównej oraz ks. Płaton Pasławski i Wincenty Siersawi
56

. Pełny wykaz osób na-

uczających na tym kursie pochodzi z następnego roku szkolnego. Uczyli wtedy: 

                                                      
51 Szematyzm szkół ludowych i ich nauczycieli pod kierunkiem konsystorza przemyskiego obrz. 

łac. na rok 1862, Jasło 1861, s. 5–6. 
52  Szematyzm szkół ludowych i ich nauczycieli pod kierunkiem konsystorza przemyskiego obrz. 

łac. na rok 1866, Jasło 1865, s. 5–6. 
53  Szematyzm szkół ludowych i ich nauczycieli pod kierunkiem konsystorza przemyskiego obrz. 

łac. na rok 1868, Jasło 1867, s. 5–6. 
54  P. Hrabyk, dz. cyt., s. 24–25. 
55  Tamże, s. 25. 
56  Šematyzm učilišč narodnych i ich učitelei …na rok 1851, s. 7–8. 
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Andrzej Pankiewicz (psychologia, logika, czytanie i jego metodyka), Walenty 

Sojka (rysunki, geometria i pisanie z ich metodyką), ks. P. Pasławski (metodyka 

odpytywania i wykładania, higiena, historia i geografia z metodyką przedmio-

tów), Jan Ławrowski – katecheta i nauczyciel j. ruskiego z metodyką, Stanisław 

Skrowaczewski (historia naturalna, fizyka, technologia z metodyką), Jan Do-

brzański (j. polski z metodyką), ks. Jakub Doskowski, wikary, nauczyciel meto-

dy poglądowej, Franciszek Fabiański (j. niemiecki z metodą oraz stylistyka),  

W. Siersawi (muzyka), Jan Kordasiewicz (śpiew cerkiewny)
57

. Rok później 

skład osobowy rozszerzono o Franciszka Lorensa – nauczyciela śpiewu i gry na 

organach dla słuchaczy obrządku rzymskokatolickiego, oraz ks. Józefa Miksewi-

cza – wikarego łacińskiego, nauczyciela religii dla kandydatów tego obrządku
58

. 
W roku szkol. 1862/63 zajęcia realizowały następujące osoby: Michał Kro-

piwnicki – (dyrektor Szkoły Głównej) nauczyciel metodyki i języka niemieckie-

go oraz sadownictwa, Jan Gajda (katecheta ze Szkoły Głównej i nauczyciel me-

todyki) nauczyciel metodyki odpytywania i wykładania oraz religii, Józef Kru-

kowski (katecheta łaciński ze Szkoły Głównej oraz nauczyciel katechetyki i me-

todyki) uczył religii kandydatów rzymskokatolickich, Bonifacy Rozłucki (na-

uczyciel w szkole niższo realnej przy Szkole Głównej), nauczyciel języka ru-

skiego i polskiego oraz geografii, W. Sojka (nauczyciel w szkole niższo realnej 

przy Szkole Głównej) uczył geometrii, rysunków, kaligrafii, rachunków, Ludwik 

Sedlak (kierownik chóru przy cerkwi katedralnej), nauczyciel śpiewu, F. Lorens 

– nauczyciel śpiewu i gry na organach dla kandydatów łacińskiego obrządku
59

. 

W roku szkol. 1864/65 uczyli: M. Kropiwnicki – nauczyciel metodyki i języka 

niemieckiego (dyrektor Szkoły Głównej), J. Gajda – katecheta ze Szkoły Głów-

nej, nauczyciel religii dla kandydatów grekokatolików, Michał Stolf – katecheta 

ze Szkoły Głównej, nauczyciel religii dla kandydatów rzymskokatolickich,  

W. Sojka – nauczyciel w szkole niższo realnej, który uczył rachunków, pisania, 

rysunków, sadownictwa i pszczelarstwa, B. Rozłucki – nauczyciel w szkole niż-

szo realnej, wykładał geografię, Julian Skwirżyński – nauczyciel ze Szkoły 

Głównej, nauczał języka ruskiego i polskiego, Konstanty Pacholik – nauczyciel 

języka migowego dla uczniów głuchoniemych, L. Sedlak – kierownik chóru 

przy cerkwi katedralnej, był nauczycielem śpiewu
60

. Te same osoby prowadziły 

zajęcia w roku szkol. 1866/67
61

. 

Liczba kursantów ulegała dość dużym wahaniom (tabela 4). Najwięcej było 

ich w początkach lat 60. XIX w. Ten wzrost mógł być efektem wprowadzenia do 

preparandy 2-letniego cyklu kształcenia.  

                                                      
57  Šematyzm učilišč narodnych i ich učitelei pod upravytelstvom Konsistorii peremyskoi ruskoi na 

rok 1852, Przemyśl 1852, s. 7–8. 
58  Šematism narodnych učilišč i ich učitelei …na rok 1853, s. 7–8. 
59  Načertane narodnych učilišč i učitelskich lic pod pravlenem ruskoi peremyšlskoi konsistorii na 

god 1863, Przemyśl 1863, s. 7–8. 
60  Šematism škol narodnych i ich učitelei …na rok 1865, s. 7–8. 
61  Šematism škol narodnych i ich učitelei …na rok 1867, s. 5–6. 
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Tabela 4. Słuchacze męskiej preparandy w Przemyślu w latach 1850–1867 

Rok Liczba słuchaczy Rok Liczba słuchaczy 

1850/51 16 1861/62 32 

1851/52 16 1862/63 36 

1856/57 11 1864/65 24 

1857/58 18 1866/67 28 

Źródło: Szematyzmy greckokatolickich szkół ludowych… na lata 1850–1867, passim.  

Druga męska preparanda (2-letnia) została utworzona w roku szkol. 1862/63 

w Jarosławiu w rzymskokatolickiej Szkole Głównej męskiej. W pierwszym roku 

liczba słuchaczy wyniosła 22 osoby. W kolejnych latach uczniów przybywało 

(tabela 5). 

Tabela 5. Słuchacze męskiej preparandy w Jarosławiu w latach 1862–1868 

Rok szkolny Liczba preparandów Rok szkolny Liczba preparandów 

1862/63 22 1865/66 27 

1863/64 24 1866/67 30 

1864/65 21 1867/68 35 

Źródło: Szematyzmy rzymskokatolickich szkół ludowych… na lata 1862–1868, passim.  

Początkowo w preparandzie uczyli: Antoni Chromy (dyrektor Szkoły Głów-

nej) zarazem dyrektor preparandy, ks. Wincenty Grzegorczyk (religia), ks. Fran-

ciszek Trznadel (pedagogika), Antoni Lamasche (geometria), Antoni Wejnert 

(rachunki), Franciszek Fabiański (gramatyka niemiecka), Franciszek Rachlewicz 

(j. polski, ogrodnictwo i pszczelarstwo), Wawrzyniec Głowacki (j. ruski), Leon 

Kapiszewski (kaligrafia), Alojzy Niemetz (muzyka i śpiew) oraz ks. Marian So-

bolewski (metodyka uczenia głuchoniemych)
62

. Z kolei w roku szkol. 1867/68 

pracowało 12 nauczycieli. Nadal dyrektorem kursu był A. Chromy. Młodzież 

rzymskokatolicką religii uczył ks. Franciszek Wojnar, który poza tym wykładał 

pedagogikę. Katechetą greckokatolickim był ks. Ferdynand Kordasiewicz. Pozo-

stałe osoby to: A. Lamasche (kaligrafia i rysunki), A. Wejnert (rachunki), Alojzy 

Sokoliński (j. ruski), F. Rachlewicz (ogrodnictwo i pszczelarstwo), Jan Schütz  

(j. niemiecki), L. Kapiszewski (j. polski), Jan Czternastek (muzyka i śpiew) oraz 

Wacław Sawerthal (mistrz muzyki)
63

. 

Jednak absolwenci obu męskich preparand jedynie w pewnym stopniu mogli 

zaspokoić istniejące potrzeby kadrowe greckokatolickich szkół ludowych. Przy-

puszczam, że zasadniczo znajdowali zatrudnienie tylko w szkołach trywialnych. 

                                                      
62  Szematyzm szkół ludowych i ich nauczycieli pod kierunkiem konsystorza przemyskiego obrz. 

łac. na rok 1863, Jasło 1862, s. 7–8. 
63  Szematyzm szkół ludowych…1868, s. 8. 
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Summary 

Teacher Education for Elementary Schools of the Greek-Catholic Diocese  

of Przemysl in the Period Preceding the  Autonomy of Galicia 

The article concerns training teachers for Ukrainian elementary schools in the times preceding the  

autonomy of Galicia.  In the period under scrutiny, education in the area had a religious character. 

Ukrainian population attended schools run by the Greek-Catholic Church, and future teachers were 

trained in the Psalmists’ Institute (Instytut Diaków). Ukrainian youth attended also local elemen-

tary  schools. The author based his research  on rare printed materials as well as primary source 

documents. 

Keywords: teacher, elementary schools, Greek-Catholic Church, Ukrainians. 
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Planowane kilka lat temu przygotowanie monografii na temat udziału na-

uczycieli Ukraińców w rozwoju szkolnictwa średniego w Galicji wymagało 

kwerendy w archiwach Lwowa. Wstępna penetracja zbiorów w lwowskim Cen-

tralnym Państwowym Archiwum Historycznym przyniosło wiele cennych in-

formacji. Jednak przejście na emeryturę wstrzymało realizację zakrojonych pla-

nów. Wydaje się jednak, że zebrany materiał może być inspiracją dla młodych 

badaczy skomplikowanych stosunków szkolnych w Galicji w dobie monarchii 

austrowęgierskiej. A może też rzucić światło na obecną walkę Ukraińców  

o prawo bycia samostanowiącym narodem europejskim. Dlatego też konieczne 

jest na wstępie naszkicowanie krótkiego rysu historycznego rozwoju ukraińskie-

go ruchu narodowego, który przypadł na okres autonomii galicyjskiej na zie-

miach Rzeczypospolitej należących po rozbiorach do imperium austriackiego. 

Tworzenie się współczesnego narodu ukraińskiego, nazywane przez history-

ków i politologów ukraińskim odrodzeniem narodowym, dokonywało się w dru-

giej połowie XIX wieku w wyjątkowo trudnych okolicznościach. Na przestrzeni 

całej nowożytnej historii Ukraińcy, nazywani Rusinami, poddawani byli z róż-

nych stron naciskom asymilacyjnym. Mimo to powoli rozwijali swoją tożsamość 

narodową, głównie dzięki przywiązaniu do języka, religii, tradycji i zwyczajów 

ludowych. Ludność ukraińska w Galicji chociaż bardzo liczna, np. w 1880 roku 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.19
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stanowiła 42%, a w części wschodniej nawet 64,5%, należała do najuboższych  

i najmniej wykształconych warstw społeczno-politycznych, gdyż struktura lud-

ności polskiej i ukraińskiej (rusińskiej) w Galicji Wschodniej różniła się dość 

znacznie. Polacy reprezentowali większość stanu szlacheckiego, zwłaszcza 

wśród właścicieli ziemskich, przeważali też w wolnych zawodach oraz admini-

stracji galicyjskiej. Natomiast Rusini to chłopi, niewielki odsetek przypadł na in-

teligencję, rzemieślników, trochę większy na duchowieństwo i drobną szlachtę. 

Ten stan rzutował na upośledzenie ludności ukraińskiej w życiu społecznym, po-

litycznym i kulturalnym. Niesprawiedliwa ordynacja wyborcza uniemożliwiała 

Ukraińcom zdobycie proporcjonalnie do liczby ludności wpływu na wydarzenia 

w kraju, ponieważ zapewniała większość mandatów w Sejmie Galicyjskim ary-

stokracji, a ta w większości była narodowości polskiej, lub spolonizowana od 

wielu pokoleń, tworząc nawet nieformalną grupę zwaną Podolakami. W konse-

kwencji władze administracyjne, w dodatku opanowane przez konserwatystów, 

stwarzały liczne przeszkody w rozwoju ukraińskiego szkolnictwa i oświaty
1
. 

Dlatego też wraz z formowaniem się w Galicji nowoczesnego narodu ukraiń-

skiego musiał on walczyć o powiększenie swego stanu posiadania i należnej 

rangi w każdej dziedzinie. Walka Ukraińców o dostęp do szkół, nauki, kultury, 

polityki i gospodarki powodowała coraz częstsze konflikty z Polakami będącymi 

w drugiej połowie XIX wieku u władzy w Galicji. Należy podkreślić, że budzą-

cy się w Galicji ukraiński ruch odrodzenia narodowego nie był jednorodny, po-

dzielił się na dwa wzajemnie zwalczające się odłamy: narodowy, nazywany też 

młodoukraińskim lub ukrainofilskim, dążący do ukształtowania nowoczesnego 

narodu ukraińskiego i opierający się na języku i kulturze narodowej, oraz drugi, 

konserwatywno-zachowawczy, zwany staroruskim lub świętojurskim – od cer-

kwi św. Jura we Lwowie, przy której koncentrował się, a chcący oprzeć ukraiń-

ski ruch narodowy na tradycji starocerkiewnej. Kierunek ten pod koniec XIX 

wieku stopił się z nurtem moskalofilskim (prorosyjskim) zaprzepaszczającym 

ideę odrębności narodu ukraińskiego i stojącym na stanowisku, że istnieje jedna 

wielka Rosja od Karpat po Kamczatkę, określającym Ukrainę wzorem rosyjskim 

Małorosją. Kierunek ten wspierany był finansowo i politycznie przez władze 

carskie. Natomiast narodowcy uważali swój naród ukraiński za różniący się za-

równo od Polaków, jak i Rosjan. Trzeba zaakcentować rzecz bardzo charaktery-

styczną, iż wraz z krzepnięciem ruchu ukraińskiego doszło do opanowania obu 

kierunków przez duchowieństwo cerkwi greckokatolickiej – Kościoła katolic-

                                                      
1  E. Hornowa, Ukraiński obóz postępowy i jego współpraca z polską lewicą społeczną w Galicji 

1876–1895, Wrocław 1968, s. 10–11; J. Kozik, Ziemie ukraińskie 1795–1917, [w:] Ukraina – 

teraźniejszość i przyszłość, red. M. Karaś, A. Podraza, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycz-

ne”, z. 32, Kraków 1970; tenże, Między reakcją a rewolucją, [w:] Studia z dziejów ukraińskiego 

ruchu narodowego w Galicji w latach 1848–1849, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne”, 

z. 52, Kraków 1975; J. Moklak, Hałyczyna contra Galicja. Ukraińskie szkolnictwo średnie  

i wyższe w debatach Sejmu Krajowego galicyjskiego 1907–1914, Kraków 2013. 
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kiego obrządku greckiego nazywanego unickim (od zawartej między oboma Ko-

ściołami Unii w 1596 roku). Spowodowane to było faktem, że w tym okresie 

głównie duchowieństwo stanowiło najbardziej wykształconą warstwę społecz-

ności ukraińskiej. Dopiero z czasem (w końcowych dekadach XIX wieku) przy-

wódcami obu nurtów staną się świeccy działacze polityczni powstających wielu 

partii ukraińskich. Wraz z politycznym rozwojem ruchu ukraińskiego jego dzia-

łacze zmierzali do zwiększenia wpływu na wszystkie dziedziny życia we 

Wschodniej Galicji. W dążeniach tych napotykali jednak na opór administracji, 

jak wiadomo, w przeważającej mierze pochodzącej z polskiego ziemiaństwa,  

a szlachta wschodniogalicyjska, podobnie jak starorusini, negowała istnienie od-

rębnego narodu ukraińskiego. Dlatego też część działaczy ukraińskich skierowa-

ła się ku Wiedniowi zainteresowanemu w podtrzymywaniu konfliktu między 

obu narodami, gdyż przy pomocy polityków ukraińskich rząd austriacki unie-

możliwiał z kolei polskie dążenia autonomiczno-niepodległościowe, a ponadto 

posłowie ukraińscy wielokrotnie zapewniali o swojej wierności i lojalności wo-

bec cesarza i Austrii.  

Reformy w cesarstwie austro-węgierskim w latach sześćdziesiątych XIX 

wieku ugruntowały polskie elity w sprawowaniu władzy w Galicji. Dodatkowo 

sprzyjała temu ordynacja wyborcza, funkcjonująca od 1861 roku, wynikająca  

z niesprawiedliwego systemu, który polegał na głosowaniu w kuriach odpowia-

dających ówczesnym czterem warstwom galicyjskiego społeczeństwa: ziemiań-

skiej, mieszczańskiej, kupieckiej i chłopskiej. Oprócz nieproporcjonalnej repre-

zentacji – 3 tysiące ziemian miało zagwarantowane prawie 
1
∕3 miejsc, podczas 

gdy niemal milion mieszczan nie zyskiwało nawet połowy, a dla kurii chłopskiej 

i to najliczniejszej, głównie narodowości ukraińskiej, system ustalał wybory nie-

bezpośrednie. Podczas głosowań dochodziło do fałszowania na korzyść polskich 

polityków, albo też przekupstwa lub wywierania nacisku na chłopów. Skupienie 

władzy w Galicji w rękach polskich zapewnione było także dzięki aktywnemu 

działaniu wyższych warstw miejscowej ludności żydowskiej, gdyż reformy lat 

sześćdziesiątych znosiły ograniczenia prawne nałożone na Żydów pod koniec 

XVIII wieku. Jednym ze skutków, jak podaje Jarosław Hrycak w swojej naj-

nowszej Historii Ukrainy, stał się ich masowy napływ z miast do wsi
2
. Cechą 

charakterystyczną wsi galicyjskiej ostatnich trzydziestu lat XIX wieku i począt-

ków XX był wysoki odsetek Żydów, głównie karczmarzy, lichwiarzy oraz 

dzierżawców. Tworzyło to grunt pod ostre antagonizmy społeczno-

narodowościowe między Żydami a chłopami. W świadomości chłopów galicyj-

skich Żydzi byli winni wszelkim niepowodzeniom gospodarczym. Ten sam au-

tor podkreśla, że inne, mało znane wydarzenia wpłynęły na kształtowanie się 

stosunków społeczno-politycznych i narodowościowych w Galicji. Otóż przez 

południowo-zachodnie ziemie imperium rosyjskiego przetoczyła się na początku 

                                                      
2  J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1997. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000, s. 90–92. 
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lat osiemdziesiątych XIX wieku fala pogromów antyżydowskich, który to fakt 

utwierdził galicyjskich Żydów w przekonaniu, że swoje bezpieczeństwo osobiste 

zawdzięczają polskiej kontroli nad austriacką prowincją i wobec tego należy ją 

popierać. 

Wielość nurtów ukraińskiego ruchu narodowego 

Wzmocnienie polityczne pozycji Polaków w Galicji doprowadziło do rozła-

mu również w obozie starorusinów. Jego przywódcy czuli się zdradzeni przez 

rząd austriacki, który autonomiczną władzę przekazał Polakom, wobec tego po-

stanowiono udowodnić, że naród ukraiński, tak jak Polacy, ma swoje tradycje 

polityczne i kulturalne. Jeden odłam: starorusini – świętojurcy, zaczął powoły-

wać się na historię Rusi Kijowskiej i Księstwa Halicko-Wołyńskiego oraz na li-

teraturę staro-cerkiewno-słowiańską. Drugi nurt – moskalofile, skierował się  

w stronę imperium carskiego, szukając tam ochrony przed polonizacją. Na jego 

czele w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych stał Jakiw Hołowaćkyj. Mo-

skalofile przejęli kierownictwo nad ukraińskimi organizacjami we Lwowie: Ha-

licko-Ruską Matycą, Domem Ludowym wybudowanym w latach 1854–1864, 

założonym w 1861 roku stowarzyszeniem „Ruśka Besida” oraz lwowską gazetą 

„Słowo” (1861–1887), która stała się ich organem prasowym. Charakterystyczną 

cechą tego ruchu była bezkompromisowa antypolskość. Trzeba zaznaczyć że 

moskalofile coraz śmielej zaczęli popierać prawosławie. Trzecim kierunkiem 

politycznym wśród Ukraińców, przeciwstawnym starorosinom i moskalofilom, 

byli narodowcy. Wzrost ich świadomości nacjonalnej w Galicji nastąpił pod 

wpływem ruchu ukraińskiego na Ukrainie naddnieprzańskiej oraz poezji Tarasa 

Szewczenki (1814–1861). Na początku lat sześćdziesiątych w Galicji do tego 

nurtu przyłączyła się młoda inteligencja ukraińska, na czele której stał między 

innymi Władymir Szaszkewycz. Narodowcy mięli silny wpływ na młodzież, 

zwłaszcza w organizacjach gimnazjalno-studenckich zwanych Hromadami 

(pierwsza powstała w 1863 roku we Lwowie). Dzięki zabiegom narodowców 

zawiązało się w 1869 r. Towarzystwo „Proswita” (Oświata). Wśród założycieli 

dominowali nauczyciele gimnazjalni i seminarium nauczycielskiego: Anatol 

Wachnianin (1841–1908), Julian Romańczuk (1842–1922), Omelian Patrycki 

(1840–1895), Ołeksander Borkowski (1841–1921) oraz urzędnicy Korniło Susz-

kiewicz (1840–1885) i Michajło Kossak (stryjeczny brat malarza Wojciecha),  

a także studenci Andrzej Siczyński oraz Ołeksander Ogonowski (1848–1891), 

późniejszy profesor Uniwersytetu Lwowskiego i działacz Ruskiego Towarzy-

stwa Pedagogicznego. Trzeba podkreślić, że Towarzystwo „Proswita” odegrało 

wielką rolę w kilku dziedzinach życia narodowego Ukraińców, a przede wszyst-

kim wspomagało rozwój oświaty ukraińskiej. Zaczęło wydawać ukraińskie pod-

ręczniki dla szkół, lektury szkolne, zakładać biblioteki, czytelnie, szkoły ludowe, 
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chóry i teatry amatorskie. Od 1890 roku rozszerzyło działalność na sferę gospo-

darczą, uruchamiając kasy pożyczkowe, sklepiki, spichlerze gminne, drukując  

i rozprowadzając książki rolnicze. Tworzyło fundusz stypendialny dla uczącej 

się niezamożnej młodzieży, otwierało bursy. Dla ilustracji ogromu prac warto 

przytoczyć kilka liczb: w 1909 roku „Proswita” utrzymywała 2164 czytelnie, 

194 chóry, 170 teatrów. Wydawała beletrystykę i książki popularnonaukowe:  

w 1913 roku – 370 tytułów, 5 milionów egzemplarzy
3
. Warto zaakcentować, że 

Towarzystwo to naprawdę szerzyło oświatę wśród ogromnych mas chłopskich, 

wspomagając galicyjski system szkolny, a także spowodowało zahamowanie 

ekspansji moskalofilstwa w Galicji Wschodniej i polonizacji w Galicji Zachod-

niej. Życie kulturalne narodowców skoncentrowało się wokół teatru założonego 

w 1864 roku we Lwowie oraz „Ruskiej Besidy” organizującej koncerty ukraiń-

skiej muzyki ludowej i dyskusje z historii Rusi. Od 1880 roku narodowcy wyda-

ją własny organ prasowy „Diło”. Znaczącym momentem w rozwoju ukraińskie-

go odrodzenia narodowego, już nie tylko sporów działaczy politycznych na ła-

mach licznie pojawiającej się prasy ukraińskiej („Ruś”, „Prawda”, „Słowo”, 

„Diło”, „Zoria” i inne), było powołanie do życia w 1873 roku we Lwowie Towa-

rzystwa Literackiego im. Tarasa Szewczenki, które w 1893 roku przekształcono 

w Towarzystwo Naukowe, będące odpowiednikiem Polskiej Akademii Umiejęt-

ności. Założycielami byli: Stepan Kaczała (1815–1883), znani już Mychajło 

Kossak, Ołeksander Ogonowski i Julian Romańczuk oraz Łonhyn Łukaszewycz 

i Teofil Baranowśkyj. Dzięki działalności Towarzystwa rozwijała się literatura  

i nauka ukraińska, krystalizował się ukraiński język literacki, tworzyła ukraińska 

terminologia, której brak wielokrotnie zarzucano działaczom narodowym. Dy-

namiczna i owocna praca Naukowego Towarzystwa Szewczenki (TNSz) zaczy-

nała zyskiwać uznanie w światowych środowiskach naukowych
4
. Na intensywny 

rozwój ruchu narodowego Ukraińców w Galicji Wschodniej miały też wpływ  

i przyczyny zewnętrzne, a przede wszystkim represje wprowadzone w Rosji 

ukazami wołujewskim i emskim z 1876 roku, zakazujące druku oraz przywozu 

do Rosji prasy, książek, utworów scenicznych, organizowania odczytów, a na-

wet umieszczania słów przy nutach w języku ukraińskim. W tych okoliczno-

ściach życie kulturalne Ukraińców musiało przenieść się do Galicji, zwłaszcza 

Lwów stał się jego centrum i punktem przerzutowym nielegalnych książek  

z emigracji, głównie publikacji przywódcy ruchu narodowców i uczonego Mi-

chaiła Drahomanowa (1841–1895). We Lwowie znaleźli też dogodne warunki 

                                                      
3  Пοпулярна енциклопедія прοсвіти, Нарис істοріі „Прοсвіти”, Прοсвіта – Лвьвів – Краків – 

Париж 1993 ч. 1; J. Miąso, Z dziejów szkolnictwa ukraińskiego w Galicji (1867–1914), 

„Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1991, t. 34. 
4  Cz. Partacz, Od Badeniego do Potockiego. Stosunki Polska-Ukraińskie w Galicji w latach 

1888–1908, Toruń 1996 s. 30–34; H. Wereszycki, Pod berłem Habsburgów, Kraków 1986,  

s. 214–220; J. Hrycak, dz. cyt., s. 90–94; B. Łepki, Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki we 

Lwowie, „Świat Słowiański” 1905, t. 1, s. 109–119. 
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dla swej pracy młodzi radykalni działacze ukraińscy – emigrańci z Ukrainy 

Naddnieprzańskiej: Iwan Franko (1856–1916) pisarz i uczony, Mychajło Pawłyk 

(1853–1915) i Ostap Terłećkyj (1850–1902). Rozprzestrzeniający się narodowy 

ruch ukraiński dążył, aby Galicja Wschodnia przekształciła się w ukraiński Pie-

mont. Od lat osiemdziesiątych narodowcy stopniowo stają się czołową siłą obo-

zu ukraińskiego, odsuwając moskalofili na drugi plan. Należałoby zaznaczyć, że 

decydujący wpływ na dalszy rozwój ukraińskiego ruchu narodowego miał przy-

jazd w 1894 roku do Lwowa młodego historyka Mychajła Hruszewśkiego 

(1866–1934), który w 1897 r. objął utworzoną na Uniwersytecie Lwowskim ka-

tedrę historii Ukrainy, zostając też przewodniczącym Naukowego Towarzystwa 

im. Szewczenki. Jego rozległe badania nad dziejami Ukrainy zostały uwieńczo-

ne monumentalną pracą Historia Ukrainy. M. Hruszewśkyj wraz z I. Franko 

utworzyli w 1899 roku najbardziej masową i wpływową w obozie ukraińskim 

partię: Ukraińską Partię Socjaldemokratyczną (USDP) dążącą do politycznej 

niezależności Ukrainy, podobnie zresztą jak inne pozostałe partie: radykalna  

i narodowo-demokratyczna. Widać wyraźnie, że narodowy ruch ukraiński szyb-

ko się upolityczniał, sprzyjały temu też powody zewnętrzne. W latach dziewięć-

dziesiątych, wobec groźby wojny Niemiec, Austrii i Rosji, rząd Austrii chcąc 

zabezpieczyć sobie pokój wewnętrzny, podjął próbę pogodzenia Polaków  

i Ukraińców, stwarzając w Sejmie Galicyjskim w 1890 roku możliwość kom-

promisu między posłami polskimi i ukraińskimi, zwanego „ugodą badeniow-

ską”, którą w ówczesnej publicystyce politycznej, a później w historiografii 

określono również terminem „nową erą” w stosunkach polsko-ukraińskich. 

Zgodnie z warunkami ugody głównymi sygnatariuszami ze strony polskiej był 

namiestnik Kazimierz Badeni (1846–1909), a ukraińskiej – znany już Julian 

Romańczuk – profesor Gimnazjum Akademickiego we Lwowie, oraz Ołeksan-

der Barwiński (1847–1927) nauczyciel seminarium nauczycielskiego też we 

Lwowie. Strona polska zobowiązała się wyrazić zgodę na otwarcie ukraińskiej 

katedry historii na Uniwersytecie Lwowskim, którą – jak wspomniano wyżej – 

w 1897 roku objął M. Hruszewśkyj, oraz jeszcze jedno gimnazjum ukraińskie,  

a także prowadzenie dwujęzyczności w seminariach nauczycielskich, również  

w administracji i szkolnictwie ukraińskim oraz używanie pisowni fonetycznej,  

w miejsce stosowanej dotychczas etymologicznej, co dotkliwie ugodziło w mo-

skalofili. Postanowiono również przyznać rządową subwencję dla Naukowego 

Towarzystwa T. Szewczenki
5
. Atmosferę ugody ugruntowali biskupi uniccy, 

wydając pod koniec stycznia 1891 roku list pasterski do wiernych i duchowień-

stwa greckokatolickiego Galicji, potwierdzając wolę zgodnego współżycia obu 

narodów, oraz wezwali do poparcia stronnictwa narodowców
6
. Niestety, ugoda 

„nowej ery” wywołała ostre ataki prasy radykalnej i moskalofilskiej, zwłaszcza 

                                                      
5  I. Чорновол, Польско-Украиїнска угода 1890–1894 pp., Lwowska Akademia Nauk, Lwów 

2000, rozdz. III; Cz. Partacz, dz. cyt., rozdz. II. 
6  Cz. Partacz, dz. cyt., s. 50. 
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na głównych ich budowniczych: J. Romańczuka i O. Barwińskiego. Zarzucano 

im wręcz zaprzepaszczenie sprawy ukraińskiej, gdy tymczasem ustne ustalenia, 

które padały w czasie obrad sejmowych, zaczynały się urzeczywistniać. Z uwagi 

na interesujące nas zagadnienia szkolne i oświatowe, im poświęcimy więcej 

uwagi, pomijając sprawy polityczne, odsyłając zainteresowanych do dwóch cy-

towanych publikacji Cz. Partacza i I. Czernowoła. 

„Nowa era” w stosunkach polsko-ukraińskich,  

ich wpływ na oświatę w Galicji 

Nowy wiceprezydent Rady Szkolnej Krajowej (od 7 IX 1890 roku) Michał 

Bobrzyński (1849–1935) ustalił z J. Romańczukiem i nowo wybranym człon-

kiem RSK O. Barwińskim rzecz pierwszoplanową: konieczność wydania ukraiń-

skich podręczników. Powołał zespół, na czele którego stanął O. Barwiński, zajął 

się opracowaniem fonetycznej gramatyki ukraińskiej oraz napisaniem ukraiń-

skich podręczników do poszczególnych klas i przedmiotów. Natomiast Dzieje 

Polski dla gimnazjów ukraińskich oraz Historię Rusi zlecił Anatolowi Lewic-

kiemu (1841–1899) profesorowi historii w Uniwersytecie Jagiellońskim, o ko-

rzeniach ukraińskich (urodzony jako syn księdza greckokatolickiego w Paryso-

wach k. Zborowa). 

W marcu 1892 roku Sejm Krajowy uchwalił rezolucję w sprawie założenia 

ukraińskiego gimnazjum w Kołomyi. W maju tegoż roku M. Bobrzyński zwołał 

naradę nauczycieli ukraińskich w celu między innymi opowiedzenia się za 

wprowadzeniem ukraińskiej pisowni fonetycznej do szkolnictwa i życia pu-

blicznego. Na 84 obecnych za jej wprowadzeniem głosowało 61. Dzięki tej de-

cyzji usunięto naleciałości z języka rosyjskiego i starocerkiewnego oraz tzw. ja-

zyczja, budując tym samym warunki do rozwoju samodzielnego języka ukraiń-

skiego. Tym postanowieniom oczywiście sprzeciwiali się moskalofile oraz 

większość ówczesnej prasy ukraińskiej. Wydaje się, że przyczyna leżała z jednej 

strony w czysto utylitarnych powodach – konieczności korekty czcionek i przy-

zwyczajeń drukarskich, z drugiej we własnej wizji ukraińskiego języka literac-

kiego redaktorów, pełnego neologizmów i zapożyczeń, także w tym, że pisownia 

fonetyczna została wprowadzona przez Radę Szkolną Krajową i Wydział Kra-

jowy, a więc pochodziła od Polaków lub z ich inicjatywy, a to z gruntu uważano 

za złe i dla narodowo nastawionego Ukraińca nie do przyjęcia, chociaż twórcami 

owej reformy byli sami Ukraińcy – Pantałejmon Kulisz (1819–1897) i O. Bar-

wiński. 

Pod koniec 1893 roku przywódcy narodowców Julian Romańczuk i Kon-

stantyn Teliszewśkyj przedstawili premierowi rządu austriackiego E. Taffemu 

(1833–1895) żądania swego stronnictwa. Dotyczyły one pakietu 40 spraw, mię-

dzy innymi udogodnień wyborczych, równouprawnienia językowego, spraw 
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oświatowych, zniesienia patronatu i zmian w opodatkowaniu. Ponieważ premier 

nie wyraził zgody na ich realizację w całości, od tego momentu J. Romańczuk 

zajął zdecydowanie wrogie stanowisko wobec gabinetu E. Taffego i idei poro-

zumienia z Polakami
7
. Z końcem stycznia 1894 roku J. Romańczuk zwoływał 

trzykrotnie narady posłów narodowców do Sejmu i Izby Posłów Rady Państwa, 

dyskutowano nad sposobem wyjścia z impasu w czasie „nowej ery” i wydosta-

nia się spod dominacji polskiej, zarówno w Sejmie, jak i Radzie Państwa. Jednak 

z uwagi na brak jedności wśród samych posłów ukraińskich nie podjęto kon-

struktywnych decyzji, a w dodatku klub narodowców podzielił się na dwa obo-

zy. Do jednego należał J. Romańczuk i K. Teliszewśkyj, jako przeciwnicy rządu 

i ugody, do drugiego natomiast O. Barwiński i A. Wachnianin, którzy pragnęli  

w dalszym ciągu realizować politykę zgody między Ukraińcami i Polakami. 

Ostatecznie Romańczuk i Teliszewśkyj wystąpili z ukraińskiego klubu posel-

skiego, prowadząc własną politykę opozycyjną w porozumieniu z moskalofila-

mi, a Barwiński i Wachnianin konsekwentnie, małymi krokami dążyli do reali-

zacji żądań ukraińskich. I tak, prócz gimnazjum w Kołomyi, wprowadzono ukra-

ińskie klasy równoległe w państwowym gimnazjum w Przemyślu, które w 1897 

roku przekształcone zostały w samodzielne gimnazjum ukraińskie. W ten sam 

sposób w latach 1898–1906 powstało IV gimnazjum ukraińskie w Tarnopolu,  

w 1905 roku V w Stanisławowie, a w 1908 roku z filii Gimnazjum Akademic-

kiego utworzono samodzielne II Gimnazjum Ukraińskie we Lwowie. W 1911 

roku zorganizowano prywatne gimnazjum w Czortkowie
8
. Zwiększona została 

też kosztem moskalofili liczba ukraińskich mandatów poselskich frakcji naro-

dowej. Założono Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Asekuracyjne „Dniestr” będą-

ce w przyszłości poważnym przedsiębiorstwem finansowym i stałym sponsorem 

narodowego ruchu ukraińskiego. Dokonano reorganizacji Towarzystwa Literac-

kiego im. T. Szewczenki, przekształcając je, jak wspomniano, w 1892 roku  

w Naukowe Towarzystwo Szewczenki (TNSz), które zaczęło otrzymywać co-

roczną subwencję z funduszy krajowych. W latach 1893–1897 na jego czele stał 

O. Barwiński. W czasie trwania akcji ugodowej przedstawiciele obozu narodo-

wego poczęli przedostawać się do wyższych stanowisk w administracji krajo-

wej. Nastąpiły powroty do Galicji Wschodniej osób rdzennie ukraińskich spe-

cjalnie skierowanych do pracy na tereny etnicznie polskie. Wydano też w tym 

okresie szereg ustaw na rzecz rozpowszechnienia i używania języka ukraińskie-

go w administracji galicyjskiej – w tym celu zaczęto wydawać urzędowe czaso-

pismo w języku ukraińskim „Narodna Czasopyś”. Ruch narodowy szybko 

wzmacniał się, w dodatku w latach dziewięćdziesiątych przeniosło się z Kijowa 

do Lwowa centrum ruchu ukraińskiego i Galicja przekształciła się w „Piemont 

Ukraiński”
9
. 

                                                      
7  Cz. Partacz, dz. cyt., s. 53–55. 
8  J. Moklak, dz. cyt., roz. II: Szkoły średnie. 
9  I. Чорновол, dz. cyt., s. 219–223. 
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W wyniku kryzysu gabinetu Kazimierza Badeniego, na który złożyło się 

wiele skomplikowanych przyczyn, co szczegółowo zbadali i opisali historycy tej 

epoki (zainteresowanych ponownie odsyła się chociażby do cytowanych prac 

Cz. Partacza i I. Czernowoła), nastąpiły zmiany w rządzie i układzie stosunków 

personalno-politycznych w Galicji. Wicemarszałkiem Sejmu Krajowego został 

biskup unicki z Przemyśla ks. Konstanty Czechowycz, zdecydowany przeciwnik 

moskalofili. Na pierwszej sesji Sejmu po upadku rządu Badeniego w dniu 28 XII 

1897 roku przyjęto wnioski O. Barwińskiego dotyczące przymusowej nauki ję-

zyka ukraińskiego w Galicji, którą to sprawę wnioskodawca uważał za ważniej-

szą od problemów ekonomiczno-społecznych i skierowano ją pod obrady Komi-

sji Szkolnej. W wyniku prac Komisji jej przewodniczący Stanisław Madeyski 

(1841–1910) przedstawił następującą rezolucję:  

1.  Uznać znajomość obu języków krajowych jako rzecz pożądaną dla obu na-

rodów zamieszkujących kraj, zwłaszcza dla urzędników. 

2.  Polecić Radzie Szkolnej Krajowej stopniowe wprowadzanie języka ukraiń-

skiego w szkołach średnich jako drugiego krajowego, w miarę pozyskiwania 

odpowiednio przygotowanych nauczycieli. 

3.  Wezwać rząd, aby utworzył stanowiska lektorów tego języka w obu uniwer-

sytetach i na politechnice lwowskiej, celem przeprowadzenia kursów języka 

ukraińskiego
10

. 

Rezolucja została przyjęta i 12 czerwca 1898 roku Ministerstwo Oświaty 

wydało odpowiednie zarządzenia. Sejm zaś zatwierdził projekt ustawy przedło-

żony przez A. Wachnianina, regulującej używanie obu języków krajowych  

w urzędach powiatów mieszanych. Urzędnicy tych powiatów mieli znać biegle 

oba języki krajowe w miejsce używanego do tej pory języka niemieckiego. Pro-

jekt ten został z kolei przekazany Komisji Administracyjnej. Posłowie ukraińscy 

wystąpili również o przyznanie corocznej subwencji w wysokości 3000 złr dla 

Ukraińskiego Towarzystwa Oświatowego „Proswita”
11

. Sesję sejmową 22 lutego 

1898 roku marszałek krajowy Stanisław Badeni (1849–1913) zakończył tymi 

słowami: „Przyszłość narodu ukraińskiego w Galicji powinna być kształtowana 

nie przez walkę i nienawiść, a przez ciągłe starania i porozumienie, czego przy-

kładem była miniona sesja sejmowa”. W tym duchu przemówił również O. Bar-

wiński, wyrażając życzenie „aby myśl ugodowa wniknęła w szerokie warstwy 

społeczeństwa naszego kraju”
12

. 

Można w tym miejscu pozwolić sobie na próbę uogólnienia, że powyższe 

wypowiedzi, jak i wcześniejszy list biskupów greckokatolickich, który dotarł  

z ambon do wszystkich wiernych, oraz przyjęta polityka metropolity unickiego 

arcybiskupa Sylwestra Sembratowycza (1821–1900) zaowocowały w Galicji na 

                                                      
10  Cz. Partacz, dz. cyt., s. 72; S. Bryła, Język ruski w szkolnictwie, Lwów 1913, odbitka z „Rze-

czypospolitej” nr 99–100. 
11  Cz. Partacz, dz. cyt., s. 72–73. 
12  Tamże, s. 73–74; „Czas” 1898, nr 58. 



290 Barbara ŁUCZYŃSKA 

dziesiątki lat zgodnym, codziennym współżyciem obu narodowości i wyznań. 

Jeżeli wybuchały konflikty, to wśród elit politycznych, lub za ich sprawą, wyko-

rzystujących młodzież, zwłaszcza studencką, co znajdowało natychmiast odbicie 

w prasie i tym samym zostawał ślad dla historyków. Natomiast o prawdziwej 

koegzystencji szerokich rzesz społecznych można dowiedzieć się dopiero na 

podstawie starannych wieloaspektowych badań zróżnicowanych źródeł, a nie 

wyłącznie na podstawie dokumentów partii politycznych, sprawozdań sejmo-

wych czy wycinków prasowych. Dlatego potrzebne są żmudne poszukiwania 

naukowców zarówno polskich, jak i ukraińskich, zainteresowanych innymi prze-

jawami stosunków między obu narodami i wydaje się, że to one mogą rzucić 

bardziej obiektywne światło na współżycie tych narodów. Badania pilotażowe 

wykazują, że w codziennym życiu stosunki te charakteryzowały się tolerancją, 

wzajemnym poszanowaniem, często współpracą, a w kontaktach indywidualno-

personalnych przyjaźnią i miłością, czego dowodem były aż do II wojny świa-

towej zawierane liczne małżeństwa mieszane, wspólne obchodzenie świąt i dzia-

łalność na terenie różnych stowarzyszeń. A na podstawie przeprowadzonych ba-

dań źródłowych należy uznać, że na płaszczyźnie szkolnictwa średniego współ-

praca ta układała się zgodnie i efektywnie
13

.  

Sprawy ukraińskiego szkolnictwa średniego w Galicji  

w zbiorach archiwalnych Lwowa 

Jak zaznaczono na wstępie, rozpoczęto również poszukiwania dowodów na 

postawioną tezę w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historyczne-

go we Lwowie – Центральний Державний Историчний Архів (CDIAL). Do-

tyczyły one zwłaszcza dowodów świadczących o rozwoju ukraińskiego szkol-

nictwa średniego, nauki języka, a także wkładu nauczycieli Ukraińców w pod-

noszenie poziomu nauczania we wszystkich szkołach średnich Galicji. 

Informacją wstępną dla młodego polskiego badacza niech będzie fakt, że ka-

talogi w tymże Archiwum w większości są opracowane ręcznie i w języku ukra-

ińskim, co wydłuża bardzo czas wstępnej penetracji. Natomiast zawartość teczek 

jest już w języku polskim, chociaż znaczna ich część (okres galicyjski) to ręko-

pisy. Interesujących nas dokumentów poszukiwano w zespołach archiwalnych 

                                                      
13  B. Łuczyńska, Udział Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w integrowaniu nauczycieli 

szkół średnich Galicji 1884–1909, „Galicja i Jej Dziedzictwo”, t. 3: Nauka i oświata, red.  

A. Meissner, J. Wyrozumski, Rzeszów 1995; B. Łuczyńska, Stosunki szkolne w Galicji na tle 

krystalizowania się świadomości narodowej Ukraińców, „Rocznik Komisji Nauk 

Pedagogicznych” 2002, t. 55, PAN Kraków; tenże, Członkowstwo nauczycieli Ukraińców  

w działalności Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych (TNSW) 1884–1914, [w:] Збірник 

наукових праць, Видавництво Науковий Свит, Киів 2002; s. 155–158; M. Рудницька, 

Статті, листи, документи, Львів 1998, роз. Сurriculum Vitae, s. 35–70. 
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Rady Szkolnej Krajowej (fond 178). Omawianie znalezionych źródeł, trzymając 

się chronologii, należy rozpocząć od sprawozdania z czynności Towarzystwa 

Pedagogicznego za rok 1871–72, które powstało we Lwowie w 1868 roku.  

W sprawozdaniu tym czytamy
14

, że Towarzystwo zajmuje się zbieraniem pieśni 

ludowych i rzeczy „odnoszących się do historii, etnologii, archeologii […] i Za-

rząd wyda zbiór do użytku szkół ludowych, a zajęcie się tą sprawą powierza  

A. Wachnianinowi” (późniejszy działacz „nowej ery” – B.Ł.). Z analizy porów-

nawczej spisów nauczycieli, w oparciu o brzmienie imion i nazwisk, można wy-

snuć tezę, że w Towarzystwie Pedagogicznym działaczami było około 20 Ukra-

ińców, nauczycieli szkół ludowych, a powstałe niemal równolegle ukraińskie 

Towarzystwo „Proswita” skupiało głównie nauczycieli gimnazjalnych. Jednak 

zasadniczy zbiór archiwaliów dotyczących Towarzystwa Pedagogicznego figu-

ruje pod sygnaturą zbioru 445. Można tam znaleźć sprawozdanie ze stanu szkół 

założonych i utrzymywanych staraniem Towarzystwa Pedagogicznego, przedło-

żone na XXIII Walnym Zgromadzeniu w 1886 roku
15

. Padł wtedy interesujący 

nas wniosek (12.): „aby w seminariach nauczycielskich wprowadzić zróżnico-

wane przygotowanie nauczycieli dla szkół ludowych – w zależności czy do Ga-

licji Zachodniej, czy Wschodniej – ale aby każdy nauczyciel potrafił prowadzić 

naukę obu języków krajowych” (polskiego i ukraińskiego – B.Ł.). Ciekawe też 

były wnioski Joachima Szeraniewycza o podjęcie prac nad przygotowaniem 

podręczników do nauki śpiewu i pieśni patriotycznych zarówno ukraińskich, jak 

i polskich, oraz „aby podręczniki rusińskie nie były drukowane alfabetem łaciń-

skim, tylko grażdanką, gdyż litery polskie są w tym wypadku niestosowne  

i drażliwe i hamują odczyt” (treści – B.Ł.). Z kolei z księgi protokółów Zarządu 

Głównego Towarzystwa Pedagogicznego
16

 dowiadujemy się, że w 1912 roku 

Towarzystwo energicznie działało nad zreformowaniem szkolnictwa ludowego, 

zarówno programów szkół wiejskich i miejskich oraz wydziałowych. Przygoto-

wano nawet projekt jednolitej 8-klasowej szkoły ludowej. W protokóle z 1913 

roku dużą część dyskusji poświęcono nauczycielom polskich szkół ludowych, 

stawiając na koniec wniosek, „by brali przykład ze swoich kolegów Rusinów 

[…] i dawali odpór pochodowi niemczyzny, kształcąc lud w języku narodo-

wym”. Zarząd Główny wnioskował również podniesienie poziomu kształcenia  

w seminariach nauczycieli zarówno do nauki języka polskiego, jak i ukraińskiego. 

Źródła zawarte w sprawozdaniach wizytatorów krajowych 

Dla badaczy stosunków polsko-ukraińskich na płaszczyźnie szkolnictwa 

średniego w Galicji bogatym źródłem informacji będą zespoły dokumentów 

                                                      
14  CDIAL, f. 178, op. 1/7, sygn. 78. 
15  Tamże, f. 445, op. 1, sygn. 129–132. 
16  Tamże, f. 445, op. 1, sygn. 51. 
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lwowskiego archiwum zawierające sprawozdania powizytacyjne inspektorów 

krajowych Antoniego Sołtykiewicza z gimnazjum w Tarnopolu z 1888 roku
17

  

i Emanuela Dworskiego z wizytacji w 1899 roku gimnazjum utrakwistycznego 

w Stryju
18

 oraz, z tego samego roku, gimnazjum w Buczaczu kontrolowanym 

przez Jana Lewickiego, który wystosował 8 konkretnych wniosków dotyczących 

urządzenia i wyposażenia zakładu, wystarania się o subwencję z Ministerstwa 

Wyznań i Oświecenia, podniesienia poziomu metodycznego nauczania, zwłasz-

cza języków polskiego i ruskiego. W tym samym zbiorze znajduje się sprawoz-

danie E. Dworskiego z gimnazjum w Brodach
19

. Filię Gimnazjum Akademic-

kiego we Lwowie wizytował w 1910 roku. Franciszek Majchrowski. Ze spra-

wozdania wynika, że mieściła się ona w ukraińskim Narodowym Domu. Gdy fi-

lia ta rozpoczynała swą działalność w roku szkolnym 1906/7, przyjęła 356 

uczniów do 4 klas w 6 oddziałach, a w roku wizytacji było już 558 uczniów w 6 

klasach i 12 oddziałach. W toku kontroli został oceniony poziom wychowania 

religijno-moralnego, stan nauki poszczególnych przedmiotów oraz dokonano 

charakterystyki grona pedagogicznego i szczegółowej oceny każdego nauczycie-

la, co może być cennym źródłem wiedzy o ówczesnych pedagogach, ich wy-

kształceniu, przygotowaniu merytoryczno-dydaktycznym, umiejętnościach me-

todycznych i długiej drodze do stabilizacji zawodowej
20

. Ten sam inspektor zlu-

strował gimnazjum w Żółkwi w 1911 roku. W sprawozdaniu dużo uwagi po-

święcił rozlokowaniu zakładu w 4 budynkach leżących w różnych punktach 

miasta znacznie od siebie odległych, co utrudniało pracę wychowawczą i całą 

organizację szkoły. Gimnazjum to posiadało również 2 bursy: polską i ukraińską 

– prowadzoną przez „Proswitę”. Co ciekawe, szkoła liczyła 313 uczniów, w tym 

wyznawców religii rzymskokatolickiej 157, grekokatolików 106, ewangelików 2 

i mojżeszowej 54, w tym 176 uczniów to synowie włościan. Wizytator zwracał 

uwagę na niski poziom wiedzy, jaki wynoszą uczniowie ze szkół ludowych, co 

bardzo utrudniało pracę w I klasie gimnazjalnej. W sprawozdaniu istnieje akapit, 

iż język ruski jest przedmiotem nadobowiązkowym i uczęszcza na niego 96 

uczniów, czyli nawet nie wszyscy Rusini, co inspektor tłumaczył: „uczący go 

suplent Jan Maryniak jest niedbały i nietaktownym postępowaniem wobec mło-

dzieży polskiej odstręczał ją od nauki”. Również w tym sprawozdaniu F. Maj-

chrowski zamieścił gruntowną charakterystykę każdego nauczyciela oraz pod-

kreślił, że szkoła prowadzi ciekawe zajęcia pozalekcyjne. We wnioskach powi-

zytacyjnych zaakcentował wystaranie się o subwencję na budowę własnego 

gmachu szkoły
21

. Natomiast inspektor krajowy (podpis nieczytelny) w sprawoz-

daniu z 1913 roku z lustracji gimnazjum w Trembowli, założonego w 1907 roku, 

                                                      
17  CDIAL, f. 178, op. 3, sygn. 531. 
18  Tamże, f. 178, op. 3–5, sygn. 28–33. 
19  Tamże, f. 178, op. 3, sygn. 501. 
20  Tamże, f. 178, op. 3, sygn. 506. 
21  Tamże, f. 178, op. 3, sygn. 507. 
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a będącym już pełnym 8-klasowym z 16 oddziałami zakładem, donosił, że 

uczęszcza do niego 533 uczniów (240 wyznania rzymskokatolickiego, 132 grec-

kokatolickiego, 153 mojżeszowego) i nie posiada jeszcze własnego budynku, 

chociaż w 1910 roku gmina dostała subwencję na budowę. O ile sprawa po-

mieszczeń szkoły jest zła, o tyle zbiory naukowe są bogate i widać w tym sta-

ranność grona pedagogicznego. Inspektor podkreślił też wysoki poziom wycho-

wawczy szkoły, któremu służą również liczne zajęcia po szkole i kółka zaintere-

sowań. We wnioskach pokontrolnych została podkreślona konieczność „usyste-

matyzowania rzeczywistej posady rutenisty”, gdyż przy takiej liczbie uczniów 

języka ukraińskiego uczył filolog klasyczny, w dodatku przeniesiony dyscypli-

narnie z Sanoka z powodu nadużywania alkoholu
22

. 

Dokumenty w zbiorach sprawozdań dyrektorów gimnazjów 

Bardzo bogatym materiałem faktograficznym są sprawozdania dyrektorów 

gimnazjów, ograniczymy się do szkół z językiem wykładowym ukraińskim lub 

prowadzących klasy równoległe (rusińskie). Oczywiście najważniejsze to Gim-

nazjum Akademickie we Lwowie, gdzie od 1867 roku językiem wykładowym  

w gimnazjum niższym był ukraiński, a w wyższym język polski. Ze sprawozda-

nia dyrektora Bazylego Ilnickiego z 1872 roku wynika, że największą trudnością 

w szkole był fakt, iż uczniowie przechodzący z gimnazjum niższego do wyższe-

go mają kłopoty z językiem wykładowym polskim – wysławianiem się, pisow-

nią, ortografią, terminologią i formułowaniem myśli w języku polskim. Sytuacja 

ta wywołała falę krytyki ze strony Ukraińców, padały głosy że „Gimnazjum 

Akademickie jest ukrainofilskie i polonizacyjne i źle wpływa na młodzież, wro-

go nastawiającą się do nauczycieli uczących po rusku”
23

. W efekcie tej opinii  

w wyższym Gimnazjum Akademickim od 1877 roku zaprowadzono język wy-

kładowy ukraiński i z każdym rokiem zakład ten stawał się wiodącą ukraińską 

szkołą średnią. W sprawozdaniu dyrektora Ilnickiego za rok 1880/1 złożonym 

już w języku ukraińskim pomieszczono plany nauki dla poszczególnych klas, 

klasyfikację uczniów, charakterystyki 27 nauczycieli oraz kronikę szkoły
24

.  

W podobnym stylu utrzymane jest znajdujące się w tym zbiorze sprawozdanie 

za rok 1888
25

. Natomiast w piśmie dyrektora B. Ilnickiego z dnia 18 maja 1890 

roku do Rady Szkolnej Krajowej widnieje prośba o usunięcie bursy chłopców  

z sąsiedztwa Gimnazjum Akademickiego, utrzymywanej przez „Dom Narodo-

wy”, z dwóch powodów: po pierwsze do lokali bursy przeniesionoby klasy  

z gimnazjum, co rozładowałoby ciasnotę, a po drugie zostałaby odizolowana 

                                                      
22  Tamże, f. 178, op. 3, sygn. 515. 
23  Tamże, f. 178, op. 3, sygn. 231. 
24  Tamże, f. 178, op. 3, sygn. 433. 
25  Tamże, f. 178, op. 3, sygn. 447. 
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młodzież ukraińska o nastawieniu „twardorusińskim”, uczęszczająca z polecenia 

rodziców do gimnazjum niemieckiego, a nie akademickiego, aby nie spolonizo-

wali się i stąd ten, zdaniem dyrektora, antagonizm między młodzieżą, a płynący 

od dorosłych
26

. 

Odnaleziono też kilka sprawozdań dyrekcji ck. gimnazjum z ruskim języ-

kiem wykładowym w Przemyślu, utworzonym w 1897 roku, w wyniku „ugody 

badeniowskiej”. Sprawozdania dyrektora Seweryna Zarzyckiego są z 1906 roku 

i dwa z 1909 roku. Najważniejszą w nich sprawą było utworzenie dwóch no-

wych oddziałów, obok istniejących już 19, z uwagi na dużą liczbę uczniów  

i przepełnienie klas, która zmuszała do podnajmu pomieszczeń, w związku  

z tym niezbędna była subwencja na czynsz, sprzęty, wyposażenie i etaty nauczy-

cielskie, a co za tym idzie – utworzenie filii gimnazjum. Sprawozdania zawierają 

również informacje o składzie grona pedagogicznego, w tym licznych suplen-

tów, oraz wydatkach na pomoce dydaktyczne. W części dotyczącej oceny grona 

pedagogicznego dyrektor wystawił wysokie oceny dwóm profesorom: A. Jare-

mie i J. Prystopskiemu oraz katechecie ks. E. Martynowiczowi: „mającemu wy-

bitne zdolności wychowawcze”. Jednocześnie poddał sprawiedliwej krytyce na-

uczycieli słabszych, zwracając rzeczowo uwagę na uchybienia. Dyrektor S. Za-

rzycki złożył również sprawozdanie z działalności przy gimnazjum aż 3 burs,  

w których przebywało 230 uczniów „ze sfer inteligenckich i włościańskich”. 

Dyrektor poinformował, że wychowankowie tychże burs otrzymali wszyscy 

promocje i pozytywne oceny z zachowania, co świadczyło o wzorowej opiece 

wychowawców. Dyrektor powołał też komisję do przeprowadzenia kontroli 

przeszło 100 stancji prywatnych. Kończąc sprawozdanie, S. Zarzycki wyraził 

ubolewanie nad rozwijającymi się w Galicji „walkami narodowościowymi i co-

raz groźniej występującym wpływem radykalnym”. Jego zdaniem, przede 

wszystkim należy położyć nacisk na wychowanie bez szowinizmu, w oparciu  

o zdrowy nacjonalizm z maksymą „miłuj swoje, lecz cudze szanuj”
27

. Również 

trzecie gimnazjum ukraińskie utworzone w „nowej erze”, w Kołomyi, posiada  

w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum we Lwowie swój fond: 

178, op. 3, sygn. 359, zawiera on jednak tylko „Regulamin budowy nowego bu-

dynku dla c. k. gimnazjum w Kołomyi”. Z kolei w zbiorze IV gimnazjum ukra-

ińskiego w Tarnopolu znajduje się korespondencja dyrektora Lewickiego, po-

cząwszy od roku 1898, w związku z poleconą mu „organizacją gimnazjum ru-

skiego, […] najpierw z paralelek klas z wykładowym językiem ruskim w gim-

nazjum polskim, a następnie już samodzielny zakład”. A więc prace w pierwszej 

kolejności skupiały się na wyposażeniu, rekrutacji odpowiedniej kadry, zapisach 

uczniów, sprowadzeniu podręczników i książek do biblioteki szkolnej. Nato-

miast w piśmie dyrektora Maurycego Maciszewskiego z 1904 roku widnieje 

                                                      
26  Tamże, f. 173, op. 3, sygn. 363. 
27  Tamże, f. 178, op. 3, sygn. 502, 377, 505. 
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prośba o subwencję na wynajem pomieszczeń dla tworzących się klas V i VI  

z oddziałami równoległym, czyli 4 sal, gdyż „dotkliwie panuje przepełnienie 

klas”, dochodzące do 120 uczniów w oddziale, zresztą podobnie było w gimna-

zjum polskim. Dlatego też dyrektor Maciszewski wystosował memoriał do RSK 

w sprawie wzniesienia budynków dla obu c.k. gimnazjów w Tarnopolu
28

.  

W 1905 roku, jak wiadomo, utworzone zostało V gimnazjum ukraińskie w Sta-

nisławowie. Z teczki w archiwum lwowskim można dowiedzieć się, z jakimi 

trudnościami borykano się przy jego uruchomieniu. Świadczy o tym między in-

nymi sprawozdanie szkolne Wydziału Krajowego w przedmiocie założenia ru-

skiego gimnazjum w Stanisławowie skierowane do sejmu galicyjskiego w 1903 

roku. Z pisma tego wynika, że na drodze stały ogromne przeszkody. Komisja 

wysuwała jako kontrargumenty do petycji O. Barwińskiego „niekorzystną agita-

cję radykalną”, która źle wpływa na młodzież, a przede wszystkim brak jest bu-

dynku, wyposażenia i dobrze przygotowanych nauczycieli
29

. Po dwóch latach 

bariery powyższe usunięto i gimnazjum zostało otwarte. W teczce tej znalazły 

się też odpisy pisma namiestnika z 1906 roku skierowanego do dyrekcji c.k. 

gimnazjów w Stanisławowie z ruskim językiem wykładowym i w Sokalu z pol-

skim, polecające w tym pierwszym stopniowe wprowadzanie obowiązkowej na-

uki języka polskiego, a w gimnazjum w Sokalu języka ruskiego. W załączeniu 

figurowała szczegółowa instrukcja, w jaki sposób ma być to organizacyjnie 

przeprowadzone
30

.  

W zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego we Lwo-

wie jest ciekawy dokument: protokół z konferencji odbytej w seminarium na-

uczycielskim w Stanisławowie w 1887 roku, w czasie której grono nauczyciel-

skie uchwaliło naukę języka ukraińskiego w takiej samej liczbie godzin, jak ję-

zyka polskiego w klasie przygotowawczej i na I kursie w liczbie 4 godzin tygo-

dniowo, natomiast na II i III – 3 godziny tygodniowo, a jako podręczniki propo-

nowano najnowsze wydania czytanki J. Romańczuka, natomiast do nauki języka 

polskiego Wypisy polskie dla V klasy szkoły wydziałowej, tom I
31

.  

Badaczy szkoły i oświaty w Galicji mogą zainteresować również materiały 

dotyczące utrakwizmu, czyli systemu szkolnego dwujęzycznego. Zagadnienie to 

było podnoszone szczególnie często zwłaszcza w okresie „ugody badeniow-

skiej”. W fondzie 178, op. 3, sygn. 18 znajduje się sprawozdanie Rady Szkolnej 

Krajowej o stanie szkół średnich w Galicji w roku szkolnym 1894/95, w którym 

na stronie 15 w akapicie dotyczącym nauki języka ukraińskiego w gimnazjach  

z językiem wykładowym polskim czytamy: „stan nauki języka ruskiego syste-

matycznie się podnosi, ale odczuwa się ciągły brak dobrze przygotowanych na-

uczycieli do tego przedmiotu, jak i podręczników”. Rada Szkolna Krajowa wy-

                                                      
28  Tamże, f. 178, op. 3, sygn. 357, 358, 370. 
29  Tamże, f. 178, op. 3–5, sygn. 55. 
30  Tamże, f. 178, op. 3, sygn. 376. 
31  Tamże, f. 178, op. 3, sygn. 166. 
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rażała jednak nadzieję, że w roku szkolnym 1897/98 całe niższe gimnazjum bę-

dzie miało do dyspozycji komplet wydrukowanych podręczników do nauki ję-

zyka ruskiego w szkołach utrakwistycznych. RSK również planowała wydać 

wkrótce spis lektur w języku ukraińskim i stale go poszerzać w miarę pojawiania 

się książek w tym języku. RSK deklarowała podjęcie szerokiej akcji popierania 

druku literatury ukraińskiej dla użytku szkół. 

Sprawozdania z wizytacji gimnazjów utrakwistycznych 

Kolejny zbiór dokumentów to sprawozdania
32

 składane RSK przez wizytato-

rów z kontroli gimnazjów utrakwistycznych w Czerniowcach (1904), Trembowli  

i Buczaczu (1909)
33

. Wynika z nich, że grona pedagogiczne w tych szkołach, 

zresztą jak w całej Galicji, były dwu-, a czasem wielonarodowościowe. Uczyli  

w nich Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Ormianie i można podjąć próbę 

uogólnienia, w oparciu o dotychczasowe nasze badania, że w urzędowych do-

kumentach i szkolnych pismach nie spotyka się wrogości i nienawiści na tle na-

rodowościowym ani wyznaniowym. Protokóły wizytatorów RSK, jak i dyrekto-

rów poszczególnych gimnazjów nie zawierają sformułowań świadczących  

o uprzedzeniach nacjonalistyczno-religijnych. Słowa krytyki odnoszą się do spraw 

merytorycznych, umiejętności dydaktycznych i wychowawczych poszczegól-

nych nauczycieli, ich postaw moralnych, stosunku do obowiązków, uczniów  

i kolegów, oraz chęci – lub braku – do samodoskonalenia, ale nigdy nie łączono 

ich z narodowością czy wyznaniem danej osoby, i to zarówno gdy wizytował in-

spektor Ukrainiec, czy Polak. W źródłach można wręcz znaleźć podkreślenia, że 

dana szkoła była przykładem tworzenia zgody narodowej, a nie jej burzenia. 

Wydaje się, że z dystansu przeszło stu lat można zwrócić uwagę na daleko-

wzroczność polityki O. Barwińskiego i A. Wachnianina, co należy podkreślić – 

nauczycieli szkół średnich Lwowa, mimo że była ugodowa, powolna i żmudna, 

kierująca się „organiczną pracą u podstaw”, doprowadziła, dzięki temu że przez 

szkołę i oświatę, do rozwoju języka, nauki i sztuki ukraińskiej, wręcz rozkwitu 

kulturalnego narodu, wykształciła, i to na wysokim poziomie, własną inteligen-

cję, dając trwałe podstawy bytu narodowego. Ołeksander Barwiński miał świa-

domość, że wielkiego dzieła nie można dokonać szybko, z dnia na dzień, nawet 

przy pomocy najlepszych zarządzeń, gdyż wymaga ono ogromu pracy w każdej 

dziedzinie życia. Jednak proces, ten jego zdaniem, winien był przebiegać w at-

mosferze spokoju i przyjaźni międzyludzkiej. W poczynaniach zaś moskalofili  

i radykałów widział z jednej strony konserwatywny tradycjonalizm, z drugiej, 

jako doświadczony pedagog, młodzieńczą buntowniczość i zapalczywość opartą 

                                                      
32  Tamże, f. 178, op. 3, sygn. 5. 
33  Tamże, f. 178, op. 3, sygn. 580. 
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głównie na emocjach i niecierpliwości, której brak głębszej i długotrwałej stra-

tegii. Oczywiście, że narodowcy-radykałowie mieli rację, iż Ukraińcy byli po-

krzywdzeni pod wieloma względami, np. liczby państwowych gimnazjów nie-

proporcjonalnej do potrzeb, że decyzje o otwarciu ukraińskiego uniwersytetu we 

Lwowie odwlekano w nieskończoność, co stało się niestety przyczyną tragicz-

nych wydarzeń. Ale ten stan mimo wszystko stopniowo poprawiał się i w tym 

wielką rolę odegrali nauczyciele i działacze oświatowi, wychowani oraz kształ-

towani w dużej mierze przez ugodową politykę O. Barwińskiego, wieloletniego 

profesora seminariów nauczycielskich Galicji Wschodniej i znaczącej osoby  

w Radzie Szkolnej Krajowej. 

Na podstawie zebranego materiału źródłowego można wysnuć też wniosek, 

że opinia utrwalana w świadomości Polaków i Ukraińców o konfliktach naro-

dowościowych w Galicji była tworzona głównie na podstawie publicystyki paru 

działaczy nacjonalistycznych obu narodowości, głównie w „Dile” i „Przeglądzie 

Wszechpolskim”. Nie sięgano głębiej ani nie prowadzono empirycznych badań 

socjologicznych, nie dociekano, jak to współżycie wyglądało w różnych zbioro-

wościach na co dzień, np. wśród lekarzy, adwokatów, rzemieślników, kupców, 

chłopów? Jest to pole czekające na swoich badaczy. 

Summary 

Sources for the History of Education in Galicia in the Resources  

of the Central State Historical Archive in Lviv – at the Prospect of Shaping 

the Ukrainian Nation 

This article applies to material on the Ukrainian teachers in Lviv’s education. The author suggests 

the directions of research, among other things, on the impact of Ukrainians in the development of 

secondary schools in Galicia. The attention is drawn on the discrimination against this national 

group by the education authorities. Based on the collected archive material, the author concludes 

that the opinion about ethnic conflicts in Galicia disseminated in the consciousness of Poles and 

Ukrainians was mainly created on the basis of the nationalist journalism of a few activists of both na-

tionalities, mainly in the ,,Dile” and ,,Przegląd Wszechpolski”. The empirical sociological studies 

have not been conducted, also the image of relationships in different communities as doctors, law-

yers, artisans, merchants or peasants has not been analyzed . This area is still waiting to be explored. 

Keywords: History of Education, Galicia, Central State Historical Archive in Lviv, Ukrainians. 
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Szkoła Ludowa im. Tadeusza Czackiego we Lwowie 

(1879–1914) – nowy rozdział w dziejach edukacji 

Żydów lwowskich
1
 

Słowa kluczowe: Żydzi, Lwów, Galicja. 

Będąca przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule szkoła nie do-

czekała się dotychczas wyczerpującego opracowania, mimo iż odegrała ona zna-

czącą rolę w procesie asymilacji jednej z największych na ziemiach polskich 

diaspor żydowskich
2
. Wpisała się ona w wieloletnie dążenia władz oświatowych 

do uspołecznienia mas żydowskich grodu na Pełtwią i wyrwania ich z tradycyj-

nego systemu kształcenia w chederach i jesziwach. Celem artykułu jest zatem 

odtworzenie okoliczności jej powstania, opis funkcjonowania oraz ukazanie spe-

cyfiki procesu dydaktyczno-wychowawczego ze względu na ucznia żydowskie-

                                                      
1  Opracowanie artykułu zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC- 

-2011/01/D/HS6/03173). 
2  Jako pierwszy na jej znaczenie w edukacji świeckiej Żydów galicyjskich zwrócił uwagę Kazi-

mierz Rędziński, tenże, Żydowskie szkolnictwo świeckie w Galicji 1813–1918, Częstochowa 

2000, s. 118–199; zob. także: A. Kaczyńska, Szkoła im. Tadeusza Czackiego we Lwowie jako 

pierwowzór żydowskiego szkolnictwa publicznego w Galicji, „Galicja i Jej Dziedzictwo”, t. 20, 

Historia wychowania. Misja i edukacja. Profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70. Rocznicę 

urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczycielskiej, red. K. Szmyd, J. Dybiec, Rzeszów 2008, 

s. 377–384. W 1880 r. we Lwowie zamieszkiwało 30 961 Żydów, stanowili 28,1% ogółu popu-

lacji. Dziesięć lat później ich liczba wzrosła do 36 130, lecz odsetek utrzymał się na niemal 

identycznym poziomie (28,2%). Podczas spisu ludności w roku 1900 w mieście nad Pełtwią 

było 44 258 starozakonnych, ich odsetek zmalał do poziomu 27,6%. Z kolei w 1910 r. żyło  

w mieście 57 337 Żydów, a ich odsetek sięgnął 29%. S. Gruiński, Materiały do kwestii żydow-

skiej w Galicji, Lwów 1910, tablica IV; B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w wiekach 

XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 128–129. 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.20
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go
3
. Artykuł jest również przyczynkiem do dziejów edukacji wielokulturowej na 

ziemiach polskich, a także rekonstrukcji i dokumentacji pewnego fragmentu 

bezpowrotnie zniszczonego przez Holocaust obrazu społeczności żydowskiej 

Lwowa, szerzej Galicji. 

Podstawowym źródłem informacji są słabo lub jak dotąd w ogóle niewyzy-

skane w piśmiennictwie historycznooświatowym dokumenty znajdujące się  

w archiwach lwowskich (Centranyj Derżawnyj Archiw Ukrainy u Lwowi i Der-

żawnyj Archiw Lwiwskoj Obłasti). Bazę źródłową stanowią sprawozdania z wi-

zytacji inspektorów Rady Szkolnej Krajowej, z posiedzeń rad pedagogicznych 

szkoły oraz korespondencja magistratu lwowskiego z władzami gminy żydow-

skiej i tej ostatniej z Radą Szkolną Okręgową Miejską we Lwowie, uzupełnione 

sprawozdaniami i doniesieniami prasowymi.  

Geneza 

Powstanie Szkoły im. Tadeusza Czackiego należy przypisać przede wszyst-

kim Radzie Szkolnej Krajowej, działającej w warunkach autonomii galicyjskiej, 

w której to miejscowa ludność mogła decydować o kształcie nauczania i wy-

chowania na poziomie szkoły ludowej. Jednym z celów RSK było otwarcie 

oświaty publicznej dla szerokich kręgów społecznych, w tym Żydów, wcześniej po-

zostających poza – notabene słabo rozwiniętym – systemem szkół publicznych.  

Szkoła im. T. Czackiego wpisuje się w sięgającą blisko 100 lat historię prób 

zbliżenia mas żydowskich do głównego nurtu życia społecznego poprzez eduka-

cję świecką. Już pod koniec XVIII w. we Lwowie, i w całej Galicji, administra-

cja austriacka wprowadziła publiczne szkolnictwo niemiecko-żydowskie, zarzą-

dzane przez Herza Homberga. Uczęszczanie doń było przymusowe, poza tym 

oświata publiczna dla Żydów była tylko jednym z elementów szeroko zakrojo-

nych działań zmierzających do ucywilizowania starozakonnych; w ich realizacji 

nie liczono się ze zdaniem i potrzebami Żydów. Masy żydowskie, oględnie mó-

wiąc – nie przygotowane na odbiór w taki sposób podawanych dobrodziejstw 

kultury, buntowały się; w początkach wieku XIX szkoły hombergowskie upadły. 

Kolejny rozdział w dziejach oświaty żydowskiej otwiera szkoła wyznaniowa 

gminy we Lwowie, założona w roku 1844 przez ówczesnego rabina Abrahama 

Kohna. Z czasem zyskała ona aprobatę środowiska żydowskiego, w przeciwień-

stwie do wcześniejszych szkół tzw. hombergowskich. Uwzględniano w niej po-

trzeby starozakonnych, nauczając religii mojżeszowej, języka hebrajskiego, 

przestrzegając świąt i obyczajowości żydowskiej. Szkoła rozwijała się pomyśl-

                                                      
3  Artykuł kontynuuje problematykę badawczą nakreśloną w tekście: M. Łapot, Rozwój żydow-

skiego szkolnictwa świeckiego we Lwowie w latach 1772–1879, „Prace Naukowe Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika”, t. 22, red. K. Rędziński, M. Łapot, Częstochowa 

2013, s. 383–398. 



 Szkoła Ludowa im. Tadeusza Czackiego we Lwowie… 301 

nie. Powstały jej filie – szkoły trywialne, świadczące o stale rosnącym zaintere-

sowaniu mas żydowskich wykształceniem świeckim, będącym swego rodzaju 

przepustką do świata gospodarki, finansów i kultury kraju zamieszkania
4
.  

Szkoła im. A. Kohna zmagała się stale z przeludnieniem. W latach 1873–

1877 na skutek napływu uczniów utworzono w jej dwóch placówkach pięć do-

datkowych klas. Ubiegając się w magistracie o subwencję na ich utrzymanie,  

w wysokości 4000 zł, gmina żydowska uzasadniała, że obowiązek prowadzenia 

szkół dla dzieci żydowskich nie ciąży na niej, lecz na władzach miejskich. 

Utrzymanie zatem dwóch istniejących szkół żydowskich z niemieckim językiem 

wykładowym przez miejscowych Żydów odciążało budżet miasta. Rozwiązanie 

ich spowodowałoby niemożność wypełnienia obowiązku szkolnego w szkołach lu-

dowych przez dzieci z rodzin ortodoksyjnych, nie władających językiem polskim.  

Pismo gminy zostało załatwione odmownie 22 marca 1878 r. Magistrat wy-

jaśniał, że „Przełożeństwu nie przysługuje prawo dowolnego rozwiązania swych 

szkół, ponieważ izraelicka gmina wyznaniowa do utrzymania takowych po 

wieczne czasy jest obowiązaną aktem fundacyjnym tych szkół, że wszystkie 

miejskie szkoły etatowe są przystępne także dla dziatwy wyznania mojżeszowe-

go. [Ponadto] dziatwa ta, przychodząc po raz pierwszy do szkoły, właściwie 

żadnym nie włada językiem, tylko gwarą żydowską, która tak samo daleka jest 

od języka niemieckiego, jak od języka polskiego i że nauka, odbywająca się  

w szkołach wyznaniowych w języku wykładowym niemieckim – dziatwie tej na 

początku równe sprawia trudności, co w języku wykładowym polskim”
5
. 

Uchwała magistratu była przedmiotem obrad władz szkolnych. Na posiedze-

niu sekcji V Rady Szkolnej Miejskiej we Lwowie 6 kwietnia 1878 r. adwokat dr 

Łubiński przedstawił wykładnię prawną zapisu fundacyjnego izraelickiej gminy 

wyznaniowej z 20 lutego 1843 r., zatwierdzonego przez Gubernium 29 maja 

1844 r. W świetle paragrafu 16 ustawy krajowej z 2 maja 1873 r., gdyby gmina 

żydowska zrzekła się obowiązku prowadzenia i utrzymania owych szkół, prze-

szłyby one na utrzymanie miasta, stając się jego własnością. Jednocześnie gmina 

żydowska straciłaby prawo decydowania o kierunku wychowania i kształcenia. 

Łubiński postulował przyznanie subwencji gminie żydowskiej na utworzenie 

nowej szkoły dla potrzeb ludności żydowskiej we Lwowie
6
. 

Referujący kwestię subwencjonowania nowej placówki żydowskiej na po-

siedzeniu sekcji II magistratu radca Teodor Kulczycki doszedł do wniosków 

przeciwnych. Zwrócił on uwagę, że wraz z zezwoleniem udzielonym gminie ży-

dowskiej 27 kwietnia 1860 r. (na czas nieokreślony) na podwyższenie opłat  

z uboju koszernego, z którego utrzymywano szkoły, spoczywał na niej obowią-

                                                      
4  Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrainy u Lwowi (CDIAUL) zespół 178: Rada 

Szkolna Krajowa, opis 2, sygn. 2928, k. 65. 
5  [I. Planer], Szkoła męska im. Czackiego, [w:] M. Baranowski, Historia szkół ludowych królew-

skiego stołecznego miasta Lwowa, Lwów 1895, s. 231–232.  
6  Tamże, s. 232. 
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zek rozwijania owych szkół zgodnie z potrzebami i rozporządzeniami władz 

szkolnych. Zdaniem jednak T. Kulczyckiego, z myślą o ludności żydowskiej 

magistrat winien powołać nową szkołę. Uznał, iż jest sposobność do uzyskania 

przez władze oświatowe realnego wpływu na wychowanie ortodoksyjnej mło-

dzieży żydowskiej przez powołanie placówki publicznej podlegającej bezpo-

średnio władzom oświatowym. T. Kulczycki zaproponował powołanie szkoły  

w rejonie zamieszkałym przez ludność żydowską, w której uwzględniono by 

specyficzne potrzeby ludności żydowskiej, a mianowicie lekcje języka hebraj-

skiego i religię mojżeszową w polskim języku wykładowym, przestrzegano sza-

basu i świąt żydowskich. Ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli szkół 

lwowskich zdecydowała o przychyleniu się rady miasta do owego postulatu.  

24 października 1878 r. Rada Miejska uchwaliła wniosek o założeniu szkoły 

ludowej dla młodzieży izraelickiej w III dzielnicy. Statut szkoły nazwanej imie-

niem Tadeusza Czackiego został zatwierdzony przez Radę Szkolną Krajową 25 

sierpnia 1879 r. Szkołę otwarto 1 września 1879 r.
7
 

Organizacja pracy i rozwój szkoły 

Szkoła ludowa im. Tadeusza Czackiego miała dwie placówki – męską i żeń-

ską, z językiem polskim jako wykładowym. Były zorganizowane jako szkoły 

czteroklasowe, a od roku 1885 – sześcioklasowe. Znajdowały się w dzielnicy 

żydowskiej; zlokalizowano je początkowo przy ul. Kotlarskiej, w pomieszcze-

niach wynajmowanych od osób prywatnych. Ze względu na zwiększającą się 

liczbę uczniów, przenoszono je najpierw na plac Gołuchowskich 9
8
, następnie 

do gmachu hrabiego Skarbka przy Teatralnej 3, aż wreszcie znalazły lokum we 

własnym budynku. We wrześniu 1891 r. szkoła męska mieściła się przy ul. Ko-

tlarskiej 3, a żeńska przy ul. Kotlarskiej 2. Podczas uroczystej inauguracji obecni 

byli przedstawiciele władz szkolnych, wiceprezydent miasta Lwowa Zdzisław 

Marchwicki oraz kilku radnych. Na początku XX w. szkołę przeniesiono na  

ul. Alembeków 11
9
.  

Statut szkoły uwzględniał specyficzne potrzeby ludności żydowskiej. Ob-

chodzono święta zarówno chrześcijańskie, jak i żydowskie. Sobota i niedziela 

były dniami wolnymi od nauki, z tym jednak że w niedzielę uczniowie wyznania 

mojżeszowego mogli uczyć się religii lub języka hebrajskiego, w sobotę religii 

mieli się uczyć potencjalni uczniowie innych wyznań. Nie było wolnego popo-

łudnia w środę, tak jak w innych szkołach lwowskich, z wyłuszczonych wyżej 

                                                      
7  Tamże, s. 233.  
8  Miejsce to nie sprzyjało nauce; w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły mieściło się jedno z naj-

większych w mieście targowisk. CDIAUL 178, 2, sygn. 3738, k. 6. 
9  I. Planer, dz. cyt., s. 234; S. Lehnert, Spis szkół i nauczycieli w okresie szkolnym lwowskim 

obejmujący województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie, Lwów 1926, s. 56. 
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powodów. Język hebrajski miał status przedmiotu nadobowiązkowego (w wy-

miarze 3–4 godzin tygodniowo w szkole męskiej i 2–3 żeńskiej); był wykładany 

tym uczniom, których rodzice wyrazili życzenie
10

.  

Tabela 1. Tygodniowa siatka godzin w szkole żeńskiej 

Lp. Nazwa przedmiotu Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Razem 

1. J. wykładowy 9 9 6 6 2 2 34 

2. J. niemiecki — — 6 6 5 5 22 

3. J. rosyjski — 3 3 3 2 2 13 

4. Czytanie i pisanie 2 2 2 2 1 1 10 

5. Rachunki 3 3 — 3 3 3 15 

6. Historia i geografia — — — — 3 3 6 

7. Nauki przyrodnicze — — — — 3 3 6 

8. Śpiew 1 1 1 1 1 1 6 

9. Rysunek — 1 1 1 5 5 13 

10. Gimnastyka 1 2 2 2 2 2 11 

11. Religia  2 2 2 2 2 2 12 

Źródło: CDIAUL 178, 2, sygn. 2018, k. 84–85. 

Corocznie przesyłany przez gminę żydowską wykaz świąt żydowskich  

w nadchodzącym roku kalendarzowym RSK zatwierdzała, a następnie rozsyłała 

do szkół, w których uczniowie żydowscy stanowili duży odsetek (zob. tabela 2). 

Tabela 2. Dni wolne od nauki dla dzieci żydowskich w szkołach męskiej i żeńskiej im. T. Czac-

kiego, Sobieskiego i Reja w roku 1912/1913 

Lp. Nazwa święta, uroczystości lub postu Data 

1. Post Gedaliasza Niedziela, 15 IX 1912 

2. Wigilia Święta Pojednania Piątek, 20 IX 1912 

3. Odnowienie świątyni Chanuka (zajęcia do godziny 11) Czwartek, 5 XII 1912 

4. Post Assara blejwejt (do 11) Piątek, 20 XII 1912 

5. Półświęto wiosny (do 11) Czwartek, 23 I 1913 

6. Post Estery (do 11) Czwartek, 20 III 1913 

7. Półświęto szkolne (do 11) Niedziela, 25 maja 1913 

Źródło: CDIAUL 701, 3, 204, k. 4. 

Koncepcja utworzenia szkoły publicznej, de facto przeznaczonej jednak dla 

wybranej grupy społecznej, spotykała się także z krytyką. W 1881 r. „Dziennik 

                                                      
10  I. Planer, dz. cyt., s. 233, 235. 
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Polski” opublikował artykuł Szkoła Etatowa Miejska im. Czackiego we Lwowie, 

w którym anonimowy dziennikarz podkreślił, iż grono nauczycielskie owej 

szkoły stanowili niemal wyłącznie Żydzi, czym zniechęcono chrześcijan do po-

słania do niej swych dzieci. W efekcie szkoła przypominała „etatowy chajder 

miejski”, a wiele dzieci w wieku szkolnym z dzielnicy, w której szkołę zlokali-

zowano (III), musiało dochodzić do odleglejszych placówek. Poza tym młodzież 

żydowska, pozbawiona towarzystwa dzieci polskich, nie opanuje poprawnej pol-

szczyzny, bowiem między sobą oraz w domu rodzinnym i w dzielnicy słyszy je-

dynie jidysz. W ten sposób szkoła mijała się z celem powołania, idea polonizacji 

napotkała na przeszkody z winy samych władz szkolnych. Zdaniem „Dziennika 

Polskiego”, szkoła im. Czackiego ze szkoły żydowskiej powinna zostać prze-

mianowana w szkołę ogólnodostępną dla wszystkich uczniów bez różnicy wy-

znania. Dzięki temu asymilacja uczniów żydowskich stanie się faktem
11

. 

Stanowisko „Dziennika Polskiego” nie wpłynęło na zmiany w składzie reli-

gijnym uczniów szkoły, jednak w gronie nauczycielskim byli także Polacy  

i Ukraińcy. Wyłuszczone wyżej uwagi nie były jednak pozbawione racjonalnych 

przesłanek, które uwzględniano przy powoływaniu kolejnych szkół, aby pomie-

ścić rosnącą liczbę dzieci żydowskich wypełniających obowiązek szkolny. Szko-

ły te miały już mieszany skład narodowościowo-religijny, dzieci żydowskie, 

polskie i ukraińskie uczyły się w tych samych klasach. 

Do 1885 r. szkoła męska była jednoetatowa, wzrost liczby uczniów wymagał 

jednak zatrudnienia nowych sił nauczycielskich i dlatego 3 maja 1885 r. została 

przemianowana na szkołę dwuetatową. Klasy i tak jednak były przeludnione. 

Tabela 3. Liczba uczniów w szkole męskiej im. Czackiego w latach 1880–1900 

Lp. Rok szkolny Ogólna liczba uczniów 

1. 1880 196 

2. 1881 293 

3. 1882 431 

4. 1883 431 

5. 1884 476 

6. 1885 490 

7. 1886 502 

8. 1889 617 

9. 1890 639 

10. 1891 667 

11. 1892 528 

12. 1893 640 

                                                      
11  Szkoła Etatowa Miejska im. Czackiego we Lwowie, przedruk z „Dziennika Polskiego”, Lwów 

1881, s. 1–6. 
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Tabela 3. Liczba uczniów w szkole męskiej… (cd.) 

Lp. Rok szkolny Ogólna liczba uczniów 

13. 1894 684 

14. 1895 720 

15. 1896/1897 795 

16. 1897/1898 867 

17. 1898/1899 920 

18. 1899/1900 965 

19. 1900/1901 1040 

Źródło: CDIAUL 178, 2, 3713, k. 71; I. Planer, dz. cyt., s. 236. 

Także szkoła żeńska zmagała się z przeludnieniem. Co roku tworzono tzw. 

klasy paralelne, by pomieścić wszystkich chętnych. Klasy owe były niesystemi-

zowane, inaczej nadetatowe, w związku z tym prowadzący je nauczyciele nie 

byli zatrudniani na stałych posadach nauczycielskich. Jako tzw. suplenci otrzy-

mywali wynagrodzenie na zasadach tzw. remuneracji. Oznaczała ona wypłatę 

honorariów za przeprowadzone zajęcia, bez wliczenia ich do wysługi lat, prawa 

do dodatków nauczycielskich. I tak w 4-klasowej szkole żeńskiej w roku szkol-

nym 1881/1882 klas systemizowanych było 4, a nadetatowych aż 7.  

Wzrost liczby klas wpływał także na rozwój organizacyjny szkoły, awans  

z 4-klasowej na 5- i 6-klasową. W roku szkolnym 1882/1883 otwarto V klasę  

(w sumie oddziałów klasowych było 13, w tym 8 niesystemizowanych), a w ro-

ku 1885/1886 – VI. Szkoła miała aż 15 oddziałów, 4 z nich tworzyły filię szkoły 

żeńskiej. Powołanie filii dało początek nowej szkole ludowej. W roku 

1886/1887 utworzono z niej szkołę ludową im. Piramowicza (mieściła się  

w gmachu teatralnym Skarbka; kierowniczką została Maria z domu Seelig Bą-

kowska). 

Utworzenie nowej szkoły nie rozwiązało problemu przeludnienia. Liczba 

chętnych nadal przekraczała możliwości lokalowe i kadrowe szkoły. Upłynęły 

zaledwie dwa lata od powołania szkoły Piramowicza, gdy liczba klas niesyste-

mizowanych w szkole Czackiego wymusiła podobne działania jak w 1886 r.  

I tak decyzją magistratu lwowskiego z 28 grudnia 1888 r. z czterech klas filii 

szkoły żeńskiej im. T. Czackiego utworzono szkołę im. Stanisława Staszica  

z planem nauczania 6-klasowej szkoły miejskiej
12

. 

                                                      
12  CDIAUL 178, 2, 2857, k. 8. Ulokowano ją tymczasowo przy ul. Kościuszki 6 w pomieszcze-

niach wynajętych od niejakiej Naglowej. Nauczanie rozpoczęto od roku szkolnego 1889/90. 

Następnie przeniesiono szkołę do własnego budynku przy placu Strzeleckim. Kierownictwo 

powierzono Reginie Adamowej z Weiglów. Tamże, k. 78–80, 85; szerzej na temat owej szkoły 

zob.: CDIAUL 178, 2, 4943, passim; Derżawnyj Archiw Lwiwskoj Obłasti (DALO) zespół 3: 

Magistrat Miasta Lwowa, opis 1, sygn. 3716, k. 1, 3. 
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Tabela 4. Liczba uczennic szkoły żeńskiej Czackiego w latach 1879–1896 

Lp. Rok szkolny Liczba uczennic 

1. 1879/1880 236 

2. 1880/1881 254 

3. 1881/1882 680 

4. 1882/1883 727 

5. 1883/1884 781 

6. 1884/1885 720 

7. 1887/1888 789 

8. 1889/1890 752 

9. 1895/1896 873 

Źródło: I. Planer, dz. cyt., s. 238–240, por. 701, 2, sygn. 675, k. 106. 

Dalszy rozwój organizacyjny szkoły im. T. Czackiego szedł w kierunku 

przekształcenia jej w szkołę wydziałową. Na początku 1890 r. otwarto klasę VII, 

a w następnym – VIII, wprowadzając w nich plan nauki szkół wydziałowych.  

W czterech klasach niższych uczono według programu szkół ludowych, w czte-

rech wyższych – zgodnie w programem szkół wydziałowych
13

. Na mocy zaś 

orzeczenia RSK z 15 czerwca 1897 r. od 1 września tegoż roku szkoła została 

zorganizowana jako wydziałowa 3-klasowa, połączona z 4-klasową pospolitą 

pod wspólną dyrekcją. 

I to przekształcenie szkoły nie zahamowało nadmiernego napływu chętnych. 

W 1901/1902 r. niższe klasy szkoły żeńskiej Czackiego były przepełnione,  

a klas nadetatowych było czterokrotnie więcej niż etatowych (chodzi o klasy I–

IV). Widoczna była potrzeba utworzenia nowej szkoły w nowym budynku.  

W sprawozdaniu RSOM we Lwowie za rok szkolny 1901/1902 zapisano: „[…] 

panuje tam przeludnienie wprost niemożliwe, a umieszczenie klas urąga wszel-

kim słusznym wymaganiom. Dość powiedzieć, że jedna z klas mieści się w sali 

gimnastycznej, a 7 klas nie ma dla siebie żadnego pomieszczenia i dzieci tych 

szkół odbywają uszczuploną naukę w godzinach popołudniowych”
14

. 

Do wybuchu I wojny światowej Szkoła Ludowa im. T. Czackiego rozwinęła 

się organizacyjnie do poziomu szkoły wydziałowej. Nadmierny napływ uczniów 

wymusił na władzach oświatowych otwarcie kolejnych szkół, w których 

umieszczono dzieci żydowskie.  

                                                      
13  I. Planer, dz. cyt., s. 240. 
14  VI Sprawozdanie CK. Rady Szkolnej Okręgowej Miejskiej ze stanu szkół ludowych Królewskie-

go Stołecznego Miasta Lwowa za rok szkolny 1901/1902, Lwów 1902, s. 152. W szkole ludo-

wej były 4 klasy główne i 14 równorzędnych, a w wydziałowej po 3 klasy główne i równorzęd-

ne (niesystemizowane), w sumie 24 klasy. Osiem klas paralelnych przeniesiono do budynku fi-

lialnego przy ul. Wagowej 1, siedem zaś nie znalazło swego pomieszczenia (wbrew wymogom 

prawa oświatowego, odbywały lekcje po południu). 
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Kadra pedagogiczna 

W latach 1879–1883 szkoły męska i żeńska istniały pod wspólnym kierow-

nictwem. W roku 1883 szkoła żeńska zyskała własnego kierownika, męską zaś 

kierował Nehemiasz Landes
15

 (do roku 1893, po nim tymczasowym kierowni-

kiem w 1894 r. był Izaak Planer)
16

.
 
 

We wrześniu 1906 r. w szkole męskiej Czackiego pracowało 12 nauczycieli. 

Uczyli wówczas: Izaak Sokaler, Dawid Berlas, Edward Kot, Kazimierz Rudnic-

ki, Antoni Władyka, Dawid Rubenzahl, Ejzyk Hochman, Jan Milski, Franciszek 

Kapałka, Marian Hellstein, Wincenty Wałaszkiewicz, Franciszek Emler, Włady-

sław Sokołowski i Marcin Czapran
17

. 

Tabela 5. Grono nauczycielskie Szkoły 6-klasowej i 4-klasowej Męskiej im. Czackiego 

Lp. Nazwisko i imię Stopień służbowy Godzin tygodniowo 

1. Parasiewicz Szczęsny Nauczyciel stały szkoły pospolitej 11 

2. Rotter Chaim Simche Nauczyciel stały szkoły pospolitej 14 

3. Hanuszewski Jan Nauczyciel stały szkoły pospolitej 24 

4. Planer Izaak Nauczyciel stały szkoły pospolitej Lekcje religii mojżeszowej 

5. Gangel Jakub Nauczyciel stały szkoły pospolitej 24 

6. Rudnicki Ludwik Nauczyciel stały szkoły pospolitej 25 

7. Fraenkel Samuel Nauczyciel stały szkoły pospolitej 26 

8. Stachoń Leon Nauczyciel stały szkoły pospolitej 27 

9. Bałaban Majer Nauczyciel młodszy tymczasowy 28 

10. Katz Chaim Nauczyciel młodszy tymczasowy 24 

11. Berlas Dawid Nauczyciel młodszy tymczasowy — 

12. Fischler Matylda Nauczycielka młodsza tymczasowa 21 

13. Chigerowa Jachet Nauczycielka młodsza tymczasowa 21 

14. Schreiber Tewel Nauczyciel tymczasowy religii mojżeszowej 4 

15. Juffe Izaak 
Nauczyciel języka hebrajskiego (opłacany 

przez zbór izraelicki) 
29 

Źródło: VI Sprawozdanie CK. Rady Szkolnej Okręgowej Miejskiej ze stanu szkół ludowych Kró-

lewskiego Stołecznego Miasta Lwowa za rok szkolny 1901/1902, Lwów 1902, s. 16–17. 

Obok dyrektora Landesa w szkole żeńskiej uczyły: nauczycielki Karolina 

Finkelstein i Róża Strisower, praktykantki Betti Schulbaum, Cecylia Frenkel, 

Sara Kolb i Klara Blumenthal. W kolejnym roku szkolnym grono nauczycielskie 

                                                      
15  W 1885 Nehemiasz Landes wydał Krótki rys nauki religii dla dzieci izraelickich w szkołach lu-

dowych, zob.: Zapiski literackie, „Izraelita” 1885, nr 16, s. 2–3. 
16  I. Planer, dz. cyt., s. 234. 
17  CDIAUL 178, 2, sygn. 4171, k. 30, 37. 
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uzupełniły: Elza Pekel, Libzie Kampel, Cecylia Lubinger, Adela Pineles, Helena 

Nossig, Franciszka Rosenbach, Adela Gelb, Julia Winnicka, Wilhelmina Le-

ixner, Ewa Jezierska, Antonina Benoni
18

. 

Gdy szkołę przemianowano na sześcioklasową, zyskała ona samodzielnego 

kierownika w osobie Marii Bąkowskiej (1882–1886), gdy jednak odeszła ona do 

nowo utworzonej szkoły im. Piramowicza, zastąpiła ją Jadwiga Makuszówna
19

. 

Ta z kolei w 1892 r. została kierowniczką szkoły im. Staszica, a jej miejsce zajęła 

Maria Skrzyńska. Na przełomie XIX i XX w. w szkole żeńskiej Czackiego funkcję 

kierownika pełniły Karolina Oberhardowa, a następnie Salomea Lévay
20

. 

W początkowym okresie istnienia szkoły starszymi nauczycielkami były: 

Jadwiga Makusz, Julia Winnicka, Antonina Zdobnicka, Rikel Strisower, Karoli-

na Finkelstein, młodsi: Ewa Eulenfeld, Zofia Marciszewska, Sydonia Bro-

niewska, Maria Boraczek, Wanda Wańczek, praktykanci: Cecylia Fränkel, Elż-

bieta Pekel, Betti Schulbaum, Sara Kohl, Maria Chlebowska, Klara Blumenthal, 

Ludwika Kampel, Cecylia Lubinger, Eidel Gelb, Rachela Ambes, Dwora Got-

tlieb, Kazimiera Świątkowska, Maria Krakauer, Gizel Kehlmann, Zofia Blauste-

in, Golda Feingold, Sara, Chana Perlmutter, Chaja Pekel, Karolian Baczyńska, 

religia Aron Grau
21

. Grono pedagogiczne zaś utworzonej w roku szkolnym 

1886/1887 filii szkoły Czackiego tworzyły: Karolina Oberhard (z domu Finkel-

stein), Z. Marciszewska, E. Eulenfeld (z domu Jezierska), Sydonia Broniewska, 

E. Fruchtman (z domu Pekl), Cecylia Frenkel, Zofia Błotnicka, Róża Strisower, 

L. Kampel, Maria Piotrowska, Antonina Zdobnicka, B. Szulbaum, Julia Bugn  

(z Winnickich), a także kilka praktykantek i nauczycielek młodszych
22

. 

                                                      
18  I. Planer, dz. cyt., s. 238. W 1886 r. starsi nauczyciele to: Władysław Kropiński, I. Planer, Romuald 

Starzecki, Stanisław Peszko, Bronisław Chmurowicz, Jan Hanuszewski, Marian Jaworski. Młodsi: 

Jan Hlawaty, Jakub Gangel, praktykanci: Chaim Rotter, N. Szyper, Baruch Tłumak, Hersch Grünes, 

Marian Taubeles, Wolf Engländer, Izaak Sokaler, Adolf Biegeleisen, Samuel Fränkel, religia Marek 

Schnäpp (Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii i Wielkiego Księstwa Krakowskiego na rok 

1886, Lwów 1886, s. 398). W 1894 r. zastępcą kierownika był I.I. Planer, nauczycielami byli: Ro-

man Ciszewski, Karol Falkiewicz, Jan Hanuszewski, Marian Jaworski, Tomasz Mańkowski, Włady-

sław Mięsowicz, Jakub Gangel, Franciszek Haraszkiewicz, Izaak Sokaler, Aleksander Bisikiewicz, 

Samuel Fränkel, Leopold Szenierowicz, Sara Perlmutter. Praktykanci: Joanna Zach, Jachet Unter-

richt, Lea Perlmutter, Chaim Rotter, Izaak Juffe i Gerszon Bader – Szematyzm Królestwa Galicji  

i Lodomerii i Wielkiego Księstwa Krakowskiego na rok 1894, Lwów 1894, s. 456. 
19  Zachowała się przysięga nauczycielska J. Makusz z 12 grudnia 1889 r. Rota przysięgi była 

uniwersalna, podpisywał ją każdy nauczyciel dostający mianowanie na stałą posadę. Nauczy-

ciel przysięgał na „Pana Boga Najwyższego” posłuszeństwo i wierność „Jego CK. Apostolskiej 

Mości Franciszkowi Józefowi Pierwszemu z Bożej Łaski Cesarzowi Austryi itd. i potokom  

z Jego krwi i rodu” i wypełnianie wszystkich przepisów państwowych oraz obowiązków wyni-

kających ze służby nauczycielskiej. Zob. CDIAL 178, 2, sygn. 3450, k. 68. Dalej przysięgi in-

nych nauczycieli szkoły Czackiego, a także Piramowicza, Staszica, Jadwigi itd. 
20  CDIAL 178, 2, sygn. 3713, k. 61. 
21  Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii i Wielkiego Księstwa Krakowskiego na rok 1888, 

Lwów 1888, s. 399. 
22  I. Planer, dz. cyt., s. 239.  
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Skład nauczycieli szkoły wydziałowej połączonej z pospolitą przedstawiono 

w tabeli poniżej. 

Tabela 6. Grono nauczycielskie szkoły wydziałowej 3-klasowej żeńskiej im. Czackiego połączo-

nej z 4-klasową pospolitą w roku szkolnym 1901/1902 

Lp. Nazwisko i imię Stopień służbowy Godzin tygodniowo 

1. Oberhardowa Karolina Kierownik  6 

2. Grau Aron Nauczyciel stały religii mojżeszowej 20 

3. Schulbaum Betti Nauczycielka stała szkoły wydziałowej 22 

4. Krupińska Ludwika Nauczycielka stała szkoły wydziałowej 20 

5. Piekarska Ludwika Nauczycielka stała szkoły wydziałowej 21 

6. Adamowa Regina Nauczycielka stała szkoły wydziałowej 
(przeniesiona do szkoły 

im. Staszica) 

7. Lévay Salomea 
Nauczycielka stała szkoły pospolitej (na 

etacie szkoły im. św. Anny 
12 

8. Fruchtmanowa Eli Nauczycielka stała szkoły pospolitej 20 

9. Freudmanowa Libzie Nauczycielka stała szkoły pospolitej 20 

10. Hautmannowa Maria Nauczycielka stała szkoły pospolitej 20 

11. Blumenthal Klara Nauczycielka młodsza tymczasowa 21 

12. Kikinisowa Rachela Nauczycielka młodsza tymczasowa 21 

13. Śleczkowska Józefa Nauczycielka młodsza tymczasowa 22 

14. Fleckerowa Maria Nauczycielka młodsza tymczasowa 21 

15. Kehlman Gizela Nauczycielka młodsza tymczasowa 23 

16. Lischkówna Józefa Nauczycielka młodsza tymczasowa 20 

17. Steblecka Maria Nauczycielka młodsza tymczasowa 23 

18. Teitelbaum Golda Nauczycielka młodsza tymczasowa 23 

19. Łukaszewiczowa Biruta Nauczycielka młodsza tymczasowa 20 

20. Herzog Ludmiła Nauczycielka młodsza tymczasowa 23 

21. Dutkiewiczówna Waleria Nauczycielka młodsza tymczasowa 21 

22. Perlmutter Chana Nauczycielka młodsza tymczasowa 23 

23. Zachówna Joanna Nauczycielka młodsza tymczasowa 22 

24. Glanzerówna Chana Nauczycielka młodsza tymczasowa 22 

25. Ziemborowska Dizoniza Nauczycielka młodsza tymczasowa 21 

26. Terlecka Eleonora Nauczycielka młodsza tymczasowa 20 

27. Brandówna Reisel Nauczycielka młodsza tymczasowa 21 

28. Lang Joanna Nauczycielka młodsza tymczasowa 20 

29. Bardachówna Zirla Nauczycielka młodsza tymczasowa — 

30. Rapaportówna Udel Nauczycielka młodsza tymczasowa — 
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Tabela 6. Grono nauczycielskie… (cd.) 

Lp. Nazwisko i imię Stopień służbowy Godzin tygodniowo 

31. Schreiber Tewel 
Nauczyciel tymczasowy religii mojże-

szowej 
23 

32. Lineal Zygmunt Nauczyciel szkoły izraelickiej 4 

33. Sokaler Izaak Nauczyciel szkoły im. Czackiego 6 

Źródło: VI Sprawozdanie CK. Rady Szkolnej Okręgowej Miejskiej ze stanu szkół ludowych Kró-

lewskiego Stołecznego Miasta Lwowa za rok szkolny 1901/1902, Lwów 1902, s. 52–54. 

Nauczycielami byli Żydzi i Polacy. Czworo nauczycieli było obrządku grecko-

katolickiego, wobec czego występowały dodatkowe kłopoty z zastępstwem w czasie 

świąt ruskich. W pierwszej kolejności obowiązek ten wypełniał kierownik
23

. 

Dyrektorem szkoły męskiej na początku XX w. został Polak Szczęsny Para-

siewicz, członek Towarzystwa Pedagogicznego, redaktor i autor publikacji dru-

kowanych na łamach „Szkoły”. W 1901 r. sporządził on charakterystykę grona 

nauczycielskiego szkoły męskiej Czackiego z uwzględnieniem następujących 

kryteriów: cechy osobowe oceniał epitetami wartościującymi: pilny, pracowity, 

gorliwy. Czytamy zatem, że przykładowo „Jan Hanuszewski, starszy nauczyciel. 

W wypełnianiu obowiązków pilny, stara się o postęp młodzieży”
24

. „Jakub Gan-

gel, star. nauczyciel. Pilny i pracowity. Wykazuje należyte postępy w prowadze-

niu młodzieży”
25

. 

Następnie zwracał uwagę na karność prowadzonej klasy i jej stan ogólny.  

W sprawozdaniu czytamy: „Izaak Sokaler, star. nauczyciel. Prowadzi klasę kar-

nie, uczy dobrze, w wypełnianiu obowiązków gorliwy”
26

. Z kolei „Matylda Ti-

schlerówna, młodsza nauczycielka. O d z n a c z a  s i ę  w c z e s n y m  

p r z y c h o d z e n i e m  d o  s z k o ł y. W ogóle szkołą b a r d z o  c h ę t -

n i e  zajmuje się, nawet poza godzinami szkolnymi, gdy tego potrzeba wymaga 

po członkach grona nauczycielskiego. W szkole pracuje gorliwie, zawsze z nale-

żytym skutkiem”
27

. Na pochwały zasłużyli „Karol Mrzygłód, młodszy nauczy-

ciel. Klasę utrzymuje w karności wzorowej. Uczy należycie
28

”, „Laura Grafowa, 

młodsza nauczycielka. W szkole pracuje gorliwie. Jest zdolną i punktualną. 

Młodzież z jej prowadzenia korzysta”
29

, a także „Piotr Hrabyk, młodszy nauczy-

ciel. Przychodzi do szkoły na czas, na uczniów wpływa bardzo dodatnio, wyra-

bia w nich mianowicie poszanowanie szkoły i siebie samych. Pilny, klasa jego 

                                                      
23  CDIAL 178, 2, sygn. 3713, k. 71. 
24  Tamże, k. 68. 
25  Tamże. 
26  Tamże. 
27  Tamże. 
28  Tamże. 
29  Tamże. 
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czyni dobre wrażenie”
30

. Ale już „Gabriel Hordt [na czerwono], pomocn. na-

uczyciel. Za bardzo mało ścisły w prowadzeniu młodzieży, szczególnie  

w  k l a s a c h  l i c z n i e j s z y c h”
31

.  

Podkreślenia w przywołanym tekście (podobnie w następnych cytowanych 

poniżej fragmentach) zostały poczynione przez inspektora szkolnego z ramienia 

RSOM we Lwowie, przyjmującego sprawozdanie. Są one o tyle cenne, iż rzuca-

ją pewne światło na zagadnienia szczególnie interesujące nadzór szkolny – po-

żądane lub niepożądane w środowisku pedagogicznym. 

Uwadze kierownika szkoły podlegało także „prowadzenie się” poza szkołą 

jego podwładnych. I tak o wspomnianym J. Hanuszewskim dowiadujemy się, że 

„domowe sprawy sprawiają mu trosk wiele [pije i nieporządnie żyje]”
32

, a Karol 

Mrzygłód „prowadzi się w ogóle dobrze”
33

. Z kolei „Antoni Pawęcki [czerwone 

podkreślenie, obszerne fragmenty tekstu podkreślone ołówkiem] star. nauczy-

ciel. U s p o s o b i e n i a  n i e s t a ł e g o ,  z  t r u d n o ś c i ą  p r z y -

c h o d z i  m u  z a s t o s o w a ć  s i ę  d o  ś c i s ł o ś c i ,  j a k i e j  

w y m a g a  p o r z ą d e k  s z k o l n y. Ciągle w kłopotach rodzinnych. 

G o n i  b e z  p r z e r w y  za polepszeniem losu, stąd też skupić nie może ca-

łej uwagi w kierunku należytej pracy w szkole
34

.  

Z przyjętego schematu charakterystyki wyłamała się Salomea Perlmutter: 

„W klasie pracuje i stara się o młodzież. Jest s k o r ą  d o  r ó ż n y c h  r e -

f o r m  w szkolnictwie i  d o  k r y t y k i  w  o g ó l e, w gronie też wskutek 

tego n i e  j e s t  s z a n o w a n ą  t a k, jakby szanowaną być mogła”
35

. Ów 

niepokorny charakter, a także talent pedagogiczny zaważyły jednak na tym, iż  

w późniejszych latach została ona nauczycielką Liceum im. Królowej Jadwigi we 

Lwowie, uzyskała także stopień doktora oraz była organizatorką socjalistycznego 

ruchu kobiecego na terenie Galicji. Organizowała pierwsze strajki robotnic
36

.  

Charakterystykę grona nauczycielskiego uzupełnia sprawozdanie Jana Mil-

skiego z hospitacji i przeglądu wypracowań pisemnych w roku 1902. Był on pro-

wizorycznym kierownikiem filii szkoły męskiej Czackiego. Comiesięczne spra-

wozdania czytał i opiniował wówczas inspektor szkolny Kazimierz Bruchnalski.  

Z owych sprawozdań wyłaniają się sylwetki nauczycieli wiodących. Należał 

do nich z pewnością Izaak Sokaler. Z uznaniem J. Milskiego spotkała się lekcja 

języka polskiego w klasie IV (powtórzenie o Zygmuncie I): „Chłopcy czytali 

płynnie, wymawiali brzmienia wszystkie czysto, wyraźnie i poprawnie i uważali 

na znaki. […] przy opowiadaniu używają uczniowie zwrotów książkowych pra-

                                                      
30  Tamże. 
31  Tamże. 
32  Tamże. 
33  Tamże. 
34  Tamże, k. 69. 
35  Tamże. 
36 M. Fuks, Perlmutter S., „Polski Słownik Biograficzny”, t. 25, s. 630. 
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wie dosłownie, co pod pewnym względem jest korzystne dla tej młodzieży 

(izraelickiej), gdyż przyswaja sobie poprawne i piękne wyrażenia. Przy odpyty-

waniu i objaśnianiu powinien był nauczyciel więcej podnieść i wyzyskać mo-

menty etyczne”
37

. Na lekcji języka niemieckiego w klasie IV nauczyciel wzoro-

wo zapoznał i przeanalizował z uczniami wiersz Lied eines Bergmannes. Na-

stępnie nauczyciel analizował kolejne wiersze, odpytując uczniów. Ci wypowia-

dali się poprawnie, wyraźnie akcentując. Sokaler konsekwentnie prostował błę-

dy, dobrze przeprowadził rozbiór gramatyczny zdania, zgodnie z zaleceniami 

metodycznymi na tym poziomie nauki w czasie lekcji używał tylko języka niemiec-

kiego
38

. Wysoko została oceniona również lekcja rachunków z marca 1902 r.  

J. Milski podkreślił, iż uczniowie poprawnie rozwiązywali rachunki przy małej 

pomocy nauczyciela, bez pytań pomocniczych. Zapis na tablicy był przemyślany 

i uporządkowany, w lekcji brali udział wszyscy uczniowie
39

. 

 

Fot. 1. Świadectwo szkolne absolwentki szkoły żeńskiej im. T. Czackiego 

Źródło: DALO, zespół 1262, opis 220, sygn. 6, k. 1. 

                                                      
37  CDIAL 178, 2, sygn. 3788, k. 5. 
38  Tamże, k. 22. 
39  Tamże, k. 28. 
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Pochwały zbierała także Lea (Laura) Perlmutter. Przykładowo na lekcji  

w klasie II z języka polskiego czytano tekst Jak rzemieślnicy pracują. „Ustęp ten 

przy czytaniu objaśnia nauczycielka należycie co do języka i treści, uzmysławia-

jąc przy tym rysunkiem kreślonym na tablicy dla braku odnośnych okazów i ry-

cin. Aktywizowała uczniów w ten sposób, że prosiła o zastąpienie słowa bądź 

zwrotu innym”
40

. Na lekcji zaś rachunków „rozwiązywanie pamięciowych za-

gadnień przeprowadza nauczycielka prawidłowo. Pytania formułuje głośno i ja-

sno, jednakowoż uczniowie powtarzają je nie dość wyraźnie. Rozwiązują pa-

mięciowo i piszą na tablicy dość dobrze”
41

. 

Talent pedagogiczny wykazywała także Sara Perlmutter. Milski podkreślił 

wzorowe postępowanie metodyczne podczas lekcji w klasie II języka ruskiego
42

, 

a także na zajęciach z języka polskiego. Na tych ostatnich można dostrzec ele-

menty innowacji pedagogicznej, gdy „objaśniając treść, podawała uczniom 

wskazówki, jak mają się uczyć i wygłaszać”
43

 (nauczanie pod kierunkiem). 

Proces dydaktyczny 

Szkole przyświecały te same cele dydaktyczne co pozostałym szkołom pu-

blicznym. Każdy z nauczycieli realizował program nauczania według podręcz-

ników zatwierdzonych przez RSK. Ze względu jednak na specyfikę językową  

i religijną ucznia żydowskiego na niektórych przedmiotach występowały zagad-

nienia niespotykane w szkołach dla ludności chrześcijańskiej. Uwidoczniły się 

one przede wszystkim na lekcjach religii mojżeszowej, języka hebrajskiego oraz 

języka polskiego.  

Religia była przedmiotem obowiązkowym we wszystkich szkołach publicz-

nych. Jej nauczanie wiązało się z wychowaniem moralnym i przygotowaniem 

lojalnego wobec państwa obywatela. W szkołach zatrudniano nauczycieli (kate-

chetów) różnych obrządków. Byli to rzymscy katolicy, grekokatolicy, protestan-

ci, a także żydzi. Według prawa oświatowego, zajęcia religii miały być zorgani-

zowane w danej szkole, gdy uczęszczało do niej przynajmniej 20 uczniów danej 

konfesji.  

Wykład religii mojżeszowej był jednym z głównych czynników mających 

przekonać kręgi ortodoksyjne do szkoły publicznej. Jej nauczanie stanowiło zło-

żony problem. Po pierwsze, z powodu braku wykwalifikowanych nauczycieli re-

ligii mojżeszowej. Próbowano go rozwiązywać doraźnie, honorując kandydatów 

z tzw. prezentą (dokumentem gminy żydowskiej oznaczającym gotowość do 

wykładania religii), a także wprowadzając w seminariach pedagogicznych eg-

                                                      
40  Tamże, k. 6. 
41  Tamże, k. 23. 
42  Tamże, k. 6. 
43  Tamże, k. 44. 
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zamin uprawniający do nauczania religii mojżeszowej. Kwalifikacje nauczycieli 

religii mojżeszowej często były jednak nieodpowiednie. Kandydaci posiadający 

prezentę gminy na ogół byli dobrze przygotowani merytorycznie, lecz nie posłu-

giwali się sprawnie językiem wykładowym. Z kolei absolwenci seminariów na-

uczycielskich władali dobrze polszczyzną, lecz religię żydowską znali na ogół  

z ortodoksyjnego nauczania w chederze. Stale zatem brakowało odpowiednio 

przygotowanych nauczycieli owego przedmiotu. Z tego powodu nierzadko zaję-

cia z religii prowadzili nauczyciele przedmiotów świeckich, nawet kobiety
44

. 

Kolejnym problemem był brak podręczników oraz planów nauczania. Obec-

ność religii mojżeszowej w murach szkoły publicznej za rządów RSK była zja-

wiskiem nowym. Początkowo korzystano z podręczników w języku niemieckim 

lub z ich polskich przekładów, brakowało jednak opracowań oryginalnych 

uwzględniających język polski jako wykładowy, zasady dydaktyczne i specyfikę 

życia religijnego diaspory galicyjskiej. W efekcie każdy nauczyciel nauczał tre-

ści według własnego uznania. Dopiero w 1892 r. rabin Jecheskiel Caro opraco-

wał plan nauczania dla szkół ludowych i średnich.  

Kolejny problem dotyczył obecności hebrajszczyzny na zajęciach z religii. 

Szkoła publiczna z językiem wykładowym polskim wymagała, aby wszystkie 

przedmioty były wykładane właśnie po polsku. Modlitwy żydowskie wymagały 

jednak znajomości i wykładu hebrajszczyzny. Kręgi ortodoksyjne stały na sta-

nowisku, że nauka religii w języku hebrajskim jest niezbędna. Z kolei kręgi po-

stępowe nauczanie języka hebrajskiego podczas religii uznawały za niepożąda-

ne. Aby przygotować uczniów do uczestnictwa w liturgii, wprowadzono modli-

tewniki hebrajskie z paralelnym tłumaczeniem na język wykładowy, czyli pol-

ski. Tłumaczenie było jednak mechaniczne, a układ treści niedostosowany do 

wieku uczniów.  

Na domiar złego środowiska postępowe w tłumaczeniu modlitewnika wi-

działy niepotrzebny balast i uważały, że religia żydowska powinna – wzorem 

lekcji tego przedmiotu wyznań chrześcijańskich – ograniczyć się jedynie do 

wymiaru etycznego. Stanowisko to wspierało wielu nauczycieli, którzy sprzeci-

wiali się hebrajszczyźnie na lekcjach religii ze względów metodycznych
45

.  

Z nauką religii wiązał się ściśle język hebrajski. W odróżnieniu jednak od re-

ligii przedmiot ten był nieobowiązkowy. Korzystano z elementarza Simchy 

Taubesa. Z czasem hebrajski został dopuszczony także w nauce modlitw oraz 

lekturze fragmentów Pisma Świętego, podczas lekcji religii. Objaśnienia i tłu-

maczenia z hebrajskiego, a także wykład dziejów i etyki, odbywały się w języku 

wykładowym, czyli polskim.  

                                                      
44  Zob.: M. Łapot, Nauczycielki religii mojżeszowej w szkołach publicznych w Galicji w latach 

1867–1939, „Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Pedagogika”, t. 20, red. K. Rędziński, 

Częstochowa 2011. 
45  H. Lilien, Nauka religii w szkołach średnich, państwowych a prywatnych, „Haor” 1925, nr 2, s. 6. 
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Generalnie jednak znajomość języka hebrajskiego wśród uczniów była słaba. 

Tylko nieliczni uczyli się go poza szkołą, większość zaś nie znała nawet alfabetu 

hebrajskiego, co utrudniało realizację programu nauczania. Nauczyciel nie mógł 

od uczniów wymagać umiejętności czytania modlitw czy fragmentów Biblii  

w języku oryginalnym. Dominowała nauka pamięciowa ze słuchu.  

Zaniedbania w nauczaniu hebrajskiego spowodowały, że syjoniści dążyli do 

przekształcenia nauki modlitw i religii żydowskiej właśnie w język hebrajski. 

Środowiska zaś ortodoksyjne (także postępowe) chciały, „aby nauka religii była 

istotnym kształceniem i wzmacnianiem uczuć religijnych, które by dały jego 

dziecku moralną ostoję w ciężkich lub w ogóle ważnych chwilach jego życia,  

a tej ostoi nie znajdzie on w niczym innym, jak tylko w samej treści religii”
46

. 

Brak wykwalifikowanych nauczycieli religii mojżeszowej oraz języka he-

brajskiego był widoczny także w szkole im. Czackiego. Właściwie to powstanie 

owej szkoły ujawniło ów problem, wcześniej bowiem religia mojżeszowa i język 

hebrajski były wykładane jedynie w szkołach wyznaniowych im. Kohna, ale w 

języku niemieckim. Mimo ponagleń RSOM gmina żydowska nie zaproponowała 

kandydata na owe stanowiska w szkole im. Czackiego – podstawową barierą był 

język wykładowy. W owym czasie gmina żydowska dysponowała zaledwie 

dwoma nauczycielami religii mojżeszowej spełniającymi wszystkie warunki 

pracy w szkole publicznej w tym charakterze, lecz byli oni już zatrudnieni  

w szkołach wyznaniowych izraelickich. Nauczycielami owymi byli Nehemiasz 

Landes i Izydor Planer
47

.  

Wedle statutu szkoły język hebrajski miał być nauczany w wymiarze 4 go-

dzin w szkole męskiej i 2–3 godzin w szkole żeńskiej, natomiast religia po go-

dzinie w klasach pierwszych i po dwie godziny w wyższych. W roku szkolnym 

1880/1881 do obsadzenia były trzy etaty (62 godziny) nauczycieli owych 

przedmiotów. Doszło do kuriozalnej sytuacji – z braku kandydatów przedmioty 

przydzielono praktykantom oraz nauczycielom przedmiotów świeckich, często 

bez ich uprzedzenia. I tak przydział od 4 do 8 godzin religii bądź hebrajskiego 

otrzymali: Natan Szyper, Salomon Brandler, Jakub Gangel, Sara Kuhl, Elżbieta 

Pekl, Betty Schulbaum oraz N. Landes i I. Planer
48

. Dziesięć godzin pozostało 

nie obsadzonych.  

Dopiero w latach 90. zatrudniono osobnych nauczycieli religii i hebrajskie-

go. Religii mojżeszowej nauczał Joachim Rotter, o którym kierownik szkoły 

Szczęsny Parasiewicz, po hospitacji w 1901 r., napisał: „Ma w tej szkole o tyle 

trudne zadanie, iż przechodzić musi z jednej licznej klasy do drugiej. Uczy  

z zamiłowaniem, młodzież lubi i dobrze ją prowadzi”
49

. Nauczycielem pomoc-

niczym był Tewel Schutzman: „Ścisły i punktualny w wypełnianiu obowiązków 

                                                      
46  Tamże, s. 7. 
47  CDIAL 701, 2, 308, k. 61. 
48  CDIAUL 701: Żydowska Gmina Religijna we Lwowie, opis 2, sygn. 308, k. 61–62. 
49  CDIAUL 178, 2, sygn. 3713, k. 68–69. 
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swoich. Rad w szkole pracuje. Choćby nawet przy nadarzonej sposobności za-

stępstwa. Prowadzi młodzież karnie, a uczy sumiennie”
50

 – czytamy w sprawoz-

daniu kierownika. Języka hebrajskiego nauczał wówczas Izaak Juffe. „Na lekcje 

przybywa na czas – zanotował na jego temat Parasiewicz – młodzież należycie 

pilnuje. Z gronem pozostaje w dobrych stosunkach. W ogóle jest gorliwym  

w swoim zawodzie”
51

. 

W latach 1893–1912 języka hebrajskiego nauczał także Gustaw Bader.  

W czasie hospitacji prowadzonych przez niego zajęć S. Parasiewicz stwierdził, 

iż cechowała go sumienność i gorliwość, lecz nie potrafił on odpowiednio pla-

nować czynności dydaktycznych. Nieumiejętność owa wynikała z braku przygo-

towania pedagogicznego (legitymował się tylko prezentą gminy) oraz z braku 

czasu i odpowiedniej motywacji, utrzymywał się bowiem z lekcji prywatnych
52

.  

Nauczycielem religii i języka hebrajskiego w szkole im. T. Czackiego byli 

także Eisig (Ejzyk) Hirsch
53

 oraz Aron Grau
54

. O tym ostatnim w 1903/04 Jeche-

skiel Caro w sprawozdaniu powizytacyjnym zapisał: „Wydaje się mniej być 

przeznaczonym na nauczyciela, dokłada jednak wszelkich możliwych starań  

i osiągnął też dodatnie rezultaty, zwłaszcza w ostatnim roku, gdy trzyma się ści-

śle przepisanego planu naukowego”
55

. 

Ze zrozumiałych względów kierownictwo szkoły szczególną uwagę zwraca-

ło na nauczanie języka polskiego. Szczęsny Parasiewicz tak oto scharakteryzo-

wał znajomość języka wykładowego wśród uczniów i możliwości jego doskona-

lenia: „[…] dziecię tutejsze przybywa do szkoły, nie mając wcale języka pol-

skiego, a następnie używa języka tego o tyle, o ile jest w szkole – rzeczą jest na-

turalną, iż nauka w języku polskim jest trudną dla ucznia szkoły tutejszej”
56

. 

Rozpoczynający naukę uczniowie żydowscy znali tylko język codzienny domu 

rodzinnego. Był to jidysz, pogardliwie określany żargonem, wówczas jeszcze 

nieuznawany za język oficjalny. Wszelkimi sposobami starano się go wyplenić  

z murów szkolnych. Jak pisze dalej Sz. Parasiewicz, „było w zwyczaju karanie 

uczniów, którzy w szkole między sobą żargonem mówili”
57

. Gdy zaś objął on 

stanowisko kierownika szkoły, zaniechał „tego zwyczaju, polecił jednak gronu  

i sam wszelkich starań dokłada[ł], aby młodzież odzwyczaić od używania żar-

gonu w mowie potocznej w szkole i na ulicy, a zachętą obudzić w niej poczucie 

potrzeby używania języka polskiego z obowiązku”
58

. 

                                                      
50  Tamże.  
51  Tamże. 
52  CDIAUL 701, 3, sygn. 2646, k. 15–17; 178, 2, sygn. 3713, k. 68–69. 
53  CDIAUL 701, 3, sygn. 2691, k. 8; 178, 2, sygn. 5059, k. 78. 
54  Szematyzm Królestwa Galicji z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1908, Lwów 1908,  

s. 622. 
55  CDIAUL 701, 2, sygn. 816, k. 104. 
56  CDIAUL 178, 2, sygn. 3713, k. 71.  
57  Tamże. 
58  Tamże, k. 72. 
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Polski język wykładowy szkoły był kwestią nie tylko polityczno-kulturową, 

oznaczał bowiem mniej lub dalej idącą asymilację – lecz również dydaktyczną. 

Dzieci żydowskie uczęszczały do szkoły publicznej posługującej się językiem 

dla nich niezrozumiałym. Oznaczało to de facto nieuwzględnienie podstawowej 

zasady nauczania, o której pisali pedagodzy odrodzeniowi, upowszechnił  

w swych pismach Jan Amos Komeński, a wprowadzili w życie oświeceniowi 

prekursorzy szkoły ludowej, z Pestalozzim na czele, iż naukę elementarną pobie-

ra się w języku ojczystym. Poniekąd relacjonowana przez Sz. Parasiewicza prak-

tyka karania uczniów żydowskich za używanie jidysz przypomina zwyczaje 

szkoły średniowiecznej, w której język ojczysty tępiono w majestacie łaciny.  

Oczywiście część uczniów stykała się z językiem wykładowym na co dzień. 

Były to przypadki, gdy rodzice chociażby ze względu na pracę zawodową,  

w rzemiośle lub handlu, kontaktowali się z klientami nieżydowskimi. Dobrą 

znajomością polszczyzny wykazywały się częściej kobiety niż mężczyźni. Owa 

znajomość języka chrześcijańskiego otoczenia nie oznaczała przyswojenia go 

sobie przez dzieci. Ze wspomnień i relacji pamiętnikarskich wynika, iż czystą 

polszczyzną władały dzieci żydowskie z domów, w których korzystano ze służ-

by czy nianiek chrześcijańskich. W przypadku jednak szkoły im. T. Czackiego 

takich dzieci było niewiele, ponieważ zdecydowana większość uczniów wywo-

dziła się z warstw ubogich, których nie było stać na jakąkolwiek służbę. 

W szkołach publicznych, nawet tych przeznaczonych dla ludności żydow-

skiej, a taką była szkoła im. T. Czackiego, nie mogło być oczywiście mowy  

o jakimkolwiek statusie jidysz. Czysta polszczyzna była podstawowym celem 

edukacji, jidysz zaś był swego rodzaju piętnem odciskanym przez środowisko,  

z którego dziecko żydowskie starano się wyrwać. Władze RSK, a także kierow-

nictwo szkoły, dopiero z czasem doszły do przekonania, że nauka języka pol-

skiego nie może być przymusem, przykrą koniecznością, lecz świadomym wy-

borem ucznia. Nauczyciel rozbudzał zainteresowanie i wskazywał korzyści pły-

nące z opanowania języka polskiego, jako narzędzia otwierającego drzwi do 

świata pozażydowskiego. Nie zmienia to jednak faktu, iż znajomość polszczy-

zny większości dzieci żydowskich rozpoczynających naukę w szkole im.  

T. Czackiego była słaba lub żadna. Dziecko żydowskie musiało się w niej czuć 

zagubione i bezradne nie tylko z powodu wchodzenia w nowe dla niego środo-

wisko, lecz także z powodu wymagań obcojęzycznej jednak szkoły. 

Dlatego też pierwszy semestr nauki przede wszystkim oswajał z językiem  

i wymaganiami szkolnymi. Nie tylko zajęcia z języka polskiego służyły naucza-

niu polszczyzny. Także na innych przedmiotach, nie wyłączając rachunków czy 

przyrody, nauczyciele byli zobligowani do poprawiania wymowy i pisowni 

uczniów. Hospitujący w roku 1902 lekcję języka ruskiego Szczęsnowicza w kla-

sie III kierownik Jan Milski zapisał w sprawozdaniu, iż „porównywanie wyra-

zów i form z językiem wykładowym i sposób heurystyczny postępowania skła-

niający uczniów do odgadywania znaczenia wyrazów, wielce ułatwia nauczycie-
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lowi zadanie”
59

. Także na lekcji języka ruskiego, prowadzonej przez Wincente-

go Wałaszkiewicza
60

, kierownik szkoły zauważył, że uczniowie „najpierw treść 

czytanki opowiadali po polsku, a następnie po rusku. Takie tłumaczenie wyrabia 

także polszczyznę” – skonstatował
61

. Lekcje języka niemieckiego również były 

okazją do doskonalenia polszczyzny. W uwagach pod adresem C. Lisowskiego, 

po hospitacji lekcji w klasie III, J. Milski zwrócił uwagę, iż „lepsze rezultaty da-

je tłumaczenie z polskiego na niemiecki niż odwrotnie”
62

.  

Władze szkolne, instruowane przez RSOM we Lwowie, uczulały nauczycieli 

na poprawną polszczyznę już od klasy I. Nauczyciel miał mówić powoli i wy-

raźnie, powtarzać niezrozumiałe zdania i wyrażenia, eksponując ich artykulację  

i akcent. Po lekcji Katza w klasie I Milski zanotował: „nauczyciel nie powinien 

pod żadnym warunkiem tolerować błędów wymowy, przyniesionych przez dzie-

ci do szkoły, a zwłaszcza żargonu, lecz wpływać na dziatwę stale i konsekwent-

nie, aby pozbyła się tych wadliwości wymowy. W tym celu powinien nauczyciel 

sam wymawiać poprawnie i dobitnie i kazać dziecku powtarzać kilkakrotnie wy-

raz lub zwrot, póki ono również poprawnie go nie wymówi”
63

. Nauczycielowi 

zaś Szczęsnowiczowi Milski polecił, by zwracał uwagę na akcent i modulację 

głosu. Za ćwiczenie doskonalące polszczyznę uznał uczenie się na pamięć nie 

tylko wierszy, ale i fragmentów prozy, oczywiście wcześniej starannie opraco-

wanych na lekcji
64

.  

Od nauczycieli wymagano, aby podczas czytania objaśniali pełnymi zda-

niami znaczenie słów i zdań. W lutym 1902 r. po hospitacji lekcji w klasie II 

(nauczyciel Piotr Kalinowski) J. Milski zanotował, że w zajęciach brali udział 

tylko uczniowie zdolniejsi, lecz mówili z pamięci bez zrozumienia słów. Znajo-

mość polszczyzny była słaba – pełna błędów wymowa wymagała nieustannych 

poprawek nauczyciela. Czytanie wypadło „ledwie dostatecznie”, podczas gdy na 

tym poziomie RSK wymagała już czytania powolnego, lecz płynnego  

z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych
65

. Podczas lekcji miesiąc później  

w tej samej klasie poziom językowy uczniów nadal był słaby: „Nauczyciel na 

tym stopniu nauki – pisał Milski – powinien żądać, by dzieci czytały wyraźnie  

i wyraziście, a nawet z pewnym ożywieniem i modulacją głosu, gdyż tym spo-

sobem toruje się drogę czytaniu płynnemu i estetycznemu w klasach wyższych”. 

W nauce gramatyki zalecał Milski „używać toku indukcyjnego, tj. wychodzić od 

                                                      
59  CDIAUL 178, 2, sygn. 3788, k. 39. 
60  Zmarł 11 września 1914 r. we Lwowie, będąc już na emeryturze (zły stan zdrowia, rozedma 

płuc, przerost mięśnia sercowego). Jego córka Stefania Wałaszkiewicz była nauczycielką  

w szkole w Brodach. CDIAUL 178, 2, sygn. 5279, k. 38. 
61  CDIAUL 178, 2, sygn. 3788, k. 29. 
62  CDIAUL 178, 2, sygn. 3788, k. 40. 
63  Tamże, k. 60. 
64  Tamże, k. 44. 
65  Tamże, k. 4–5. 
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przykładów, naprowadzać dzieci pytaniami, a w końcu dopiero wysnuć zasadę 

gramatyczną”
66

. 

Lepiej wypadła klasa III c, gdzie języka polskiego uczył Józef Lisowski. 

Podczas czytania tekstu o Galicji nauczyciel udzielał wyjaśnień na mapie i ry-

sunkiem szkicowanym na tablicy. Gorzej wypadło opowiadanie własnymi sło-

wami – chłopcy popełniali błędy, a nauczyciel zbyt rzadko je poprawiał
67

.  

Znaczący postęp w znajomości polszczyzny był widoczny na poziomie klasy 

IV. Po hospitacji zajęć prowadzonych przez Izaaka Sokalera J. Milski zauważył, 

że w liczącej 52 uczniów klasie jedynie trzech czytało słabo. Był to wynik nie 

tylko czwartego roku nauki, ale i odpowiedniej metodyki. Po odczytaniu utworu 

nauczyciel pytaniami naprowadzał na najważniejsze informacje o jego treści,  

a następnie żądał samodzielnego opowiadania. „Odpowiedzi uczniów były jasne 

i dokładne, a co do języka poprawne. […] na pytania z geografii wplatane  

w ciągu opowiadania, a mianowicie o granicach monarchii, dawali uczniowie 

również dobre odpowiedzi”
68

.  

W procesie nauczania stosowano zasadę poglądowości. W krótkim wprowa-

dzeniu w tematykę lekcji nauczyciel odwoływał się do osobistych doświadczeń 

uczniów. Na bazie ich własnych przeżyć, wiedzy, umiejętności wprowadzał no-

we treści nauczania. Taki właśnie tok postępowania dydaktycznego zastosowała 

na lekcji języka polskiego w klasie I Julia Chigerowa. Początkowa faza lekcji 

polegała na uzmysłowieniu tematu czytanki zatytułowanej Krowa. Nauczycielka 

zaprezentowała rycinę ze zwierzęciem, następnie poprawnie odczytano tekst. 

Dzieci opowiadały o jego treści, następnie rozwinęła się umiejętnie kierowana 

pytaniami pogadanka, łącząca dotychczasową wiedzę z nowymi informacjami. 

Odpowiedzi stworzyły krótki opis wyglądu, cech i hodowli zwierzęcia. Istotne 

było również to, że jasne i poprawnie sformułowane pytania dawały wzór od-

powiedzi, utrwalając właściwy nawyk językowy
69

. 
Podobnie na lekcji języka polskiego w klasie II nauczycielka Sara Perlmut-

ter, zanim przystąpiła do czytania tekstu Cesarz Józef, przybliżyła jej treść, obja-

śniając wybrane wyrazy i sens utworu. „Postępowanie takie – zdaniem Milskie-

go – jest dobre i korzystne w nauce, gdyż nauczycielka w ten sposób utorowała 

uczniom rozumienie treści ustępu, i później przy czytaniu objaśnianiem wyra-

zów nie odrywa uwagi dzieci od czytania i nie rozprasza takową”
70

.  

Zasada poglądowości obowiązywała również na innych przedmiotach, choć 

z jej realizacją bywało różnie. Oceniając lekcję rachunków w klasie I nauczycie-

                                                      
66  Tamże, k. 29. 
67  Tamże, k. 6. 
68  Tamże, k. 38. Instruktażem dla nauczycieli języka polskiego w szkole im. Czackiego, a także  

w innych, była publikacja: M. Baranowski, Nauka języka polskiego jako wykładowego w szkole 

ludowej (wskazówki metodyczne), (odbitka ze „Szkoły”), Lwów 1892. Opracowanie było prze-

znaczone dla szkoły ludowej 6-klasowej i placówek niżej zorganizowanych. 
69  CDIAUL 178, 2, sygn. 3788, k. 28, 35. Zob. także ocenę lekcji Laury Perlmutter: tamże, k. 7. 
70  Tamże, k. 29. 
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la Hellsteina, Milski wskazał, iż uczniowie muszą uzmysłowić sobie liczby. Na-

uczyciel używał w czasie lekcji tylko liczydła, podczas gdy przykłady powinny 

być praktyczne – nawiązywać do miar, wag i monet
71

.  

Istotną zasadą dydaktyczną było również rozwijanie samodzielności 

uczniowskiej. W sprawozdaniu hospitacyjnym z 16 grudnia 1904 r. (lekcja języ-

ka polskiego w klasie IV B, nauczyciel Bolesław Popowicz) J. Milski stwierdził, 

iż „nauczyciel tak pytania układa, że zniewala dziatwę do samodzielnego wyra-

żania się. Oprócz szczegółowego opowiadania powinien nauczyciel zaprawiać 

uczniów do tego, aby umieli podać krótką osnowę ustępu i charakterystykę osób, 

zaś naukę moralną wysnuć drogą heurystyczną (tj. aby dzieci same postępki 

osób oceniały)”
72

. Niestety, w przywoływanych sprawozdaniach znacznie czę-

ściej występują uwagi o nierespektowaniu owej zasady i o bezrefleksyjnym po-

dążaniu za podręcznikiem. I tak w klasie III, czytamy w sprawozdaniu Milskie-

go, nauczyciel Hałaszkiewicz: „odpytuje lekcję w ten sposób, że zadaje pytania 

w języku niemieckim ściśle wedle podręcznika. Uczniowie (i to przeważnie 

zdolniejsi) odpowiadają po niemiecku, reprodukując wiernie i dosłownie odpo-

wiedzi z książki”
73

. Niewolnicze podporządkowanie podręcznikowi wykazał 

także na lekcji języka niemieckiego w klasie III Lisowski. J. Milski zapisał: 

„Nauczyciel formułuje pytania ściśle według podręcznika. Byłoby o wiele ko-

rzystniej, gdyby więcej ogólnie stylizował, dozwalałby przeto dzieciom swo-

bodnie odpowiadać, co budziłoby u nich samodzielność i pod pewnym wzglę-

dem sprawiłoby im przyjemność”
74

. Na lekcji zaś rachunków w klasie II na-

uczyciel Kalinowski „zadawał pytania z podręcznika, który całą lekcję trzymał 

w dłoniach. Trzymał się zbyt niewolniczo przykładów gotowych. Podręcznik 

wskazuje tylko metodę postępowania”
75

. Podobnymi uwagami opatrzono lekcję 

języka niemieckiego Władysława Gduli w klasie III. Zarówno pytania z pod-

ręcznika, jak i odpowiedzi uczniów, wiernie odtwarzały słowa z książki
76

. 

Piętnowano także zwyczaj podawania przez nauczyciela pierwszych zgłosek 

wyrazów, będących odpowiedzią na zadane pytanie (lekcja języka polskiego  

w lutym 1902 r. w klasie I Mariana Hellsteina
77

). Spotykanym błędem dydak-

tycznym było nierespektowanie zasady angażowania w czynności dydaktyczne 

całej klasy. Podczas lekcji kaligrafii w klasie III nauczyciel Szczęsnowicz był 

tak zajęty jednym uczniem, że „nie zwraca[ł] jednocześnie bacznej uwagi na to, 

co dzieje się w klasie, gdzie uczniowie tymczasem rozmawia[li] i bawi[li] się”
78

. 
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Nauka miała być zbiorowa na każdym przedmiocie. 4 stycznia 1905 r. na lekcji 

rachunków Franciszka Emlera w klasie II kierownik szkoły stwierdził, iż „rów-

nież musi się nauczyciel wystrzegać pytań jednych i tych samych uczniów, gdy 

tymczasem inni siedzą bezczynnie”
79

.  

Bardziej złożona jest charakterystyka błędów Władysława Gduli z zajęć  

w klasie III z zakresu gramatyki języka polskiego, z 17 stycznia 1905. W spra-

wozdaniu hospitacyjnym czytamy: „Nauczyciel postępuje w ten sposób, że każe 

jednemu uczniowi przerabiać na tablicy jeden wzór (cicho) i równocześnie in-

nemu w ławce zupełnie odmienny wzór głośno, z tego też powodu uwaga 

uczniów jest rozstrzeloną. Sposób ten mógłby wyjątkowo mieć zastosowanie 

przy nauce innego przedmiotu, nigdy zaś przy gramatyce, gdzie uwaga powinna 

być skupiona i żywa. Wzory odmian powinno się przerabiać przy współudziale 

całej klasy, posługując się równocześnie tablicą”
80

. Nie było zatem pracy zbio-

rowej, ponadto uczniowie nie mogli się skoncentrować na jednej czynności. 

Dwa podstawowe błędy dydaktyczne popełnił także na lekcji języka polskiego  

w klasie III nauczyciel Wałaszkiewicz. Po pierwsze – na pytania odpowiadali 

tylko uczniowie zdolniejsi, po drugie – czynili to zwrotami z podręcznika
81

. 
Wykonywanie dwóch czynności dydaktycznych równocześnie, bez racjonal-

nego uzasadnienia, było także widoczne na lekcji języka polskiego w klasie I B. 

„Trafiłem właśnie na dyktat – relacjonuje J. Milski – który nauczyciel [Roman 

Szczęsnowicz] przeprowadzał w ten sposób, że dyktował uczniom wyrazy  

i równocześnie sam na tablicy je pisał. Przekonałem się, że rezultat tego prze-

prowadzenia dał mierne wyniki, gdyż zaledwie kilku pisało za dyktatem, inni 

zaś czekali, aż nauczyciel napisze na tablicy. 12 uczniów szermowało i wcale 

nie pisali, gdyż nie mieli przyborów do pisania”. Ponadto w dyktowanych zda-

niach „wiele słów dla uczniów było wprost niezrozumiałych i za trudnych na 

tym stopniu nauki do wytłumaczenia”
82

.  

Ten sam nauczyciel był adresatem uwag spisanych na lekcji rachunków  

w klasie I. J. Milski zakwestionował praktykę rozwiązywania zadań z książki do 

rachunków, przeznaczonych na pracę domową. Ponadto R. Szczęsnowicz nie 

zastosował zasady poglądowości – „powinien wyjść od przykładów z życia 

wziętych, aby przejść do wyrażeń za pomocą cyfr” – wskazywał J. Milski
83

. 

Zdarzało się, że nauczyciele popełniali błędy merytoryczne, będące wyni-

kiem niepełnej znajomości polszczyzny. Otóż chwalony uprzednio Izaak Sokaler 

na lekcji w klasie IV c języka polskiego poświęconej czytance O flisakach na 

Wiśle błędnie objaśniał nieznane uczniom wyrazy, np.: wiklina to trawa na wo-

dzie, wicin to mała łódka, mówił też „ton” zamiast „toń”
84

. 

                                                      
79  CDIAL 178, 2, sygn. 4050, k. 14. 
80  Tamże, k. 16. 
81  CDIAL 178, 2, sygn. 3788, k. 23. 
82  Tamże, k. 5. 
83  Tamże, k. 22. 
84  Tamże, k. 47. 
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Budzące się w końcu XIX w. zainteresowanie higieną szkolną kierowało 

uwagę nauczycieli na ergonomiczność ławki szkolnej
85

. Szczególne znaczenie 

miała ona na zajęciach kaligrafii, wymagających przyjmowania często niewy-

godnej pozycji i wysiłku, związanego z odpowiednim trzymaniem i naciskiem 

rysika na tabliczkę, od których to pomocy rozpoczynano naukę „pięknego pisa-

nia”, po czym sięgano do zeszytów i piór. Niedogodności uczniów potęgowały 

niewygodne ławki szkolne, niedostosowane do wzrostu dzieci. Na ów aspekt 

zwróciły uwagę nauczycielki szkoły im. Czackiego podczas konferencji nauczy-

cielskiej 25 stycznia 1902 r. W sprawozdaniu zapisano, iż „[…] nauczycielki 

uczące rysunków i kaligrafię skarż[yły] się, że uczennice klas wydziałowych źle 

siedzą przy rysowaniu i pisaniu. Przyczyną tego są niskie i wąskie ławki”
86

.  

By temu zaradzić, stosowano podnóżek, gdy pulpit znajdował się za wysoko, 

natomiast za małą wysokość stołu niwelowano za pomocą podkładek kładzio-

nych na pulpit. W szkole im. T. Czackiego nauczyciel Hellstein na lekcji kali-

grafii w klasie IV: „Nie zwracał wcale uwagi nad układem ciała dzieci podczas 

pisania. Wielu uczniów siedziało w pozycji zupełnie skrzywionej lub zanadto 

pochylonej połączonej ze ściskaniem klatki piersiowej”
87

. Dla odmiany Julia 

Chigerowa na lekcji kaligrafii w klasie II A „korygowała należycie i baczną 

uwagę zwracała na pozycje uczniów”
88

. 

Autorzy opracowań metodycznych z kaligrafii z początku XX wieku zalecali 

nawet, aby objaśnień nauczyciela co do nowej formy uczniowie wysłuchiwali na 

stojąco, a następnie zajęli się pracą już w ławce
89

. Uczniowie mogli zmieniać 

położenie ciała (np. powstawać podczas pisania), by odprężyć znużone kończyny.  

Środowisko rodzinne, opieka, współpraca z rodziną 

W VII Sprawozdaniu Ck. Rady Szkolnej Okręgowej Miejskiej o stanie szkół 

ludowych królewskiego stołecznego miasta Lwowa za rok szkolny 1902/1903 

zamieszczono interesującą statystykę zatrudnienia rodziców i opiekunów praw-

nych młodzieży uczęszczającej do lwowskich szkół ludowych. W zestawieniu 

znalazły się także szkoły uznawane za żydowskie, czyli im. Czackiego i Sobie-

skiego. Wyróżniono pięć kategorii zawodowych: I urzędnicy publiczni i prywat-

ni, prawnicy, lekarze, wojskowi, nauczyciele, uczeni itd., II zamożni przemy-

                                                      
85  Szerzej zob. M. Łapot, Ławka szkolna w szkole galicyjskiej na przełomie XIX i XX w. (przyczy-

nek do dziejów wyposażenia szkół w Polsce), „Rocznik Polsko-Ukraiński. Kształcenie Zawo-

dowe: Pedagogika i Psychologia”, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało, Czę-

stochowa – Kijów 2013. 
86  CDIAUL 178, 2, 3735, k. 3. 
87  CDIAUL 178, 2, 3788, k. 56. 
88  Tamże, k. 57. 
89  J. Czernecki, J. Szablowski, S. Tatuch, Podręcznik do nauki kaligrafii dla użytku szkolnego  

i domowego, Lwów 1904, s. 26. 
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słowcy, właściciele dóbr, rentierzy, III średnio zamożni, czyli służba publiczna 

(woźni, listonosze) i prywatna (banki, koleje), pomocnicy handlowi, IV czelad-

nicy, rzemieślnicy, drobni rolnicy (niezamożni) i V wyrobnicy dzienni, także 

dzieci sieroce (proletariat). Wyniki badań dały taki oto obraz: I – 13,8%, II – 

22,9%, III – 21,5%, IV – 15,6%, V – 26,2%
90

. Jeśli chodzi o szkoły uchodzące 

za żydowskie zatrudnienie rodziców przedstawiało się następująco: 

Tabela 4. Pochodzenie społeczne uczniów 

Lp. Nazwa szkoły I II III IV V 

1. 
3-klasowa wydziałowa im. Czackiego 

żeńska 
27 181 116 60 120 

2. 
4-klasowa pospolita im. króla Sobieskie-

go żeńska 
33 209 50 90 100 

3. 
6-klasowa pospolita im. króla Sobieskie-

go męska 
15 227 126 124 201 

4. 4-klasowa pospolita im. Czackiego 3 153 85 120 143 

Źródło: VII Sprawozdanie Ck. Rady Szkolnej Okręgowej Miejskiej o stanie szkół ludowych królew-

skiego stołecznego miasta Lwowa za rok szkolny 1902/1903, Lwów 1904, s. 33. 

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w szkole Czackiego około 40% 

uczennic pochodziło z ubogich warstw społeczności żydowskiej, ich rodzice – 

na co dzień parający się drobnym handlem lub rzemiosłem – z trudem zarabiali 

na utrzymanie rodziny (w szkole męskiej ten odsetek był wyższy). Pochłonięci 

całkowicie zdobywaniem środków na pokrycie niezbędnych potrzeb na ogół nie 

troszczyli się o wychowanie i postępy szkolne swoich pociech. W rezultacie 

dziecko rozpoczynające edukację w szkole publicznej często nie znało elemen-

tarnych zasad zachowania się w grupie społecznej i wobec nauczycieli. Trudną 

do usunięcia barierą był też sygnalizowany wcześniej problem języka wykłado-

wego. Na szkołę spadał zatem ciężar nie tylko kształcenia, ale i opieki i wycho-

wania dziecka w dużej mierze pozbawionego prawidłowego wsparcia rodziny
91

. 

Już na etapie zapisu do szkoły kierownictwo placówki pozyskiwało informa-

cje o sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia oraz dokonywało oględzin jego wy-

glądu i zdrowia. Selekcjonowano uczniów wymagających opieki. Rozdawano 

odzież, bieliznę i obuwie, a w miesiącach zimowych także płaszcze. Najubożsi 

korzystali z bezpłatnych podręczników.  

Kadra pedagogiczna dbała o nawiązanie kontaktów z rodzicami. Nie zawsze 

było to możliwe. Rodzice nierzadko upatrywali w działalności opiekuńczej 

szkoły sposobu na odciążenie budżetu domowego. Domagali się pomocy mate-

                                                      
90  VII Sprawozdanie Ck. Rady Szkolnej Okręgowej Miejskiej o stanie szkół ludowych królewskie-

go stołecznego miasta Lwowa za rok szkolny 1902/1903, Lwów 1904, s. 32. 
91  CDIAL 178, 2, sygn. 3713, k. 71–72.  
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rialnej dla swoich dzieci. Kierownik Szczęsny Parasiewicz tak oto relacjonował 

kontakty na linii szkoła–rodzice: „[…] co pozostaje czasu wolnego od obowiąz-

kowych godzin, musi podpisany poświęcić rodzicom uczniów i różnym intere-

santom. Zdarza się, iż gdy podpisany jest gdzie na godzinie, po wyjściu z klasy 

zostaje już kilka osób, czekających na niego, a rozmowy i informacje trwają do 

godziny 2 i później. Rodzice uczniów tutejszych nie zadowalniają się krótką od-

powiedzią, owszem wymagają szerszych wyjaśnień i informacji, co też podpisa-

ny z całą wyrozumiałością i cierpliwością o każdej porze czyni. Wobec tego, iż 

szkoła ma przeszło 1000 uczniów – i stosunek podpisanego do publiczności mu-

si być żywszy i nader częsty. W czasie wpisów do szkoły, w miesiącach zimo-

wych, gdy są zapisy na obiady dla biednej dziatwy, w czasie zapisów i rozdaw-

nictw ubrań i obuwia, kancelaria szkolna jest wprost oblężona nie tylko w porze 

rannej i południowej [wyręka nauczycieli], ale i wieczornej”
92

. 

Środowisko wychowawcze uczniów nierzadko powodowało demoralizację 

młodzieży. Ponadto „przepełnienie klas sprzeciwia się wszelkim wymogom hi-

gieny i pedagogii na każdym stopniu nauki, to w klasach pierwszych uniemoż-

liwia znacznej liczbie dzieci jakikolwiek postęp tak, że znudzone śpią lub w do-

mu zostają”
93

. Przepełnienie było też powodem drugoroczności. Klasy, liczące 

nawet po 70 uczniów, uniemożliwiały nauczycielom utrzymanie odpowiedniej 

karności, powstrzymanie aktów przemocy czy niesubordynacji. Dużym proble-

mem była frekwencja. Uczniowie opuszczali zajęcia z różnych przyczyn – cho-

rób, obowiązków domowych, ale i z braku odpowiedniego obuwia w porze zi-

mowej czy konieczności przejścia z budynku szkoły głównej do jej filii, gdzie 

część klas odbywała naukę popołudniową
94

. 

Na przeciwnym biegunie słabej frekwencji znajdował się problem cało-

dziennego przebywania niektórych dzieci w szkole. W relacji nauczycielskiej 

czytamy, iż „rodzice dziatwy tej szkoły, przeważnie zarobnicy i przekupnie, wy-

chodzą już wczesnym rankiem do pracy zawodowej, a nie mając dzieci przy kim 

zostawić, wysyłają je do szkoły bez względu na godzinę rozpoczęcia nauki. 

Dziatwa, niewpuszczona do szkoły dla braku ubikacji, czeka na schodach, bra-

mie i ulicy od godziny 8 do 1 lub dłużej, narażona na mrozy, słoty, upały, a na-

wet demoralizację z powodu braku nadzoru. Wchodzi następnie do klasy za-

śmieconej, źle przewietrzonej dla braku czasu, a bardziej jeszcze dla braku czy-

stego powietrza na placu Zbożowym, który pokryty jest gęstą mgłą pyłu i od-

padków słomy, śmiecia, toteż za każdym otwarciem okna buchają gęste słupy 

cuchnącego powietrza do klasy”
95

. Nauczycielki filii szkoły żeńskiej 12 lipca 

1901 r. wystosowały prośbę do RSOM o znalezienie odpowiednich pomieszczeń 

dla dzieci oczekujących na lekcje swojej klasy.  

                                                      
92  Tamże, k. 70. 
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27 marca 1903 r. Salomea Lévay, kierownik filii szkoły Czackiego, tak cha-

rakteryzowała pochodzenie i sytuację społeczną uczennic: „[…] składają się 

przeważnie z dzieci pochodzących z warstw najbiedniejszych, gdzie panuje nę-

dza niedająca się opisać. Przychodzą te dzieci do szkoły w większej części na 

czczo albo o suchym kawałku chleba. Blade, wynędzniałe te istoty słabną, a czę-

sto mdleją podczas godzin szkolnych”
96

. By podobnym sytuacjom zapobiegać, 

na terenie szkoły zorganizowano dożywianie. Nauczyciele własnym kosztem 

opłacali szklankę mleka dla najbiedniejszych dzieci. Ponadto na terenie szkoły 

działało Towarzystwo Dobroczynności Dziesięcioprocentowe. Na przykład  

w roku 1903 jego przewodnicząca, Fanny Stroh, rozdała uczennicom płaszcze
97

. 

Środowisko szkolne zatem dla wielu uczniów żydowskich było jedynym 

źródłem prawidłowych wzorców wychowania, źródłem sił fizycznych, moral-

nych i umysłowych. Rodzina z przyczyn materialnych na ogół była niewydolna 

wychowawczo. Kontakty z rodzicami często ograniczały się jedynie do inter-

wencji w sytuacjach kryzysowych dziecka w szkole oraz roszczeń rodziców 

względem akcji dobroczynnych na terenie szkoły.  

Podsumowanie  

Szkoła im. T. Czackiego miała charakter postępowy, torowała drogę Żydom 

ortodoksyjnym do oświaty publicznej i kultury polskiej. Zgodnie z założeniami, 

miała asymilować młodzież, uwzględniając wymogi religii i obyczajowości ży-

dowskiej. Pracujący w niej nauczyciele byli zwolennikami idei polonizacyjnej. 

Dała ona wzór szkolnictwu fundacyjnemu barona Maurycego Hirscha w Ga-

licji, a Nehemiasz Landes, pierwszy dyrektor szkół im. T. Czackiego (męskiej  

i żeńskiej), został jego kierownikiem
98

. 

Szkoła im. T. Czackiego zainicjowała powstanie kolejnych szkół publicz-

nych we Lwowie, w których uwzględniano potrzeby religijno-obyczajowe staro-

zakonnych. Były to szkoły ludowe im. Piramowicza, Staszica i Sobieskiego. 

Wraz z rozwojem szkoły im. T. Czackiego postępował regres żydowskich 

szkół wyznaniowych, prowadzonych przez miejscową gminę (chodzi o szkołę 

męską i żeńską im. A. Kohna). Te zasłużone w procesie asymilacji Żydów pla-

cówki miały coraz mniej uczniów. Najpoważniejszym ich problemem był brak 

odpowiednich warunków lokalowych i perspektyw ich zmiany oraz ogólnego 

rozwoju. Uczęszczający doń chłopcy i dziewczęta rekrutowali się z najbardziej 

nieprzejednanych do szkoły publicznej grup ortodoksyjnych, dla których 

uczęszczanie do szkoły Kohna było trudnym kompromisem między przymusem 
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szkolnym a edukacją religijną. Szkoła im. T. Czackiego niejako przejęła pałecz-

kę po szkole im. Kohna w biegu po oświatę świecką.  

Nie można precyzyjnie oszacować jej roli w procesie asymilacji mas żydow-

skich, na przełomie bowiem XIX i XX w. na społeczność starozakonnych coraz 

silniej oddziaływały nowe nurty społeczne i ideologiczne – a mianowicie syjo-

nizm i socjalizm. Uzyskanie świadomości narodowej i klasowej mas żydow-

skich z pewnością jednak nie byłoby możliwe bez działań asymilacyjnych 

przedstawicieli żydowskiego oświecenia. Szkoła Czackiego, wcześniej szkoła 

im. A. Kohna, dawała klucz w postaci wykształcenia świeckiego otwierający 

drzwi do świata nieżydowskiego. 

Summary 

Czacki School in Lviv (1879–1914). A New Chapter in the History  

of the Education of Jews in Lviv  

The article presents the functioning of the Czacki school in Lviv during the years 1879–1914. Creat-

ed for the Jewish population, the school enabled its pupils to observe Jewish holidays and customs.  

A principal problem connected with the functioning of the school concerned language of in-

struction as for Jewish children, who used Yiddish on the daily basis, Polish was a foreign lan-

guage. Another problem was the teaching of the Jewish religion since there were no teachers, cur-

ricula or textbooks for this subject, and moreover, for a long time the educational authorities did 

not take up a firm position on the use of Hebrew, which for Jews was the language of prayer, in 

religion classes.  

The school met the task of assimilation of the Jewish population. It became very popular with 

the Jewish students and classes were constantly overcrowded. Thus it became necessary to set up 

another school was for the Jewish population of Lviv. Ultimately, the Czacki School undermined 

the importance of traditional educational institutions such as cheders and yeshivas. 

Keywords: Jews, Lviv, Galicia. 
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Zygmunt August w twórczości lwowskiego  

historyka Ludwika Finkla 

Słowa kluczowe: Zygmunt II August, historia, Ludwik Finkel, Lwów. 

Ludwik Finkel był jednym z najważniejszych historyków tzw. szkoły lwow-

skiej. Ośrodka, który przyczynił się do upowszechnienia w polskiej nauce histo-

rycznej profesjonalnego standardu historii krytycznej. Historycy związani z tym 

ośrodkiem nie tworzyli żadnej narodowej historiografii, lecz koncentrowali swo-

ją pracę na badaniach źródłowych. Domeną tejże szkoły było wydawanie mate-

riałów źródłowych. 

Czołową postacią tegoż środowiska był Ksawery Liske (1838–1891). Prócz 

niego wybitnymi badaczami byli m.in. dwaj jego uczniowie: Oswald Balzer 

(1838–1933) oraz Ludwik Finkel (1858–1930).  

Finkel – na kartach historii historiografii – zapisał się jako twórca pierwszej 

polskiej nowoczesnej bibliografii historycznej – Bibliografii historii polskiej
1
. 

Finkel urodził się 20 marca 1858 roku w Bursztynie, pow. Rohatyn. Pierwsze la-

ta życia mieszkał w Grzymałowie. Tam też ukończył szkołę podstawową. Naukę 

kontynuował w Tarnopolu, gdzie przeniosła się rodzina Finklów. Od październi-

ka 1877 roku mieszkał we Lwowie, gdyż rozpoczął studia na wydziale filozo-

ficznym tamtejszego uniwersytetu
2
. 

                                                      
1  A.F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000, s. 134–135; J. Serczyk,  

25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Toruń 1994, s. 395. 
2  Finkel Ludwik Michał Emanuel (1858–1930), [w:] „Polski Słownik Biograficzny” (dalej: PSB), 

t. 6, Kraków 1948, s. 466–467; M. Wierzbicka, Finkel Ludwik (20 III 1858 Bursztyn k. Tarno-

pola – 24 X 1930), [w:] Słownik historyków polskich, red. M. Prosińska-Jackl, Warszawa 1994, 

s. 133. 
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Karierę zawodową rozpoczął w 1878 roku, od aplikantury przy dyrektorze 

K. Liske, w świeżo przejętym przez Wydział Krajowy od władz austriackich Ar-

chiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich. W 1882 roku doktoryzował się na pod-

stawie pracy pt. Marcin Kromer, historyk polski XVI w. 

Otrzymanie stypendium umożliwiło Finklowi wyjazd do Berlina. Uczęszczał 

na seminaria prowadzone m.in. przez Droysena, Bresslaua oraz Kosera. Poznał 

również Mommsena i Treitschke’a. Rok akademicki 1883/1884 spędził w Pary-

żu. Na Sorbonie wówczas wykładali Fustel de Coulanges, Lavisse, Rimbaud, 

Segnobos, Voucher-Leclercq. Pobyt w Paryżu wykorzystał Finkel również na 

pracę biblioteczno-archiwalną
3
. 

W październiku 1884 roku Finkel powrócił do Lwowa. Wraz z przyjaciółmi 

– Henrykiem Kawczyńskim i Ferdynandem Bostlem – prowadził badania bi-

bliograficzne. W lutym 1885 roku otrzymał wykłady historii i literatury polskiej 

w dublańskiej Wyższej Szkole Rolniczej. Natomiast w drugim semestrze roku 

akademickiego 1886/1887 otrzymał stanowisko docenta historii średniowiecznej 

i nowożytnej na Uniwersytecie Lwowskim. W roku 1892 został profesorem nad-

zwyczajnym. Po przejściu na emeryturę Izydora Szaraniewicza został profeso-

rem zwyczajnym. W roku 1901 został dziekanem, a w roku 1911 rektorem.  

W latach 1918–1930 był kierownikiem katedry historii nowożytnej
4
. 

Finkel był niezwykle aktywnym naukowcem. Od 1887 roku „służył «Kwar-

talnikowi Historycznemu» dziesiątkami recenzji, przeglądami literatury, zwłasz-

cza dzieł zagranicznych, i pracą sekretarską”
5
. W 1887 roku wraz z Balzerem, 

Abrahamem, Papéem, Bostlem, Semkowiczem i innymi założył Towarzystwo 

Historyczne. W latach 1891–1903 był w nim sekretarzem, a w latach 1914–1923 

prezesem, a następnie członkiem honorowym. 

Ponadto Finkel był najpierw członkiem korespondencyjnym Akademii 

Umiejętności (1900), a od 1900 roku członkiem czynnym Akademii Umiejętno-

ści/Polskiej Akademii Umiejętności. Był też członkiem Towarzystwa Naukowe-

go we Lwowie. 

Finkel był badaczem niezwykle wszechstronnym, autorem prac z zakresu hi-

storii literatury
6
. Prowadził badania źródłowe

7
. Finkel jest jednak kojarzony 

przede wszystkim jako autor Bibliografii historii polskiej. „Od źródeł przeszedł 

                                                      
3  PSB, s. 467. 
4  Tamże, s. 467; M. Wierzbicka, dz. cyt., s. 134. 
5  PSB, s. 467. 
6  Finkel był autorem tekstów z zakresu historii literatury. Pisał prace m.in.: o Sępie Szarzyńskim 

(1880), o epoce romantycznej (1886), o wczesnych poezjach Mickiewicza, o Pieśni legionów 

(1894) – PSB, s. 467; M. Wierzbicka, dz. cyt., s. 134. 
7  Finkel prowadził wszechstronne badania źródłowe. W badaniach źródłowych „przerzucał się z 

epoki do epoki (Poselstwa Dantyszka (1879), Elekcja Leszczyńskiego 1704 r. (1884), Napad 

Ordy na Lwów 1695 (1884), rzecz o powstaniu galicyjskim r. 1809 pt. Zapomniani (1885),  

Z dziejów Stryja, Jadwiga Tarłówna, Opis Rzplitej z r. 1574 (1887), Okopy św. Trójcy 

(1889))” – PSB, s. 467; M. Wierzbicka, dz. cyt., s. 134. 
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[Finkel] do opracowań, zakończył uzupełnieniami, i to w r. 1904 nauka polska 

posiadła 3-tomowe dzieło o 34 305 pozycjach, jakiego pozazdrościć jej mogły 

wówczas różne literatury europejskie”
8
. 

Finkel był autorem biografii Marcina Kromera. Wspólnie ze Stanisławem 

Starzyńskim napisał Historię Uniwersytety Lwowskiego (1884). Oprócz tych 

monografii był autorem wielu krótszych tekstów naukowych
9
. 

Powyższe zestawienie wskazuje, że Finkel podejmował się wielu różnych 

prac. Niewątpliwie „główne siły poszły na Bibliografię”
10

. Finkel został okre-

ślony przez Andrzeja F. Grabskiego jako badacz przede wszystkim XVII wie-

ku
11

. Jednak Oskar Halecki podkreślał, że Finkel miał „żywy, ruchliwy umysł, 

nie zamknął się w jednej dobie dziejowej”
12

. Dlatego też badaniom czasów 

ostatnich Jagiellonów nie mógł poświęcić tyle czasu i uwagi, ile by chciał. Zda-

niem Haleckiego, Finkel zamierzał napisać dzieje ostatnich Jagiellonów. Najbli-

żej realizacji tegoż zamierzenia był wtedy, kiedy Akademia Umiejętności po-

wierzyła mu opracowanie okresu dwóch ostatnich Jagiellonów do Encyklopedii 

polskiej. Finkel pracę nad tym tekstem rozpoczął rzetelnie, „pragnąć dać nie tyl-

ko systematyczne zestawienie dotychczasowego stanu badań, lecz dojrzały owoc 

swych własnych studiów i rozmyślań”
13

. Historyk założył, że jego praca będzie 

miała charakter źródłowy. Jednak „z wielkiego zakreślonego planu podróży ar-

chiwalnych udało się zrealizować tylko część: zwiedził Gdańsk, Wiedeń, Kró-

lewiec, Insbruck, zaglądał do Petersburga, do Włoch, do Pesztu”
14

. Były to za-

tem dogłębnie przemyślane badania. Jednak tak zamierzonej pracy nie był  

w stanie przełożyć na niewielkie ramy narzucone przez wydawcę. Dlatego też 

zrezygnował z napisania tego tekstu. 

Praca Finkla nie poszła jednak na marne. Jej efektem jest szereg znakomi-

tych tekstów i przyczynków monograficznych. Za najważniejszy z nich należy 

uznać tekst pt. Polityka ostatnich Jagiellonów. Na uwagę zasługuje również syn-

tetyczny odczyt powstały w 1888 roku zatytułowany Charakterystyka Zygmunta 

Augusta
15

. 

                                                      
8  PSB, s. 467. 
9  O. Halecki, Ludwik Finkel jako historyk ostatnich Jagiellonów, „Kwartalnik Historyczny”, 

1931, s. 235–253; M. Wierzbicka, dz. cyt., s. 134. 
10  PSB, s. 468. 
11  A.F. Grabski, dz. cyt., s. 135. 
12  O. Halecki, dz. cyt., s. 235. 
13  Tamże, s. 237. 
14  PSB, s. 468. 
15  L. Finkel, Charakterystyka Zygmunta Augusta (Odczyt wygłoszony w Sali Ratuszowej we Lwo-

wie 20ego lutego 1888 r.), Lwów 1888. Po latach, bo w 1915 roku, Finkel na marginesie recen-

zowanej książki po raz wtóry dokonał charakterystyki Zygmunta Augusta – zob. tenże, Zivier 

E. Dr. phil. Neuere Geschichte Polent I Pd., Die zwei letzten Jagellonen (1506–1572) [Allge-

meine staatengeschichte, Abt. Geschichte der europäischem Staaten hrsg v. A.H.L. Heer  
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Charakterystyka Zygmunta Augusta 

Wygląd zewnętrzny 

Finkiel podkreślił, że dysponujemy kilkoma portretami Zygmunta Augusta 

oraz kilkoma wizerunkami „kreślonymi wprawną ręką dyplomatów”
16

. Pozwala-

ją one wnioskować, że Zygmunt August odziedziczył cechy zarówno po ojcu, 

jak i po matce. Historyk stwierdził, że „na pierwszy rzut oka [fizjonomia Zyg-

munta Augusta] jest […] najdziwaczniejsza mięszanina”. Po ojcu – a zatem po 

Jagiellonach – odziedziczył Zygmunt August: pochmurność litewską, „grę fizjo-

gnomii ospałą” oraz „zmysłowość malującą się w zakroju […] ust”. Po matce – 

pociągłą twarz, wysokie czoło, kruczy włos i śniadą cerę. Finkel pisał: „we Wło-

szech szukać [należy] protoplastów tych śniadych, namiętnością spalonych po-

liczków, tych oczu pełnych spokojnego spojrzenia, poza któremi widnieją cięż-

kie walki wewnętrzne. Wskazują one, wedle słów wielkiego znawcy, ludzi zara-

zem nieśmiałych, jak pełnych panów, ludzi, którzy umieją podpatrzyć obce 

zmysły, a swoje trafnie ukryć, straszliwi nieprzyjaciele, chociaż łagodni w obej-

ściu, mili i dobrzy, dopóki ich osobiście ktoś nie dotknie, bo wtedy nie dobierają 

w środkach”
17

. 

Z opisu Finkla dowiadujemy się, że Zygmunt August – jako mężczyzna 

dwudziestokilkuletni – był „wysmukły, słusznego wzrostu, pociągłej, melancho-

lijnej twarzy, wzniosłego czoła, kruczego włosa”. Historyk przekonywał, że był 

to po prostu mężczyzna „melancholijnie piękny”
18

. Z biegiem czasu wygląd ze-

wnętrzny króla ulegał zmianie. Zdaniem Finkla – u kresu życia – Zygmunt Au-

gust był „rosły, tęgi, silny”
19

. 

Cechy charakteru 

Finkel opisał Zygmunta Augusta jako człowieka uprzejmego. Historyk pisał: 

„Ci, którzy się do niego zbliżyli, nie mogą ujść czarom nadzwyczajnej jego 

uprzejmości. Ułożenie jego jest bardzo miłe i ujmujące […], charakter daleki od 

surowości”
20

. 

Zdaniem tegoż badacza, Zygmunta Augusta cechowała również uczucio-

wość, wrażliwość oraz namiętność
21

. Równocześnie był bezkompromisowy  

w swoich ocenach. Dlatego też „albo kocha, ulega; albo unika, prawie nienawi-

                                                      
F.A. Ukert, W.V. Glesebrecht u K. Lamprecht, 39 Werk] Goth 1915, Fr A. Perthes VIII +809, 

„Kwartalnik Historyczny” 1915, s. 327–338. 
16  Tenże, Charakterystyka…, s. 8. 
17  Tamże, s. 9. 
18  Tamże, s. 4. 
19  Tamże, s. 14. 
20  Tamże, s. 15. 
21  Tamże, s. 8. 
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dzi. […] Czy to nie walka tych dwóch natur – ta pajęcza tkanina życia tego kró-

la? a jeśli tak – to żywot jego ciężki, bo nigdy z sobą w zgodzie nie będzie, jak 

nie były te dwa światy, z których tylu współczesnych mu wyszło”
22

. 

Zygmunt August był też spostrzegawczy. Umiał trafnie ocenić bieżącą sytu-

ację i podjąć właściwe decyzje. Finkel pisał: „w polityce zagranicznej i w dy-

plomatycznych stosunkach król miał bystre oko. Starał się o przyjaźń z niemiec-

kimi cesarzami, aby od zachodu mieć wolne ręce, a baczne oko na wschód. 

Utrzymywał zaś tę przyjaźń z pomocą związków małżeńskich i szachując Habs-

burgów w Węgrzech, gdzie tajemnie popierał i nie dał upaść partyi im przeciw-

nej, albo też znosząc się z Francyą (chociaż to mniej). Moskwy nie chciał puścić 

do morza i jej konszachty z Europą, z cesarzem i papieżem paraliżował”
23

. 

Z narracji Finkla dowiadujemy się, że król funkcjonował według stałego 

planu dnia, choć uzależnionego od pory roku. Historyk pisał: „w zimie wstaje 

[Zygmunt August] na 6 godzin przededniem, t.j. o 2giej, je obiad w nocy, wie-

czerzę we dnie, idzie spać na parę godzin przed zachodem słońca. W lecie staje 

o 12tej w południe, je obiad o 4tej, wieczerzę o 1ej w nocy, idzie spać o tej”
24

. 

Do tego je mało, ale za to pije duże ilości wina węgierskiego. Zdaniem Finkla, 

Zygmunt August „musi żyć jednostajnie, ale żyje zupełnie różnie od powszech-

nie przyjętego zwyczaju. […] Zdaje się, że to życie nienaturalne, życie odpo-

wiadające raczej artyście, myślicielowi, niż człowiekowi czynu”
25

.  

Finkel podkreślił, że Zygmunt August „do czynu […] rączym nie jest, mimo 

to pracuje wiele, jeździ z miejsca na miejsce, na sejmach i sądach dosiaduje, 

żywy w obradach bierze udział”
26

. 

Stosunek do otoczenia 

Relacje z żonami 

Finkel podkreślił, że Zygmunt August był obojętny wobec pierwszej żony. 

Stronił od niej. Elżbieta była młodą, ładną kobietą. Co więcej, pokochała Zyg-

munta Augusta „od pierwszego spotkania”. Jednak Zygmunt August nie odwza-

jemnił uczucia. 

Historyk pytał w swojej pracy, dlaczego Zygmunt August nie zainteresował 

się swoją żoną. Odpowiedź na to pytanie wymagała od tegoż badacza nakreśle-

nia relacji między Zygmuntem Augustem a Boną. Pisał, że Zygmunt August 

„«boi się dotąd bardzo pani matki, tak, że nic nie robi, nic nie mówi bez niej» 

[…] ona nie pozwala ani synowi działać, ani mówić, tylko tak, jak sama rozkaże. 

Nikt nie śmie też przemówić do królowej Elżbiety, ani jej odwiedzić bez jej wo-

                                                      
22  Tamże, s. 8–9. 
23  Tamże, s. 20. 
24  Tamże, s. 14–15. 
25  Tamże, s. 15. 
26  Tamże. 
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li…”
27

. Badacz ten nie potrafił odpowiedzieć na pytanie: dlaczego Bona niena-

widziła Elżbiety. Pisał: „wszak od tak dawna wiodła się sprawa tego małżeń-

stwa, że jej łacno przeszkodzić mogła. Może to samo, że obok niej, odtąd starej 

królowej, stawała druga młoda królowa (o co ją poselstwo austriackie pomawia), 

może też miłość narodu, zwracająca się z taką szybkością ku Elżbiecie, stały się 

powodem wręcz okazywanej niechęci, dokuczenia w drobnych, nawet niegod-

nych korony rzeczach”
28

. Zatem niechęć Zygmunta Augusta do Elżbiety została 

narzucona mu przez matkę. Finkla zastanowiła ta bezwarunkowa uległość syna 

wobec matki. Mimo że był wówczas dwudziestokilkuletnim mężczyzną, to ową 

uległość wobec matki nazwał historyk „dziecięcą”. Uznał, że w tym czasie 

Zygmunt August nie wykazywał samodzielności emocjonalnej. Gdzie zatem 

tkwiła przyczyna takiego zachowania? Dla Finkla odpowiedź była prosta. Przy-

czyną było wychowanie
29

. 

Po śmierci Elżbiety Zygmunt August związał się z Barbarą Radziwiłłówną. 

Badacz pisał, że król uległ czarowi Barbary. Jednak „czuł niestosowność związ-

ku i przewidywał [jego] skutki”
30

. Mimo to, gdy został przymuszony do ślubu, 

to „nie wahał się natychmiast ślubu dokonać”
31

. 

Małżeństwo Zygmunta Augusta z Barbarą ukazało wszystkie jasne i ciemne 

strony charakteru króla. Małżeństwo było tajne. Historyk pisał: „matce nie śmiał 

powiedzieć, ojca próbował, czyby na małżeństwo takie pozwolił, ale gdy starzec 

oburzył się, wolał zwierzyć się kilku senatorom, nieprzychylnym Bonie, innych po-

zyskać pieniędzmi”
32

. W tym czasie umiera ojciec. Zygmunt August wykorzystuje 

ten moment i przedstawia Barbarę – jako swoją żonę – senatorom litewskim. Roz-

poczyna się zatem walka o uznanie Barbary za prawowitą małżonkę królewską. 

Zygmunt August bardzo kochał Barbarę. W każdym możliwym momencie 

obsypywał ją „objawami miłości”. Nie było jednak dane Zygmuntowi Augusto-

wi nacieszyć się szczęściem u boku wybranki, gdyż Barbara umarła
33

. 

Zygmunt August nigdy nie pogodził się ze stratą ukochanej. Jednak ze 

względów politycznych, w roku 1553, ożenił się po raz trzeci, z Katarzyną, sio-

strą Elżbiety. Katarzyna była wówczas kobietą dwudziestoletnią, wdową po 

księciu mantuańskim. Finkel pisał: „małżeństwo to, z politycznych względów 

zawarte, (celem powstrzymania koalicji niemiecko-moskiewskiej), nie może go 

[króla] zadowolić, a skoro go nie zadowala, to wiemy, wkrótce będzie mu znie-

nawidzonem, prawie wstrętnem”
34

.  

                                                      
27  Tamże, s. 4. 
28  Tamże, s. 4–5. 
29  Tamże, s. 5. 
30  Tamże, s. 9. 
31  Tamże, s. 10. 
32  Tamże, s. 10. 
33  Tamże, s. 11. 
34  Tamże, s. 12. 
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Katarzyna – w przekonaniu tegoż historyka – była kobietą zdolną, „rozum-

ną”, ale zimną, nie potrafiącą rozkochać w sobie małżonka. Była chorowita. Do-

datkowo starała się być ambasadorem swego ojca w Polsce. Te wszystkie cechy 

odstręczały Zygmunta Augusta od żony. Spowodowały, że w niespełna rok po 

ślubie król myślał o rozwodzie. Finkel uznał, że Zygmunt August „rozwiódłby 

się pewnie, gdyby myśl o rozwodzie nie walczyła z wysokiem pojęciem królew-

skiej godności, którą wziął w spadku po Jagiellonach. Obowiązkom poddać się 

nie umie, a zerwać ich nie ma siły!”
35

. Dlatego też unikał żony. Uciekał w lasy 

litewskie, a gdy wracał, to tylko po to, by jej „coraz bardziej unikać”. Od żony 

uwolniła Zygmunta Augusta 28 lutego 1572 roku jej śmierć. 

Relacje z rodzicami 

Finkel podkreślał, że Zygmunt August dość długo pozostawał pod wpływem 

matki. Z narracji wynika, że relacja między Boną a Zygmuntem Augustem była 

toksyczna. Bona była bowiem matką kontrolującą
36

. 

Wiemy, że to Bona zajmowała się wychowaniem syna. Finkel uznał, że było 

to wychowanie charakterystyczne dla jedynaków. Wychowanie w „pieszczocie  

i rozpuście, wśród pochlebców i sług wzrastających”
37

. Istotnym jest fakt, że 

Zygmunt August był wychowywany przez niezwykle charyzmatyczną matkę. 

Matkę, która go kochała, dogadza jego chęciom, jego upodobaniom, ale która 

kontrolowała każdy jego krok. Dlatego też historyk podkreślił, że „Zygmunt 

August boi się dotąd bardzo pani matki tak, że nic nie robi, nic nie mówi bez 

niej”
38

. Należy pamiętać, że jedną z form kontroli jest manipulacja. Bona mani-

pulując synem, uzyskiwała to, co chciała, bez konieczności proszenia o to
39

. 

W relacjach Zygmunta Augusta z matką nic nie zmienił jego ślub z Elżbietą. 

Dlatego też zaintrygowały one Finkla. Historyk na kartach swojej pracy pytał: 

„skąd ta uległość syna dla matki, taka bezwzględna, taka prawie dziecięca”
40

. 

Finkel podkreślił, że Zygmunt August miał wówczas już ponad 22 lata, a w tym 

wieku człowiek nie ulega już (zwłaszcza w sprawach sercowych) matce. Badacz 

pytał dalej: „nie miałżeby syn królewski zdobyć się na tyle samodzielności?  

W tym charakterze, czy w tem wychowaniu jest wada czy błąd, jakiś w każdym 

razie niedostatek”
41

. 

Należy jednak pamiętać, że dla kontrolującego rodzica kontrolowanie doro-

słych dzieci jest bardzo istotne. Rodzice nie przestają „pociągać za sznurki”, któ-

re utrzymują dzieci w bezwzględnej zależności. Taka zależność trwa „dopóki 

                                                      
35  Tamże. 
36  S. Forward, Toksyczni rodzice, Warszawa 1994, s. 42. 
37  L. Finkel, Charakterystyka…, s. 6. 
38  Tamże, s. 4. 
39  S. Forwald, dz. cyt., s. 46. 
40  L. Finkel, Charakterystyka…, s. 5. 
41  Tamże. 
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toksyczni rodzice potrafią skłonić swego syna czy córkę do czucia się dziec-

kiem, dopóki mogą utrzymać kontrolę. W rezultacie, dorosłe dzieci kontrolują-

cych rodziców często mają niewyraźne poczucie własnej tożsamości. Mają pe-

oblemy z patrzeniem na siebie jako na istoty oddzielne od rodziców. Czują się 

bezradne. Wszyscy rodzice kontrolują swoje dzieci aż do chwili, kiedy one same 

przejmują kontrolę nad własnym życiem. W normalnych rodzinach zmiana ta 

ma miejsce wkrótce po wejściu w wiek dorosły. W rodzinach toksycznych to 

zdrowe oddzielenie jest opóźnione o całe lata lub też nigdy do niego nie docho-

dzi”
42

. Aby owo oddzielenie się mogło nastąpić, muszą nastąpić zmiany, które 

umożliwią „dziecku” uzyskanie kontroli nad własnym życiem. 

Zygmunt August kontrolę nad własnym życiem przejął, gdy został odesłany 

przez rodziców (matkę) na Litwę. Finkel uważał Bonę za osobę przebiegłą. Hi-

storyk podkreślił, że gdy Bona chciała pogorszyć relacje (i tak już wówczas nie 

najlepsze) Zygmunta Augusta z żoną, to wysłała go na Litwę. Wyjazd Zygmunta 

Augusta pogorszył relacje młodego Jagiellona, ale z matką.  

Finkel trafnie zauważył, że „często ludzi oplątują się we własne sidła, a gdy 

dołki pod innymi kopią, sami w nie wpadają. Tak się stało z Boną. Czego Bona 

chciała uniknąć, to właśnie ten wyjazd sprowadził. Wydobył się królewicz  

z dusznej atmosfery, «w której niby cieplarniana latorośl» wzrastał; owiało go 

świeże powietrze borów litewskich, zakosztował łowów, spotkał innych, niepo-

dobnych do włoskiego fraucymeru i zauszników Bony ludzi. Odezwała się dobra 

natura, obudziła się z uśpienia krew Jagiellonów, łaknąca tych lasów i puszcz li-

tewskich. Znalazł się też człowiek, który otworzył oczy królewiczowi, w innem 

świetle machinacje matki okazał, niż się jej uczynki przedstawiały z komnat 

krakowskich”
43

.  

Zygmunt August z posłusznego syna stał się wówczas przeciwnikiem Bony. 

Dlatego też, gdy rozpoczął walkę o uznanie Barbary Radziwiłłówny za prawo-

witą małżonkę, spiskował z tymi senatorami, którzy byli nieprzychylni Bonie
44

. 

Niewiele pisał Finkel o relacjach Zygmunta Augusta z ojcem. Zagadnienie 

to pojawia się w narracji tegoż badacza jedynie jako tło omawianych faktów. 

Niemniej jednak wiemy, że Zygmunt I nie uczestniczył w wychowaniu syna. 

Finkel podkreślił, że niewiele wiadomo o wychowaniu Zygmunta Augusta. 

Wiemy jednak, że wychowaniem syna zajęła się Bona. Zygmunt I ingerował 

tylko wtedy, gdy został przymuszony przez otoczenie. Historyk pisał: „kiedy 

wreszcie niezadowolenie z takiego wychowania się wzmaga i najpoważniejsi 

senatorowie zwracają uwagę króla […] skłania się ojciec do wysłania 18- 

-letniego syna na potrzebę przeciw Wołochom. Oboje królestwo odprowadzali 

go aż do Bochni, na drugi nocleg, i oddali w opiekę hetmanowi Tarnowskiemu  

i Andrzejowi z Górki. Od nich miał się dowiedzieć o sprawach i postępkach ry-

                                                      
42  S. Forwald, dz. cyt., s. 55. 
43  L. Finkel, Charakterystyka…, s. 7. 
44  Tamże, s. 10–11. 
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cerskich, o sztuce sprawiania wojska. Senatorowie pojęli obowiązek, zamykali 

się co dzień na kilka godzin z królewiczem, w ustawicznej pracy go mając, po-

uczali, w sprawy wprowadzali. Ale biedne 18-letnie dziecię nie mogło podołać 

tym trudom, zaczęło utyskiwać, dano znać królowej, ta jęła narzekać, lamento-

wać, ganiąc to, «że król jednego syna mając, w tak daleką i niebezpieczną drogę 

go posłał». Król dał więc rozkaz powrotu, i wrócił się królewicz – z Glinian. 

Bardzo ganili to ludzie, a rotmistrz Raczkowski mawiał, że «gdy pan ten swych 

lat młodych strzelby nie słyszał, ludziom się w ordynku nie przypatrzył, szyku 

bitwy nie widział, już ten pan waleczny nigdy nie będzie»”
45

. Zatem nawet wtedy, 

gdy Zygmunt I chciał się mieć wpływ na wychowanie syna, nie było to możliwe. 

W innym miejscu Finkel pisał, że gdy Zygmunt August przebywał na Litwie do 

Krakowa nadchodziły najlepsze wieści „«o dzielnościach, pracach i sądach młodego 

króla» tak, że stary ojciec zawołał raz: «zostawcie też co ganić moi panowie!»”
46

. 

Relacje z innymi osobami 

Zygmunt August został przedstawiony przez Finkla jako człowiek dbający  

o ludzi. Pamiętał przede wszystkim o tych, którzy mu dobrze służyli. Tych hoj-

nie wynagradzał. Zygmunt August był „łaskawy, o poddanych, o służbie i dwo-

rzanach zwłaszcza pamiętający, każdą usługę hojnie wynagradzający”
47

. 

Nie był również pamiętliwy. Umiał wybaczać nawet poważne przewinienia. 

Na potwierdzenie tych słów przytoczył Finkel dwa przykłady. Badacz pisał, że 

Zygmunt August: „przebaczający łatwo wielkie nawet winy, jak owemu Stad-

nickiemu, który go królem znać nie chciał, lub awanturnikowi Wiśniowieckie-

mu, bo «król kocha się w miłości poddanych»”
48

. 

Finkel podkreślał, że gdy Zygmunt August podjął jakąś decyzję, to konse-

kwentnie dążył do jej urzeczywistnienia. Stanowczo i wytrwale dążył do celu. 

Dlatego też nie wahał się zjednywać sobie zwolenników różnymi formami prze-

kupstwa (rozdawał godności i dobra materialne). Był skłonny do daleko posu-

niętych ustępstw. Równocześnie był wówczas nieubłagany dla swoich przeciw-

ników. Finkel uznał, że w takich sytuacjach Zygmunt August wykazywał się 

nadzwyczajną zręcznością. Przynosiła ona jednak wymierne korzyści, gdyż ba-

dacz pisał, że Zygmuntowi Augustowi „wreszcie wszystko się udaje”
49

. 

Kres życia 

Finkel uznał, że u kresu życia Zygmunt August, mimo, że „na oko to czło-

wiek rosły, tęgi, silny”, w istocie był chory, „bardzo często chory”. Każdego 

                                                      
45  Tamże, s. 5–6. 
46  Tamże, s. 8. 
47  Tamże. 
48  Tamże, s. 15. 
49  Tamże, s. 11. 
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bowiem roku król chorował na „febrę, katary, «flux w rękach», podagrę”. Nie-

dyspozycja króla bywała czasami tak duża, że król nie był w stanie „podnieść się 

na łożu”
50

. 

Mimo pogarszającego się stanu zdrowia „król nie wierzy w bliskość zgonu 

[…], a czem bliżej tej chwili, tem goręcej pragnie okruszyny życia zachować. 

[…] Wreszcie, kiedy już i tchu braknie, pyta Żalińskiego, czy ma pod ręką suk-

no, w którem chowają królów. Słabym, przerywanym głosem, płacząc, prosi 

przyjaciół o przebaczenie. Z rękami założonemi jak do modlitwy, wpatrując się 

w krucyfix, wyzionął ducha…”
51

. 

Zygmunt August był władcą, który intrygował oraz nadal intryguje history-

ków. Dlatego też temu królowi poświęcono wiele miejsca na kartach prac histo-

rycznych. Na ich tle wyróżnia się jednak praca Finkla. Mimo że historyk wyko-

rzystał w niej powszechnie znane źródła, to charakterystyka Finkla – jako jedyna 

– została oparta na wszechstronnej analizie psychologicznej monarchy
52

. 

Finkel przedstawił w swojej pracy portret Zygmunta Augusta. Zaprezento-

wana powyżej analiza wskazuje, że z lakonicznych informacji umieszczanych 

przez Finkla na marginesie rozważań można zbudować portret wizualny monar-

chy. I to zarówno młodego Zygmunta Augusta, jak i dojrzałego. Narracja tegoż 

historyka pozwala również na przedstawienie portretu charakterologicznego 

monarchy. Analiza tekstu wskazuje, że Finkel dość dużo miejsca poświęcił na 

dociekanie zależności charakterystycznych dla życia prywatnego króla, zwłasz-

cza relacjom łączącym go z kolejnymi żonami
53

. 

Recenzent pracy Finkla podkreślił, że Zygmunt August miał „charakter […] 

istotnie skomplikowany bardzo, pełen sprzeczności, w sobie samym pełen nie-

konsekwencyj, a więc niełatwy do wytłumaczenia i zrozumienia”
54

. Zatem cha-

rakterystyka Zygmunta Augusta też nie była łatwa. Recenzent zakwestionował 

pozytywną ocenę monarchy. Pisał bowiem: „ale czy charakterystyka Zygmunta 

Augusta trafna?”
55

. 

Wiele lat później badania Finkla analizował O. Halecki. Halecki pisał: „Fin-

kel nie idealizuje […] jednostronnie Zygmunta Augusta. Uwydatniając sprzecz-

ne o nim sądy współczesnych i późniejszych pokoleń, przyznał, że w jego cha-

rakterze ścierały się dwa światy: jagielloński i włoski, tak że stosował równo-

cześnie dwie teorie polityczne: Modrzewskiego i Macchiavela”
56

. Zdaniem  

O. Haleckiego, Finkel „uderza [czytelnika] trafnością sądu”
57

.  

                                                      
50  Tamże, s. 14. 
51  Tamże, s. 13. 
52  O. Halecki, dz. cyt., s. 252; W.Z., Ludwik Finkel, Charakterystyka Zygmunta Augusta, Lwów 

1888 (Odbitka z Przew. Nauk. i Liter.), str. 23, 8, „Kwartalnik Historyczny” 1889, s. 343. 
53  O. Halecki, dz. cyt., s. 252. 
54  W.Z., dz. cyt., s. 343. 
55  Tamże. 
56  O. Halecki, dz. cyt., s. 253. 
57  Tamże, s. 252. 
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Summary 

Sigismund II Augustus in the Literary Output of a Lvov Historian 

Ludwik Finkel 

Ludwik Finkel was one of the most distinguished historians of the so-called school of Lvov. He 

contributed to the history of historiography as the author of the first contemporary Polish historical 

biography – The Bibliography of Polish History. It shall be remembered though that Finkel was 

also the historian describing the times of the last Jagiellonian rulers. This paper analyses the 

speech written by L. Finkel in 1888, entitled The Character Study of Sigismund II Augustus.  

In his paper, Finkel presents the profile of Sigismund II Augustus. It is visual in its character, 

but above all it provides the readers with the characterological study of this monarch. The analysis 

of the text shows that Finkel devoted a lot of his attention to investigate private relationships in the 

king’s personal life, especially the relations with his wives.  

Thus, despite the fact that Finkel used in his monograph only well-known sources, his unique 

character study was based on the thorough psychological analysis of the monarch. 

Keywords: Sigismund II Augustus, history,  Ludwik Finkel, Lvov. 
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Szkolnictwo specjalne w Częstochowie w okresie 

międzywojennym. Zarys problematyki 

Słowa kluczowe: szkolnictwo podstawowe, szkoły specjalne, 1918–1939, Częstochowa. 

Ideą przewodnią dla reformatorów oświaty okresu międzywojennego były 

hasła szkoły świeckiej, bezpłatnej i dostępnej dla szerokich mas społecznych. 

Realizacja tychże założeń nie była możliwa z uwagi na zróżnicowanie systemów 

szkolnych odziedziczonych po zaborcach. Przed rządem polskim stanęło zatem 

zadanie polegające na ujednoliceniu szkolnictwa, tj. określeniu jego podstaw or-

ganizacyjnych i programowych, a także podniesieniu powszechności nauczania
1
. 

Dodać należy, iż ujednolicenie struktur oświatowych obejmować miało także 

sektor szkolnictwa specjalnego.  

Szkolnictwo specjalne w Polsce scharakteryzowane zostało przez Jana 

Hellmanna. Według niego jest to dział, który „obejmuje organizację szkół i za-

kładów dla dzieci głuchoniemych, ociemniałych i psychicznie anormalnych, tj. 

umysłowo upośledzonych i moralnie zaniedbanych. Całokształt organizacji za-

wiera – poza samymi zakładami wychowawczymi – również i przygotowanie do 

nich odpowiedniego personelu. Cały ten dział szkolnictwa […] nie stoi w żad-

nym stosunku do rzeczywistych potrzeb w tej dziedzinie”
2
. Przyczyn niezado-

walającego rozwoju tego sektora oświaty dopatrywał się autor w wysokich kosz-

tach kształcenia dzieci upośledzonych, przewyższających 4–5-krotnie nakłady 

na oświatę dzieci zdrowych, oraz niechęci do pokrywania tych wydatków przez 

budżet państwa
3
. 

                                                      
1  J. Sadowska, Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok 2001, s. 12–20. 
2  J. Hellmann, Stan i potrzeby szkolnictwa specjalnego w Polsce, „Szkoła Specjalna” 1924/1925, 

nr 1, s. 4. 
3  Tamże, s. 4–5. 
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Duże znaczenie w rozbudowie szkolnictwa specjalnego odgrywał czynnik 

ekonomiczny, który w sposób znaczny hamował jego rozwój. Jednak dominują-

cym problemem w sektorze kształcenia specjalnego było jego niedostateczne 

określenie prawne, a więc ustawodawstwo. 

W okresie międzywojennym nie wydano ustaw odnoszących się do szkół 

specjalnych, które precyzyjnie określałyby organizację tych placówek. Mimo 

nacisku ze strony nauczycielstwa rząd nie wydał również ustawy, która odnosi-

łaby się do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci głuchoniemych, ociemnia-

łych, upośledzonych umysłowo oraz moralnie zaniedbanych. Zasady ich kształ-

cenia nakreślał dekret O obowiązku szkolnym z 7 lutego 1919 roku, który zwal-

niał z realizacji obowiązku szkolnego dzieci „chore fizycznie (szczególnie na 

gruźlicę otwartą) lub umysłowo oraz dzieci niedorozwinięte, o ile ich ułomności 

stwierdzone przez lekarza szkolnego względnie powiatowego wyłączają je od 

pobierania nauki w szkołach powszechnych”
4
. Zgodnie z prawem oświatowym 

szkolnictwo specjalne funkcjonowało równorzędnie do szkolnictwa powszech-

nego, jednakże w stosunku do dzieci upośledzonych przepisy dekretu nie miały 

charakteru bezwzględnego. 

Nowego kształtu w szkolnictwie specjalnym nie nadała również ustawa  

O ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 roku, która wskazywała jedynie, iż „wy-

chowanie i kształcenie dzieci anormalnych odbywa się w zakładach i szkołach 

powszechnych specjalnych, względnie w oddziałach specjalnych”
5
. Ustawa za-

kładała przy tym możliwość zwolnienia z realizacji obowiązku szkolnego, jeśli 

w danej miejscowości nie było odpowiedniej placówki tego typu. 

Konstytucja marcowa gwarantowała natomiast wszystkim dzieciom zanie-

dbanym pod względem wychowawczym, pozbawionym odpowiedniej opieki 

rodzicielskiej, prawo do opieki i pomocy państwa poprzez działania określone 

ustawą
6
. 

Zaznaczyć należy, iż kwestie zakładania, prowadzenia, utrzymywania i nad-

zorowania placówek kształcenia specjalnego nie zostały sprecyzowane w pra-

wodawstwie szkolnym. 

Rozwój kształcenia specjalnego w Polsce międzywojennej znacząco hamo-

wał fakt, iż nie posiadało ono organu centralnie nadzorującego przy Minister-

stwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1920 roku powstał przy 

MWRiOP Wydział Szkół Specjalnych, odpowiedzialny za szkolnictwo dzieci 

głuchoniemych, ociemniałych i upośledzonych umysłowo, jednak jego urząd 

trwał bardzo krótko. Dopiero w 1935 roku zainicjowano przy ministerstwie dzia-

łalność Komisji Doradczej ds. Szkolnictwa Specjalnego, jednak nie posiadała 

ona kompetencji decyzyjnych w tym zakresie. Dziećmi moralnie zaniedbanymi 

                                                      
4  Dekret o obowiązku szkolnym, Dz. Urz. Min. WRiOP 1919 r., nr 2, poz. 2, art. 32. 
5  Ustawa z dnia 11 marca 1932 roku, Dz.U. 1932 r., nr 38, poz. 389, art. 13. 
6  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r., Dz.U. 1921, nr 44, poz. 267,  

art. 103. 
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zajmowało się Ministerstwo Sprawiedliwości, prowadzące administrację i nad-

zór zakładów wychowawczo-poprawczych. 

Szkolnictwo specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo 

Szkolnictwo specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo było najlepiej 

rozwijającym się sektorem szkolnictwa w latach międzywojnia. Wciąż jednak 

duża część uczniów upośledzonych pozostawała poza systemem nauczania. We-

dług szacunku z roku 1925 w Polsce było 75 000 dzieci upośledzonych umysło-

wo, a tylko 2274 z nich kształciło się w placówkach specjalnych
7
. 

Szkoły specjalne dla upośledzonych umysłowo przeznaczone były dla dzie-

ci, u których iloraz inteligencji mieścił się w przedziale od 35 do 70 punktów. 

Zasady przeprowadzania selekcji zostały unormowane przepisami zawartymi  

w rozporządzeniu ministra WRiOP z dnia 3 sierpnia 1936 roku
8
. Według doku-

mentu podstawowym celem selekcji jest kierowanie dzieci do szkół i oddziałów 

specjalnych. Dotyczyło to w szczególności dzieci, u których istniało uzasadnio-

ne obserwacją w pierwszych dwóch latach nauki w szkole podejrzenie wystą-

pienia upośledzenia umysłowego oraz u których obowiązek szkolny został odro-

czony. Selekcja miała dotyczyć uczniów pobierających naukę w pierwszej i dru-

giej klasie szkoły powszechnej, uprawniona do jej przeprowadzenia była pra-

cownia psychologiczna Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej oraz na-

uczyciele przeszkoleni w tym zakresie. 

Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej wywarł zasadniczy wpływ na 

kształtowanie się i rozwój szkolnictwa specjalnego w Polsce. Wyłonił się on  

w 1922 roku z Państwowego Instytutu Fonetycznego oraz z Seminarium Peda-

gogiki Specjalnej. Placówka ta powstała z inicjatywy Marii Grzegorzewskiej, 

która pełniła funkcję jego dyrektora od powstania do ostatnich lat swego życia 

(1967). Instytut oferował nauczycielom i słuchaczom wiedzę teoretyczną oraz 

praktyczną z zakresu pedagogiki specjalnej. Zasadnicze znaczenie dla jego 

funkcjonowania miało jednak umiłowanie pracy nauczyciela i dziecka oraz chęć 

służenia rozwojowi pedagogiki specjalnej
9
. 

Podstawowym typem szkoły specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo 

była w latach 1918–1939 6-letnia szkoła powszechna, przeznaczona dla dzieci 

upośledzonych w stopniu lekkim. Dzieci upośledzone w stopniu ciężkim w nie-

wielkim zakresie objęte były opieką. 

                                                      
7  H. Ryll, Obecny stan rozwoju szkolnictwa specjalnego w Polsce, „Szkoła Specjalna” 

1934/1935, nr 11, s. 58. 
8  Rozporządzenie i instrukcja ministra WRiOP z dnia 3 sierpnia 1936 r. O selekcji dzieci upośle-

dzonych umysłowo i kierowaniu ich do zakładów, szkół i oddziałów specjalnych, Dz.U. Min. 

WRiOP 1936, nr 8, poz. 132. 
9  M. Kotlarski, dz. cyt., s. 118–119. 
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Szkoły specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo tylko częściowo za-

spokajały potrzeby większych miast. Dostępu do edukacji nie miały natomiast 

dzieci z terenów wiejskich oraz zamieszkałe w mniejszych miastach. Przyczyną 

tego stanu był fakt, iż w latach tych nie funkcjonował ani jeden państwowy za-

kład wychowawczy, który oferowałby dzieciom upośledzonym kształcenie  

w szkole specjalnej z możliwością zamieszkania w internacie
10

.  

Organizacja szkolnictwa powszechnego specjalnego  

w Częstochowie 

W grudniu 1929 roku Jan Zegadło przeprowadził badania selekcyjne w czę-

stochowskich publicznych szkołach powszechnych, zgodnie z wyznacznikiem 

ministerialnym z dnia 3 sierpnia 1936 roku. Wyodrębnił wówczas grupę dzieci 

upośledzonych umysłowo
11

. Był to swoisty początek kształcenia specjalnego  

w częstochowskim szkolnictwie powszechnym. 

Pierwszy oddział, obejmujący 27 uczniów, rozpoczął naukę 7 stycznia 1930 

roku. Oddział specjalny umiejscowiony został w parterowym budynku Publicz-

nej Szkoły Powszechnej nr 14 przy ulicy Waszyngtona 62
12

. Był to zaczątek 

pierwszej szkoły specjalnej w całym województwie kieleckim
13

. 

Organizacja szkolnictwa specjalnego była utrudniona pod względem mate-

rialnym i lokalowym. W budynku szkoły powszechnej nr 14 do dyspozycji od-

działu specjalnego oddano jedynie pomieszczenia wyposażone w ławki. Nie za-

opatrzono ich w tablicę, stoły, krzesła, szafy – meble niezbędne w salach wykła-

dowych
14

. 

Trudne warunki nauczania poprawiły się dzięki życzliwemu stanowisku ów-

czesnego wiceprezydenta Częstochowy Józefa Dziuby, który wpłynął na decyzję 

magistratu o umieszczeniu oddziałów specjalnych w budynku mieszczącym się 

przy ulicy Narutowicza nr 16
15

. 

Z dniem 1 września 1930 roku otwarto 2 nowe klasy – pierwszą i drugą. Na-

uczanie łącznie trzech klas odbywało się w jednej sali przeznaczonej na zajęcia 

dydaktyczne. Kształceniem zajmowało się dwóch nauczycieli: Jan Zegadło oraz 

                                                      
10  M. Kotlarski, Szkolnictwo specjalne dla upośledzonych umysłowo w Polsce do 1939 roku, 

„Szkoła Specjalna” 1969, t. 29, s. 120. 
11  70-lecie Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, Częstochowa 

2007, s. 4. 
12  Tamże. 
13  M. Kotlarski, dz. cyt., s. 114. 
14  Wspomnienia kierownika szkoły Jana Zegadły zamieszczone w Kronice Publicznej Szkoły 

Powszechnej Specjalnej nr 23, Składnica Akt Szkoły nr 23. 
15  Tamże; 70-lecie Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, Czę-

stochowa 2007, s. 4. 
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Edward Szwarc – były dyrektor Szkoły Specjalnej dla Moralnie Zaniedbanych  

w Herbach
16

. W roku szkolnym 1936/1937 liczba oddziałów szkolnych specjal-

nych wynosiła 6
17

. Na kolejny rok szkolny przewidywano powiększenie liczby 

oddziałów powszechnej szkoły specjalnej.  

Stale przybierająca liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

oraz wzrastająca liczba nauczycieli zajmujących się ich kształceniem spowodo-

wały, iż rozpoczęto starania o przekształcenie oddziałów specjalnych w pu-

bliczną szkołę powszechną specjalną. Starania te zakończyły się sukcesem.  

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 1922 roku O zakładaniu  

i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych
18

 po rozpatrzeniu opinii Rady 

Szkolnej Miejskiej w Częstochowie z dnia 10.06.1930 roku oraz sprawozdania 

Inspektora Szkolnego w Częstochowie z dnia 7.10.1936 roku nr 3738/37 decyzją 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego z dnia 8.05.1937 zorganizowano 

w Częstochowie Publiczną Szkołę Powszechną Specjalną nr 23
19

. 

W myśl założeń ustawy O zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół po-

wszechnych oraz O budowie publicznych szkół powszechnych
20

 obowiązki pro-

wadzenia i utrzymywania placówki spoczęły na samorządzie miejskim. Zarząd 

Miejski zobligowany został do zapewnienia szkole specjalnej odpowiedniego 

lokalu, ewentualnie pomieszczenia, w przyszłości do wybudowania nowego bu-

dynku szkolnego wraz z mieszkaniem dla nauczyciela i pomieszczeniami go-

spodarczymi. Odpowiedzialny był również za wyposażenie szkoły w urządzenia 

wewnętrzne, tj. ławki, stoliki, krzesła, tablice, szafy, umywalki, toalety itp. Po-

krywał on również koszty związane z funkcjonowaniem szkoły, wynikające 

bezpośrednio z założeń ustaw
21

. 

Swą działalność Publiczna Szkoła Powszechna Specjalna nr 23 rozpoczęła  

z dniem 1.09.1937 roku, jej kierownikiem zaś został Jan Zegadło, który obej-

mował stanowisko do 1939 roku
22

. Placówka liczyła wówczas 7 oddziałów 

szkolnych, a nauka odbywała się w 4 salach lekcyjnych
23

, mieszczących się przy 

ul. Narutowicza 16, stanowiących własność Zarządu Miasta
24

. 

Z początkiem 1938 roku powstał projekt wewnątrzszkolnej organizacji pra-

cy. W związku z koniecznością podjęcia akcji dożywiania dzieci wyłoniono 

                                                      
16  Wspomnienia kierownika… 
17  Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), Akta Miasta Częstochowy (AMCz), sy-

gn. 5971, k. 248. 
18  Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. O zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych, 

Dz.U. 1922, nr 18 poz. 143. 
19  APCz, AMCz, sygn. 6017, k. 44. 
20  Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. O budowie publicznych szkół powszechnych, Dz.U. 1922, nr 18 

poz. 144. 
21  APCz, AMCz, sygn.. 6017, k. 44. 
22  Tamże; 70-lecie…, s. 12. 
23  APCz, AMCz, sygn. 6012, k. 113. 
24  Tamże, sygn. 6017, k. 50. 
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członków Opieki Szkolnej, do której weszli decyzją kierownika, nauczycieli 

oraz rodziców: Władysława Mierzwa, zam. przy ul. Mokrej 12 oraz Helena 

Dziagacz, zam. przy ul. Ogrodowej 53. Reprezentację Komitetu Rodzicielskiego 

stanowili członkowie Opieki Szkolnej oraz p. Malaczakowa i Stanisława Gone-

ra. Decyzją wymienionych organizacji przy uwzględnieniu potrzeb szkoły na 

rok szkolny 1938/1939 składka szkolna wynosiła po 3 zł od dziecka, rodzicie 

bezrobotni 50 groszy od dziecka
25

. 

Opieka nad dziećmi w szkole specjalnej w zakresie zdrowia i profilaktyki 

prozdrowotnej powierzona została higienistce Emilii Felisiakowej, której bezpo-

średnią przełożoną była Regina Dobiecka. Jej zadaniem było czuwanie nad czy-

stością dzieci, klas szkolnych, otoczenia szkoły, podwórka, a także dokonywanie 

codziennych oględzin dzieci. Dzieci chore odsyłane były bezpośrednio do leka-

rza Miejskiego Ośrodka Zdrowia. Uczniowie poddawani byli szczepieniom 

przeciw błonicy, durowi brzusznemu i ospie. Ponadto higienistka szkolna orga-

nizowała szereg wykładów, odczytów i pogadanek z zakresu profilaktyki, doty-

czącej w szczególności alkoholizmu, zasad higieny osobistej i zbiorowej, chorób 

zakaźnych – gruźlicy, oraz chorób zakaźnych wieku dziecięcego
26

. 

Coroczne selekcje w publicznych szkołach powszechnych niosły z sobą 

zwiększoną liczbę uczniów, u których stwierdzano odchylenie od normy intelek-

tualnej. W roku szkolnym 1938/1939 liczba uczniów w szkole specjalnej wynio-

sła 209, z czego 140 stanowili chłopcy, a 69 dziewczęta. Liczba oddziałów wy-

niosła w omawianym roku 8, natomiast nauka odbywała się w 5 salach dydak-

tycznych
27

. Na kolejny rok przewidywano przyjęcie kolejnych 60 uczniów, co 

wiązało się z koniecznością umieszczenia szkoły specjalnej w nowym, więk-

szym budynku. Ówczesny stan lokalu szkolnego nie odpowiadał wymogom hi-

gieniczno-sanitarnym, nie uwzględniał także liczebności wszystkich oddziałów 

szkolnych, wobec czego nauka musiała odbywać się na dwie zmiany. 

W roku szkolnym 1938/1939 budynek szkoły specjalnej został poddany wi-

zytacji. Dokonał jej wizytator z Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego – 

p. Ikalski – oraz inspektorzy obwodu częstochowskiego. W wyniku inspekcji 

wydana została negatywna opinia na temat stanu budynku i pomieszczeń lekcyj-

nych
28

. W związku z faktem, iż szkoła specjalna nr 23 była jedyną na terenie 

miasta i stanowiła miejsce praktyk zakładów kształcenia nauczycieli oraz semi-

nariów dla nauczycieli przedszkoli, natychmiast skierowano wniosek do Zarządu 

Miejskiego o wynajęcie dodatkowych sal lekcyjnych, a docelowo wybudowanie 

nowego gmachu szkolnego. 

Pod krytykę poddano przede wszystkim lokalizację budynku. Szkoła spe-

cjalna zlokalizowana była przy skrzyżowaniu ulic o natężonym ruchu, który  

                                                      
25  Tamże, k. 72. 
26  Tamże, sygn. 6028, k. 203–204. 
27  Tamże, k. 100. 
28  Tamże, k. 72. 
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w godzinach zajęć szkolnych znacznie utrudniał proces edukacji. Hałas unie-

możliwiał swobodne prowadzenie zajęć i dekoncentrował uczniów. 

Nagannie oceniono wygląd zewnętrzny budynku, który odbiegał znacząco 

od wizerunku gmachu szkolnego, a wnętrze obiektu stanowiło wyraz powszech-

nej dezaprobaty inspektoratu, kierownictwa oraz nauczycieli. Sale szkolne były 

powierzchniowo małe, przy tym mało nasłonecznione, ponure. Największe po-

mieszczenie szkolne posiadało 38 m
2
 powierzchni, najmniejsze 23 m

2
. Dwie 

spośród sal przeznaczonych na naukę szkolną posiadały jedno okno, dwie sale 

po dwa okna. Tylko w jednym pomieszczeniu znajdowały się cztery okna,  

z czego dwa umiejscowione bezpośrednio naprzeciw oczu dzieci. Każda z wy-

mienionych sal posiadała inny wymiar okien i drzwi, różniły się także wysoko-

ścią. Wymiar ten wahał się między 2,6 do 3,75 m. 

Pomieszczenia szkolne wraz z wyposażeniem obrazowały stan całego bu-

dynku szkolnego. Ściany krzywe, pokryte wilgocią, podłoga zniszczona, nie-

równa. Stoliki, ławki, krzesła zużyte, stanowiły niegdyś wyposażenie często-

chowskich szkół powszechnych. Ze względu na swój stan zostały wyrzucone  

i zastąpione w wymienionych szkołach nowymi. Meble te zreperowano i oddano 

do użytku szkole specjalnej, każdy miał więc inny kolor, kształt i wymiar
29

. 

W omawianym roku szkolnym nauka obejmowała 8 oddziałów, dla których 

zajęcia odbywały się w systemie dwuzmianowym. Zajęcia dydaktyczne trwały 

od godziny 8.30 do 15.30, przy zredukowanej o 2 liczbie godzin lekcyjnych dla 

poszczególnych oddziałów
30

. Kierownik placówki wielokrotnie wykazywał, iż 

praca w systemie dwóch zmian nie jest odpowiednia dla uczniów szkół po-

wszechnych, tym bardziej uczniów upośledzonych umysłowo. Była ona jednak 

zjawiskiem powszechnym w częstochowskim szkolnictwie tego szczebla. 

Uczniowie szkoły specjalnej uczęszczali na zajęcia z terenu całego miasta. 

Dotarcie do szkoły, głównie w sezonie jesiennym i zimowym, wiązało się  

z wczesnym wyjściem z domu i powrotem późnym popołudniem. Codzienne 

uczęszczanie na zajęcia szkolne zaburzało regularność spożywania posiłków, co 

manifestowało się nieuwagą i brakiem skupienia podczas lekcji. Zaznaczano 

przy tym, że wydajność pracy ucznia jest zawsze najwyższa w godzinach poran-

nych i spada w godzinach popołudniowych. Praca w systemie dwuzmianowym 

nie przynosiła więc zamierzonych efektów kształcenia. 

Plan nauczania w publicznej szkole specjalnej przewidywał objęcie po-

wszechnym nauczaniem w roku szkolnym 1939/1940 kolejnej grupy uczniów. 

Projekt organizacji szkoły uwzględniał utworzenie 9 oddziałów o łącznej liczbie 

222 uczniów i zastosowanie pełnego wymiaru godzin nauczania dla poszczegól-

nych klas. Liczba godzin nauki dla klasy I miała wynosić 24 godziny, klasy II – 

26 godzin oraz dla klas III, IV, V, VI – 30 godzin tygodniowo
31

. Biorąc pod 

                                                      
29  Tamże, k. 78–79. 
30  Tamże, k. 79–80. 
31  Tamże, k. 76, 80. 
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uwagę wymiar realizowanych godzin lekcyjnych nauka szkolna trwałaby, przy 

ówczesnych warunkach lokalowych, od godziny 8.30 do 18.00, co w przypadku 

uczniów szkoły specjalnej było niewykonalne. 

Wobec powyższego, kierując się przede wszystkim dobrem uczniów oraz 

mając na uwadze efektywność procesu kształcenia specjalnego, kierownik szko-

ły skierował wniosek do Zarządu Miejskiego o zapewnienie Publicznej Szkole 

Powszechnej Specjalnej nr 23 nowego lokalu szkolnego. Wniosek ten określał 

ściśle wymogi lokalizacyjne, higieniczne i sanitarne. Nowy budynek szkoły po-

winien posiadać minimum 12 sal wykładowych o wymiarach mieszczących się 

w granicach od 36 do 40 m
2
, salę gimnastyczną, kuchnię, jadalnię, 2 sale prze-

znaczone na nauki praktyczne – warsztaty, pokój lekarski, pokój nauczycielski, 

kancelarię szkolną oraz natryski. Ponadto sugerowano, aby gmach umiejscowić 

w centrum miasta, by ułatwić dzieciom systematyczne uczęszczanie na zajęcia, 

uwzględniając każdą porę roku oraz dnia
32

. 

Z uwagi na możliwość uzyskania negatywnej decyzji ze strony Zarządu 

Miejskiego dotyczącej budowy nowego budynku szkolnego, Jan Zegadło zaak-

centował w podaniu konieczność donajęcia 4 kolejnych sal wykładowych. 

Dzierżawienie jedynie 2 dodatkowych sal doprowadziłoby w konsekwencji do 

redukcji liczby godzin nauczania, ich brak stanowiłby zaś podstawę do częścio-

wej likwidacji jedynej w Częstochowie szkoły specjalnej. Zwiększona liczba sal 

była zatem niezbędnym warunkiem prowadzenia kształcenia w pełnym wymia-

rze godzin.  

Wybuch wojny sparaliżował działalność dydaktyczno-wychowawczą Pu-

blicznej Szkoły Powszechnej nr 23. Kierownik szkoły Jan Zegadło dostał się do 

niewoli niemieckiej, w której przebywał przez cały okres trwania okupacji. 

Nowym kierownikiem szkoły mianowano w 1939 roku Edwarda Szwarca, 

bliskiego współpracownika Jana Zegadły, który pełnił tę funkcję do 1940 roku. 

W tym czasie władzę w inspektoracie objęli Niemcy, likwidując szkołę specjal-

ną i powołując na jej miejsce szkołę powszechną. Uczniów upośledzonych umy-

słowo próbowano włączyć do systemu kształcenia powszechnego. 

W 1942 roku ówczesnego kierownika szkoły przeniesiono na stanowisko 

nauczyciela w innej szkole powszechnej. Niedługo po tym został aresztowany  

i wraz z rodziną wywieziony do Oświęcimia, gdzie zmarł. 

Obowiązki kierownika szkoły do końca wojny pełniła Ewa Bukowiecka.  

W czasie trwania działań okupacyjnych dorobek 10 lat starań poszczególnych 

kierowników szkół, nauczycieli, rodziców i lokalnej administracji oświatowej 

został zniszczony
33

. 

Szkolnictwo specjalne w Częstochowie odzwierciedlało koleje Rzeczypo-

spolitej. Wyraźnie manifestuje się w jego rozwoju szereg ograniczeń.  

                                                      
32  Tamże, k. 81. 
33  70-lecie…, s. 4. 
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Rozwój szkolnictwa specjalnego nie był wynikiem realizacji polityki oświa-

towej, gdyż zakładanie szkół specjalnych zależało w większości przypadków od 

dobrej woli lokalnej administracji szkolnej. Nauczyciele podejmujący się starań 

zorganizowania szkoły specjalnej na swym terenie napotykali niejednokrotnie na 

opory ze strony miejscowych władz i społeczności. W swych przedsięwzięciach 

mieli również sprzymierzeńców, do których zalicza się lekarzy, kierowników 

szkół, samych rodziców i pracowników lokalnej administracji szkolnej.  

Bezpośredni nadzór nad szkołami i oddziałami specjalnymi w okresie mię-

dzywojennym sprawowały inspektoraty szkolne, które z reguły nie wykazywały 

odpowiedniego zrozumienia dla roli szkolnictwa specjalnego. Przejawiało się to 

deficytem starań w zakresie zapewnienia należytych warunków realizacji obo-

wiązkowego kształcenia dzieci upośledzonych w szkołach specjalnie do nich 

przystosowanych. 

Wśród czynników utrudniających rozwój i kształtowanie się szkolnictwa 

specjalnego wyróżnić należy trudności natury lokalowej, spowodowane czynni-

kami ekonomicznymi, kadrowej przejawiającej się brakiem dostatecznej ilości 

wykwalifikowanych nauczycieli, lukami w prawie oświatowym oraz niską świa-

domością społeczną. Słusznie stwierdziła M. Pękowska, że „wszystkie te czyn-

niki niekorzystnie wpływały na stan szkolnictwa specjalnego i sprawiały, że ten 

sektor ciągle pozostawał w fazie organizacji. Tym samym nie zaspokajał rze-

czywistych potrzeb w zakresie opieki i kształcenia dzieci specjalnej troski”
34

. 

Summary 

Public Special School no. 23 in Częstochowa in the Interwar Period 

The first special classes intended for mentally-impaired children were formed in the year 1930. It 

was the sui generis commencement of special education on the area of Częstochowa and the county.  

The fortunes of the special education in Częstochowa reflected those of the Republic of Poland. 

A number of restrictions are clearly manifested in the aspect of its development.  

Among the factors hindering the development and formation of special education, the following 

should be enumerated separately: difficulties in securing appropriate premises, caused by financial 

circumstances, those related to the shortage of personnel, manifested in the lack of the sufficient 

number of qualified teachers, loopholes in educational law and the low level of social awareness. 

Those factors exerted a negative influence upon the condition of special education in Poland, 

and constituted an obstacle to maintaining the equilibrium between the development of special ed-

ucation and the actual needs in the scope of providing care for impaired children and in that of 

their education. 

Keywords: primary education, special schools. 

 

                                                      
34  M. Pękowska, Stan i potrzeby szkolnictwa specjalnego w Polsce w latach 1918–1938, „Prze-
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Miejskie Publiczne Szkoły Dokształcające  

Zawodowe nr 1, 2 i 3 w Częstochowie  

w okresie dwudziestolecia międzywojennego 

Słowa kluczowe: szkolnictwo zawodowe, oświata, szkoły dokształcające zawodowe. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szkolnictwo dokształcające przez 

dłuższy czas, bo aż do 1937 roku, pozostawało bez regulacji prawnej. Ogłoszony 

7 lutego 1919 roku dekret nakładał na dzieci obowiązek szkolny do 14 roku ży-

cia
1
, natomiast Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 ro-

ku ustanawiała możliwość podjęcia pracy zarobkowej dopiero po ukończeniu  

15 roku życia
2
. Potwierdziła to również ustawa o pracy młodocianych i kobiet  

z 2 lipca 1924 roku
3
. Brak właściwych i spójnych przepisów prawnych dopro-

wadził do powstania luki czasowej pomiędzy zakończeniem nauki w szkole po-

wszechnej a podjęciem pracy zarobkowej i ewentualnym dokształcaniem się
4
. 

Spowodowało to, iż większość młodocianych u progu pracy zawodowej pozo-

stawała poza systemem edukacji. Zdarzało się, że część z nich w ogóle nie zdą-

żyła ukończyć pełnej siedmioklasowej szkoły powszechnej, ponieważ w wieku 

14 lat usuwano ich ze szkoły. Trudna sytuacja finansowa rodzin, przyczyniająca 

się do braku możliwości kontynuacji nauki w szkolnictwie średnim (zwłaszcza 

                                                      
1  Dekret z dn. 7 lutego 1919 r. o obowiązku szkolnym, Dz.U. RP 1919, nr 14, poz. 147. 
2  Ustawa z dn. 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. RP 1921, nr 44, 

poz. 267. 
3  Ustawa z dn. 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet, Dz.U. RP 1924, nr 65, 

poz. 636. 
4  J. Miąso, Szkolnictwo dokształcające zawodowe w Polsce w latach 1918–1939, „Rozprawy  

z Dziejów Oświaty”, t. 15, Warszawa 1972, s. 30. 
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prywatnym), oraz zakaz zatrudniania osób poniżej 15 roku życia powodowały, 

iż pozostawali w bezczynności
5
. 

Mając na uwadze wspomnianą sytuację, w sierpniu 1921 roku częstochow-

ska Delegacja Oświatowa (organ działający przy Radzie Miasta) zwróciła się  

z wnioskiem do Rady Miasta o ustanowienie przymusowego dokształcania mło-

dzieży pracującej obojga płci w wieku 14–18 lat. Inicjatywa władz lokalnych 

wykraczała poza uregulowania krajowe, stąd też nie można było liczyć na do-

datkowe fundusze ze strony państwa, umożliwiające pełną jej realizację. Ze 

względów organizacyjnych i finansowych obowiązkiem tym objęto wyłącznie 

młodzież męską pracującą w rzemiośle i handlu. Stosowną uchwałę rada podjęła 

dopiero 15 września 1921 roku. W myśl postanowienia, właściciele sklepów  

i przedsiębiorstw handlowych zostali zobowiązani do złożenia w biurze magi-

stratu, do dnia 1 października 1921 roku, wykazu swych pracowników podlega-

jących dokształcaniu. Na zasadzie statutu zatwierdzonego przez Radę Miejską  

w dniu 15 września 1921 roku, winni ukrywania młodzieży przed zapisem do 

szkoły podlegali grzywnie pieniężnej. Właściciele domów zostali zobligowani do 

pisemnego powiadomienia władz miasta o mieszczących się w ich domach warsz-

tatach rzemieślniczych, sklepach i przedsiębiorstwach, w których pracowała mło-

dzież w wieku 14–18 lat. Mimo podejmowanych przez magistrat wysiłków  

w sprawie realizacji obowiązkowego dokształcania zawodowego młodzieży, do 

dnia 5 października 1921 roku wpłynęło z terenu Częstochowy zaledwie 119 zgło-

szeń. W związku z tym urząd zwrócił się do stowarzyszeń i związków działają-

cych na terenie Częstochowy o pomoc w przygotowaniu spisu młodzieży podlega-

jącej obowiązkowi dokształcania
6
. Spis ten miał być pomocą w eliminacji przy-

padków nieprawidłowości oraz sposobem realizacji ważnych zadań społecznych. 

Nieprzychylność pracodawców w stosunku do szkolnictwa dokształcającego 

wynikała między innymi z powodu nałożenia na nich odpowiedzialności za wy-

pełnianie przez zatrudnionych młodocianych obowiązku uczęszczania do szkół 

dokształcających. Wiązało się to ze zmniejszeniem siły roboczej i osiąganych 

zysków ze sprzedaży produkowanych towarów. Z kolei brak większego zainte-

resowania ze strony młodzieży spowodowany był wieczorowym trybem nauki, 

przemęczeniem fizycznym – wynikającym z pracy w trudnych warunkach oraz 

przedłużania czasu pracy (częste były przypadki łamania ustawy z 1924 roku re-

gulującej czas pracy młodocianych), a także – jak można sądzić – braku aspiracji 

bądź świadomości pożytków z edukacji oraz wyraźnego związku między po-

ziomem wykształcenia a możliwościami awansu czy rozwoju kariery zawodo-

wej. Przemysłowcy przyjmowali uczniów na podstawie umowy o naukę prze-

                                                      
5  Tenże, Szkoły zawodowe w Polsce w latach 1918–1939. Ich rozwój, organizacja i funkcje spo-

łeczne, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1988, s. 240. 
6  B. Urbanowicz, Udział samorządu miejskiego, związków i organizacji w rozwoju szkolnictwa 

zawodowego w Częstochowie w latach 1918–1939, [w:] Wielkie i małe problemy Częstochowy 

w Polsce Odrodzonej (1918–1939), red. R. Szwed i W. Palus, Częstochowa 1996, s. 228. 
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ważnie na okres czteroletni, zyskując w ten sposób taniego lub najczęściej bez-

płatnego robotnika. Niektórzy po upływie okresu przyuczenia wypłacali młodo-

cianym minimalne wynagrodzenie. Z kolei uczeń zobowiązany był do właści-

wego wypełniania umowy. Nie wolno mu było opuścić fabryki przed upływem 

przewidzianego w umowie okresu nauki, a w wypadku jej zerwania musiał pła-

cić odszkodowanie. System angażowania młodocianych pod pozorem nauki za-

wodu sprzyjał dążeniom fabrykantów do całkowitego podporządkowania sobie 

młodych pracowników również poza fabryką. Niektóre przedsiębiorstwa wyma-

gały od ucznia całkowitego posłuszeństwa, między innymi zabraniały przynale-

żenia do organizacji politycznych i udziału w strajkach. Złamanie tych zakazów 

groziło wydaleniem z fabryki
7
.  

Problem kształcenia bądź dokształcania młodocianych pracowników do-

strzegany był przez władze centralne. Jednym ze sposobów zaradzenia niepra-

widłowościom było ogłoszone 12 grudnia 1927 roku rozporządzenie
8
 do ustawy 

przemysłowej z dnia 7 czerwca 1927 roku
9
, które określało, iż warunkiem do-

puszczenia terminatora do egzaminu czeladniczego jest ukończenie szkoły do-

kształcającej, jeśli taka istniała w miejscu terminowania. Egzamin czeladniczy 

miał wówczas składać się z dwóch części: wykonania pracy czeladniczej, która 

nie mogła trwać dłużej niż trzy dni, oraz egzaminu teoretycznego. Przepisy na-

kładały na mistrzów obowiązek powiadamiania swych uczniów o obowiązują-

cym od 15 grudnia 1928 roku prawie
10

. 

Początków częstochowskiego szkolnictwa dokształcającego należy doszu-

kiwać się w działalności oświatowej Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysło- 

wego, które od 1910 roku organizowało Kursy Wieczorowe Rzemieślnicze. Re-

alizowane szkolenia zostały przerwane w wyniku wybuchu I wojny światowej
11

. 

Pomimo trudnych warunków, w 1917 roku zarząd organizacji podjął decyzję  

o ich wznowieniu. Koszt kursów w roku szkolnym 1917/1918 oraz 1919/1920 

sfinansował związek, dzięki pomocy cechów oraz niektórych stowarzyszonych. 

Zwiększający się jednak z każdym rokiem deficyt budżetu zmusił ówczesne 

władze zarządu stowarzyszenia do zabiegów w celu pozyskania subsydiów  

z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Magistratu 

                                                      
7  J. Miąso, Szkolnictwo dokształcające zawodowe…, s. 30–32. 
8  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 grudnia 1927 r. o ustanowieniu tymcza-

sowych komisyj egzaminacyjnych czeladniczych przy władzach przemysłowych II-ej instancji 

na terenie m. st. Warszawy oraz województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubel-

skiego, białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego, 

stanisławskiego, lwowskiego i krakowskiego, Dz.U. RP 1927, nr 117, poz. 1004. 
9  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysło-

wym, Dz.U. RP 1927, nr 53, poz. 468. 
10  Polska ustawa przemysłowa a kursy dokształcające wieczorowe, „Goniec Częstochowski” 

1928, nr 18, s. 1.  
11  Jubileusz 25-lecia Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego i wojewódzki zjazd rzemiosła, 

„Goniec Częstochowski” 1933, nr 127, s. 2. 
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miasta Częstochowy. Dzięki pomocy finansowej wyżej wymienionych instytucji 

oraz miejscowych firm chrześcijańskich budżet kursów został częściowo wy-

równany
12

. W kolejnym roku 1920/1921, ze względu na piętrzące się problemy 

pieniężne i lokalowe, nie chcąc dopuścić do likwidacji kursów, zarząd wystąpił 

10 maja 1921 roku do magistratu o ich „umiastowienie”, a więc przejęcie przez 

władze miasta pieczy nad tą formą edukacji i pokrycie niezbędnych kosztów.  

W zaistniałej sytuacji magistrat przejął kursy, które od tej pory nosiły nazwę 

„Kursy Dokształcające przy Magistracie miasta Częstochowy”. W celu zała-

twienia spraw związanych z ich funkcjonowaniem, magistrat powołał Komisję 

Dokształcania Pracujących w Rzemiośle i Handlu Miasta Częstochowy. Stano-

wisko kierownika szkoleń powierzono od 10 stycznia 1922 roku inż. Kazimie-

rzowi Paszkowskiemu
13

.  

Tak jak w całym kraju, kursy dokształcające organizowane na terenie Czę-

stochowy borykały się z problemem lokalowym. W związku z tym Zarząd 

Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego w Częstochowie zwrócił się do 

komisji kursów z propozycją przyjęcia przez Szkołę Rzemieślniczo-Przemysło- 

wą trzech wyższych klas. Sprawa ta została załatwiona w 1927 roku. Objęcie 

funkcji dyrektora Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej przez inż. Jana Barto-

szewskiego i przejęcie przez placówkę trzech wyższych kursów nie rozwiązało 

jednak całkowicie problemu. Brak własnych pomieszczeń powodował, iż w dal-

szym ciągu naukę prowadzono systemem wieczorowym
14

. 

W 1929 roku, decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, Kursy 

Dokształcające zostały przemianowane na Miejskie Publiczne Szkoły Dokształ-

cające Zawodowe nr 1 i 2. Szkoła nr 1 przejęła i prowadziła specjalności drzew-

ne i metalowe, a szkoła nr 2 – pozostałe zawody. Kierownikiem kursów został 

inż. Edward Lewandowski, a dyrektorem Szkół Dokształcających do 1933 roku 

– inż. Jan Kubiński. Personel nauczycielski w roku szkolnym 1931/1932 składał 

się z 32 osób, które zatrudniano po 2–3 godziny tygodniowo
15

.  

                                                      
12  Tamże.  
13  B. Snoch, Z dziejów szkolnictwa w Częstochowie i w regionie częstochowskim w latach 1918–

1990, Częstochowa 1998, s. 117. 
14  M. Woski, Szkolnictwo zawodowe Częstochowy w latach 1918–1939, materiał niepublikowany 

znajduje się w archiwum AJD, Częstochowa 1991, s. 53–54. 
15  W skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1931/1932 Szkół Dokształcających wchodzili 

m.in.: Stanisław Barylski, Kazimierz Bilski, Wojciech Felisiak, Henryk Figlarowicz, Alfred 

Gadomski, ks. Henryk Giebartowski, Karol Jarzębiński, Henryk Kapuściński, Antoni Kmici-

kiewicz, Stefan Konarski, inż. Marian Kosmala, inż. Jan Kubiński, Józef Magnulski, Szczęsław 

Markowski, Józef Mikołajtis, Adam Miller, inż. Stanisław Namiotkiewicz, dr Stanisław No-

wak, Ludwik Orleański, Michał Skalski, inż. Jan Sobocki, Bolesław Stala, Józef Steczko, Piotr 

Symacha, Stanisław Szostek, Mieczysław Szpryngiel, ks. Władysław Tomalka, Władysław 

Ulewicz, dr Józef Wiśniewski; B. Snoch, dz. cyt., s. 117; B. Urbanowicz, Rzemiosło w Często-

chowie w okresie międzywojennym (1918–1939), Częstochowa 2004, s. 180. 
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24 czerwca 1919 roku powołano Szkołę Dokształcającą Zawodową dla 

dziewcząt
16

. Placówka mieściła się przy alei NMP 35, a kierowniczką jej była 

Maria Chmielewska. Przygotowywała w zawodach: fryzjer, krawiec i modniar-

stwo. Program zajęć obejmował następujące przedmioty: religia, język polski, 

historia Polski, arytmetyka, śpiew, przyroda, rysunki, roboty ręczne. Miesięczne 

czesne wynosiło 8 mk. Szkoła korzystała z subwencji ministerstwa oraz pomocy 

finansowej Magistratu miasta Częstochowy
17

. W 1926 roku kierownikiem placówki 

została Maria Paszkowska, a szkoła mieściła się w lokalu przy ul. Jasnej
18

.  

W 1930 roku Wydział Oświaty i Kultury Magistratu miasta Częstochowy 

prowadził przy Miejskiej Szkole Dokształcającej Zawodowej nr 1 pięciomie-

sięczny płatny kurs rysunku zawodowego, maszynoznawstwa i teorii obróbki 

metali dla rzemieślników pracujących w zawodzie metalowym
19

. W roku tym, 

dzięki interwencji przedstawicieli Izby Rzemieślniczej w Ministerstwie Przemy-

słu i Handlu oraz Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 

została powołana przy szkołach dokształcających specjalna komisja egzamina-

cyjna. Zadaniem jej było przeprowadzanie uproszczonych egzaminów z zakresu 

programu nauki szkoły dokształcającej zawodowej dla kandydatów do egzaminu 

czeladniczego, którzy ukończyli naukę rzemiosła w miejscowościach nieposia-

dających wyżej wymienionych szkół lub nie ukończyli jej z przyczyn niezależ-

nych (choroba, powołanie do wojska)
20

. 

W dniu 16 marca 1933 roku Rada Nadzorcza Miejskich Publicznych Szkół 

Dokształcających Zawodowych mianowała kierownikiem szkoły nr 2 Bolesława 

Stalę, natomiast kierownictwo szkoły dokształcającej nr 1 w dalszym ciągu po-

zostawało w rękach inż. Jana Kubińskiego. Nowo powołany kierownik jako 

pierwszy w Polsce założył Komitet Rodzicielski przy Szkołach Dokształcają-

cych Zawodowych
21

. Jednym z celów powołanej organizacji było pozyskiwanie 

i gromadzenie środków materialnych, przeznaczanych m.in. na zakup książek do 

biblioteki, pomocy naukowych oraz organizowanie wycieczek krajoznawczych 

dla uczniów. W 1934 roku prezesem Komitetu Rodzicielskiego był Franciszek 

Jankowski
22

. 

W 1934 roku dyrektor Miejskiej Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawo-

dowej nr 2 Bolesław Stala zorganizował dla młodzieży rzemieślniczej Kurs 

Obrony Przeciwgazowej i Przeciwlotniczej. Trwał on 16 godzin i obejmował za-

                                                      
16  B. Snoch, dz. cyt., s. 118. 
17  Szkoła dokształcająca dla kobiet, „Goniec Częstochowski” 1919, nr 269, s. 3. 
18  Zakończenie roku szkolnego na kursach dokształcających żeńskich, „Goniec Częstochowski” 

1926, nr 143, s. 3. 
19  Ogłoszenie, „Goniec Częstochowski” 1930, nr 25, s. 3. 
20  Egzaminy dla kandydatów na czeladników nieposiadających świadectw z ukończenia szkoły 

dokształcającej, „Goniec Częstochowski” 1930, nr 132, s. 3. 
21  M. Woski, dz. cyt., s. 54. 
22  Z walnego zebrania Komitetu Rodzicielskiego Szkół Dokształcających Zawodowych, „Goniec 

Częstochowski” 1934, nr 53, s. 3. 
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razem część teoretyczną i praktyczną, którą prowadzili instruktorzy Powiatowej 

Komendy Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej – Strzelecki i Kaszewski
23

. 

Od początku istnienia Miejska Publiczna Szkoła Dokształcająca męska nie 

posiadała własnego lokalu, stąd nieodpłatnie korzystano m.in. z lokalu szkoły 

powszechnej przy al. Kościuszki 7 oraz Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej 

OTRz – al. Kościuszki 21
24

. Stan higieniczno-sanitarny sal, w których odbywały 

się zajęcia, był zły. Krótkie przerwy między zmianami oraz przerwy międzylek-

cyjne, a także kończenie zajęć po godzinie 21 powodowało dodatkowe trudno-

ści, na jakie byli narażeni uczniowie. Brak odpowiednich pomocy naukowych 

do prowadzenia przedmiotów zawodowych oraz niewystarczające wyposażenie 

biblioteki trudności te pogłębiało
25

. W 1934 roku szkoła nr 2 mieściła się na ul. 

Biegańskiego 3, a szkoła metalowo-drzewna nr 1 przy al. Kościuszki 10
26

. Wraz 

z nowym rokiem szkolnym 1934/1935 szkoła dokształcająca nr 1 (metalowo- 

-drzewna) przeniosła się do lokalu przy alei Wolności, natomiast szkoła nr 2 od 

1 listopada 1934 roku funkcjonowała przy ul. Narutowicza 30, gdzie zajęcia odby-

wały się dwa razy w tygodniu, zamiennie w godzinach 8.00–12.00 i 12.00–16.00
27

.  

W 1932 roku Miejska Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa nr 3 

(wcześniej Szkoła Dokształcająca Zawodowa dla dziewcząt) przeniosła się na 

ulicę Narutowicza 30, gdzie funkcję kierownika szkoły objęła Konstancja 

Grzemiączkówna. W skład personelu nauczycielskiego wchodzili wówczas: ks. 

W. Giebartowski (religia), Stanisław Wieruszewski (arytmetyka, ćwiczenia fi-

zyczne), P. Czaparowski (język polski, korespondencja handlowa), W. Ulewicz 

(rysunki), Konstancja Grzemiączkówna (towaroznawstwo, nauka o zawodzie)
28

. 

W 1935 roku szkoły dokształcające nr 1, 2 i 3 zostały przeniesione do lokalu 

mieszczącego się przy ul. Piotrkowskiej 17
29

. W tym samym roku nastąpiły 

zmiany na stanowiskach dyrektorskich. Kierownikiem szkoły dokształcającej nr 

1 został Ludwik Nowicki, szkoły nr 2 Zdzisław Wróbel, a szkoły nr 3 dla dziew-

cząt Janina Nagórko
30

. Według danych w roku szkolnym 1934/1935 do placów-

                                                      
23  Kurs obrony przeciwgazowej dla młodzieży rzemieślniczej, „Goniec Częstochowski” 1934,  

nr 62, s. 3. 
24  B. Urbanowicz, Rzemiosło w Częstochowie w okresie międzywojennym…, s. 179. 
25  Tamże, s. 180  
26  Z pięknej uroczystości rozdania świadectw abiturientom miejskich szkół dokształcających, 

„Goniec Częstochowski” 1934, nr 134, s. 3–4.  
27  Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach dokształcających, „Goniec Częstochowski” 1934,  

nr 197, s. 3. 
28  Z akademii w Szkole Dokształcającej Zawodowej, „Goniec Częstochowski” 1934, nr 68, s. 4;  

Z pięknej uroczystości rozdania świadectw abiturientom miejskich szkół dokształcających, s. 3–

4; Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach dokształcających, „Goniec Częstochowski” 1934,  

nr 197, s. 3; B. Urbanowicz, Rzemiosło w Częstochowie w okresie międzywojennym…, s. 183. 
29  M. Woski, dz. cyt., s. 55. 
30  Z uroczystości zakończenia roku szkolnego w miejskich publicznych szkołach dokształcających 

nr 1, 2, 3, „Goniec Częstochowski” 1935, nr 136, s. 3; B. Snoch, dz. cyt., s. 118; Publiczne 
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ki nr 1 uczęszczało 135 uczniów, a personel nauczycielski składał się z 13 na-

uczycieli. W szkole nr 2 uczyło się 266 adeptów, a kadra pedagogiczna liczyła 

20 osób. Z kolei placówka żeńska nr 3 posiadała 134 wychowanki i 11 nauczy-

cieli. Łącznie do publicznych szkół dokształcających uczęszczało 535 uczniów
31

.  

W nowym roku szkolnym 1935/1936 trudna sytuacja finansowa zmusiła 

Komitet Rodzicielski oraz dyrekcje szkół nr 1, 2 i 3 o wystąpienie do kuratora 

Okręgu Szkolnego Krakowskiego M.B. Godeckiego, naczelnika Wydziału Szkół 

Zawodowych Ludwika Miskyego oraz do Ministerstwa Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego, Wojciecha Świętosławskiego – o zwiększenie sub-

wencji dla częstochowskich szkół dokształcających zawodowych
32

. Podjęte 

działania przyniosły pozytywny skutek. 7 sierpnia 1936 roku rozpoczęto budowę 

gmachu szkolnego dla szkół dokształcających w parku Narutowicza na Zawo-

dziu (dzielnica Częstochowy)
33

. W 1937 roku Fundusz Pracy w Kielcach przy-

znał z tego tytułu miastu pożyczkę w wysokości 77 000 zł. Całkowity koszt zo-

stał oszacowany na 240 000 zł, pozostałą kwotę miało wyasygnować minister-

stwo oświaty
34

. 

Działalność szkoły dokształcającej żeńskiej w okresie dwudziestolecia mię-

dzywojennego nie ograniczała się wyłącznie do realizacji zadań dydaktycznych, 

podejmowano również działalność o charakterze naukowym, zawodowym i roz-

rywkowym. Zorganizowane przez Janinę Nagórko hufce, nad którymi sprawo-

wała opiekę pedagogiczną, skupiały w swych szeregach całą młodzież żeńską 

szkoły. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywały się zgodnie z programem 

(jedna godzina tygodniowo), a prowadziła je mgr Irena Kolarz. W celu popula-

ryzacji czytelnictwa wśród wychowanek, wprowadzono również dodatkową go-

dzinę lekcyjną, w trakcie której czytano pisma codzienne, periodyki zawodowe, 

prenumerowano czasopismo kobiece (sanacyjne) „Dla Przyszłości”. Aranżowa-

no między innymi: „Poranek arcydzieł literatury”, pokaz prania Persilem, trzy-

godzinną konferencję dla klas trzecich prowadzoną przez dr Marię Gordon (nt.: 

choroby społeczne, higiena kobiety w różnych okresach życia, higiena niemow-

ląt), pogadanki członków cechu z wychowankami (uprawnienia rzemieślnicze). 

Dziewczęta brały udział w obchodach z okazji powitania wojska polskiego, 

                                                      
Szkoły Dokształcające Zawodowe w Częstochowie uparcie walczą o swój byt, „Goniec Często-

chowski” 1936, nr 109, s. 3. 
31  B. Urbanowicz, Udział samorządu miejskiego…, s. 234–235. 
32  Publiczne Szkoły Dokształcające Zawodowe w Częstochowie uparcie walczą o swój byt, s. 3; 

Delegacja rodziców u kuratora szkolnego w Krakowie w sprawie Publicznych Szkół Dokształ-

cających w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1936, nr 111, s. 4; Częstochowa zabiega  

o utrzymanie Publicznych Szkół Dokształcających Zawodowych, „Goniec Częstochowski” 

1936, nr 140, s. 5. 
33  Rozpoczęcie budowy gmachu Szkoły Dokształcającej na Zawodziu, „Goniec Częstochowski” 

1936, nr 182, s. 4. 
34  77 tysięcy zł. pożyczki na budowę gmachu dla publicznych szkół dokształcających zawodowych 

w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1937, nr 2, s. 5. 



356 Izabela WRONA-MERYK 

rocznicy odzyskania niepodległości, 3 Maja itp. W celach rozrywkowych orga-

nizowano „andrzejki”, zabawy karnawałowe i loterie fantowe, z których dochód 

przeznaczano na szkolne wyprawy
35

. Szkoła była corocznym inicjatorem aka-

demii ku czci św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży. Zebrane w trakcie 

uroczystości ofiary pieniężne przeznaczano na odzież dla dzieci pochodzących  

z rodzin ubogich i bezrobotnych
36

. Coroczną tradycją była organizacja szkolne-

go „opłatka”. 

Dążąc do ciągłego rozwoju zawodowego uczennic, grono pedagogiczne or-

ganizowało wycieczki lokalne (w celu zapoznania się z organizacją wystaw 

sklepowych), do zakładów pracy (branż: włókienniczych, cukierniczych, meta-

lowych), krajoznawcze oraz w roku szkolnym 1937/1938 sześciomiesięczny 

kurs trykotarstwa, na który uczęszczało 26 dziewcząt (szkolenie prowadziła na-

uczycielka krawiectwa ze Szkoły Zawodowej Towarzystwa „Samopomoc” Ka-

zimiera Gałuszko). Prężnie działał samorząd szkolny, kasa oszczędności oparta 

na PKO (44 członkinie, opiekun Janina Nagórko), Polski Biały Krzyż. Z inicja-

tywy nauczycieli powstała również świetlica pozaszkolna, działająca w co drugą 

niedzielę, niestety skupiająca nieznaczną liczbę dziewcząt (większość pochodziła 

spoza Częstochowy). Trudności w pracy dydaktycznej nauczycieli przysparzał nie-

ustanny brak odpowiednich pomocy naukowych oraz podręczników szkolnych. Bi-

blioteka w roku szkolnym 1937/1938 liczyła niewiele, bo 215, woluminów
37

. 

Z kolei tradycją Częstochowskich Publicznych Szkół Dokształcających Zawo-

dowych męskich nr 1 i 2 było między innymi organizowanie z okazji zakończenia 

roku szkolnego „pożegnalnych spotkań wieczornych przy herbacie” dla corocznych 

absolwentów
38

. W ramach działalności prowadzono koło teatralne wychowanków, 

zrzeszające młodzież zainteresowaną rozwijaniem swoich zdolności aktorskich
39

.  

W celu podtrzymania kontaktu prężnie funkcjonowało Koło Absolwentów Publicz-

nych Szkół Dokształcających
40

, a od 1925 roku „Koło Starszych Kursistów”, które 

prowadziło nadzór nad młodszymi wychowankami poza murami szkoły
41

. Stałym 

                                                      
35  Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANKr), Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskie-

go (dalej: KOSKr), Szkoły Zawodowe Dokształcające 1938–1939, sygn. 130, k. 385–391. 
36  Program akademii w 1936 roku przedstawiał się następująco: życie i działalność świętego – re-

ferat, deklamacja oraz przedstawienie zawarte w trzech aktach pt.: Anioł ziemski, hymn O świę-

tym Stanisławie; Z Akademii ku czci św. Stanisława Kostki w Szkole Zawodowej, „Goniec Czę-

stochowski” 1936, nr 270, s. 4. 
37  ANKr, KOSKr, sygn. 130, k. 385–391. 
38  Rozdanie świadectw z ukończenia miejskich szkół publicznych dokształcających, „Goniec Czę-

stochowski” 1934, nr 133, s. 3. 
39  Przedstawienie amatorskie, „Goniec Częstochowski” 1935, nr 290, s. 6; Z przedstawienia koła 

teatralnego Publicznych Szkół Dokształcających Zawodowych, „Goniec Częstochowski” 1935, 

nr 292, s. 3. 
40  Nowy Zarząd Koła Absolwentów Publicznych Szkół Dokształcających, „Goniec Częstochow-

ski” 1936, nr 292, s. 5. 
41  Z uroczystości zakończenia roku szkolnego na Kursach Dokształcających, „Goniec Często-

chowski” 1925, nr 148, s. 3. 
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elementem stały się organizowane przez dyrekcję szkolną wycieczki, głównie do 

zakładów przemysłowych. Młodzież męska szkoły skupiała się w organizacjach 

takich, jak: Związek Gmin Uczniowskich, kółko sportowe, Liga Morska i Kolo-

nialna, Polski Czerwony Krzyż, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
42

. 

Według danych wynikających ze sprawozdania kierownictwa szkół do-

kształcających męskich w roku szkolnym 1937/1938 placówka posiadała 11 od-

działów, w tym: metalowo-drzewne, ogólne i spożywcze. Program pierwszej 

wymienionej specjalności realizowano w wymiarze 12 godzin tygodniowo, po-

zostałe w trybie ośmiogodzinnym. Placówka mieściła się w 5 pomieszczeniach 

(3 sale lekcyjne i 2 pokoje, w których mieściła się kancelaria, pokój nauczyciel-

ski, gabinet dyrektora szkoły oraz pomoce naukowe). W trzech salach lekcyj-

nych naukę pobierało około 600 uczniów (3 klasy żeńskie i 11 klas męskich),  

w tym do szkół męskich uczęszczało 436 wychowanków. Największą popular-

nością cieszył się profil metalowo-drzewny, na którym kształciło się 194 chłop-

ców (metalowców 72%, elektrotechników 6%, stolarzy 13%, rzemieślników bu-

dowlanych 9%, niekwalifikowanych 1%), ogólny – 242 (piekarze, cukiernicy – 

10%; rzeźnicy i masarze – 33%; szewcy – 12%, krawcy – 35%, fryzjerzy – 9%, 

handlowcy – 3%, pozostali – 7%, niekwalifikowani – 12%). Placówki prowadzi-

ły wspólną bibliotekę liczącą 524 woluminy
43

. 

1 sierpnia 1938 roku Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa męska nr 

1 i 2 oraz żeńska nr 3 zostały przeniesione do nowego lokalu. Równocześnie do-

konano reorganizacji połączonej ze zmianą dotychczasowej numeracji szkół.  

I tak szkoła numer 1 i 2 została połączona i otrzymała nr 1, a szkoła żeńska –  

nr 2. Jednocześnie kierownikiem placówki żeńskiej został dotychczasowy kie-

rownik szkoły męskiej – Ludwik Nowicki. W ten sposób wszystkie szkoły do-

kształcające zawodowe w Częstochowie przeszły pod jednolite kierownictwo
44

. 

Budynek, w którym odtąd funkcjonowały, należał do Zarządu Miejskiego i mie-

ścił się przy ul. Sobieskiego 11/13
45

. W roku tym doszło również do podziału 

Komitetu Rodzicielskiego przy Publicznych Szkołach Dokształcających Zawodo-

wych, w wyniku czego powstał Komitet Rodzicielski przy Publicznej Szkole Do-

kształcającej Zawodowej Żeńskiej oraz Komitet Rodzicielski przy Publicznej Szko-

le Dokształcającej Zawodowej Męskiej
46

. W owym roku po raz ostatni Izba Rze-

mieślnicza w Kielcach zorganizowała w lokalu szkół dokształcających przy ul. So-

bieskiego 13 czterdziestodniowy kurs dokształcający zawodowy dla osób pracują-

cych w rękodzielnictwie, które nie ukończyły nauki w rzemiośle i w szkole do-

kształcającej, co uniemożliwiło im otrzymanie świadectwa fachowego
47

. 

                                                      
42  ANKr, KOSKr, sygn. 130, k. 393–397. 
43  Tamże. 
44  B. Snoch, dz. cyt., s. 118. 
45  Przeniesienie do nowej siedziby Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej, „Goniec Czę-

stochowski” 1938, nr 193, s. 6. 
46  Komitet Rodzicielski przy Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej Żeńskiej, „Goniec 

Częstochowski” 1938, nr 61, s. 4. 
47  Kurs dokształcający dla rzemieślników, „Goniec Częstochowski” 1938, nr 292, s. 4. 
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Naukę w szkole realizowano według programów wprowadzonych przez Mi-

nisterstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Program ten, opubli-

kowany w 1919 roku, miał charakter ramowy. Przewidywał on nauczanie aż 12 

przedmiotów. Podzielono je na dwie grupy: ogólną i zawodową. Do pierwszej 

należał język polski, który był połączony z nauką korespondencji rzemieślniczej 

i handlowej, arytmetyka, krajoznawstwo wraz z wiadomościami z zakresu geo-

grafii Polski, nauka obywatelska oraz higiena. Do drugiej grupy wchodziły ry-

sunki, wiadomości z fizyki w zastosowaniu do przemysłu, materiałoznawstwo 

oraz wiadomości z technologii, połączone z organizacją warsztatu pracy. Pro-

gram miał być realizowany w ciągu 12 lub przynajmniej 8 godzin zajęć tygo-

dniowo
48

.  

Zadaniem szkół dokształcających było przede wszystkim pogłębienie wia-

domości z zakresu wykształcenia podstawowego, a w dalszej kolejności – zazna-

jamianie z teoretycznymi podstawami zawodu. Placówka spełniała nie tylko 

funkcje dydaktyczne, ale też wychowawcze. Jej edukacyjne zadania akcentowa-

no wyraziście po 1926 roku, starając się uczynić z niej narzędzie realizacji idei 

wychowania państwowego
49

.  

Nowe programy nauczania, opublikowane w 1938 roku, niewiele różniły się 

od dotychczas obowiązujących. Plan godzin w szkołach ogólnozawodowych 

obejmował następujące przedmioty: religia, język polski, wiadomości o Polsce 

współczesnej, rachunki, rysunki odręczne i geometryczne, wiadomości ogólno-

zawodowe i przysposobienie wojskowe. Tygodniowy wymiar zajęć wynosił 

łącznie z ćwiczeniami przysposobienia wojskowego 10 godzin w I klasie i po 11 

w pozostałych. Na naukę języka polskiego, rachunków i wiadomości ogólnoza-

wodowych przeznaczano po 6 godzin tygodniowo (łącznie we wszystkich trzech 

klasach). Na naukę o Polsce i rysunki – po 2 godziny, a na lekcję religii – 3 go-

dziny. Treści nauczania nie zawierały wiadomości ściśle fachowych. Ich dobór 

wynikał z ogólniejszych założeń dydaktyczno-wychowawczych. Miały one uła-

twić uczniom zrozumienie wartości dobrze zorganizowanego warsztatu pracy  

i rozwinięcie takich cech charakteru, jak wiara we własne siły i inicjatywa, oraz 

ugruntować w nich szacunek dla pracy. Szczególne zadania w tym zakresie 

przypisywano nauczaniu języka polskiego, które dzieliło się na trzy cykle: pracę 

człowieka, przeszłość Polski i jej współczesność. Uczeń miał poznać rozmiesz-

czenie przemysłu i zasoby surowcowe w kraju. Dużo uwagi poświęcano naj-

nowszym dziejom Polski i roli w niej Józefa Piłsudskiego
50

. 

W roku 1938/1939, ostatnim przed wybuchem II wojny światowej szkoła  

nr 1 posiadała 11 klas i była podzielona na dwie grupy zawodowe: metalowo- 

-drzewną i ogólną. Grupa metalowo-drzewna obejmowała 6, a grupa ogólna  

5 klas. Z kolei szkoła nr 2 obejmowała 3 klasy. Łącznie obie szkoły składały się 

                                                      
48  J. Miąso, Szkolnictwo dokształcające zawodowe…, s. 36.  
49  B. Snoch, dz. cyt., s. 118. 
50  J. Miąso, Szkoły zawodowe w Polsce…, s. 274. 
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z 14 klas. Uczniowie uczęszczali do szkoły dwa razy w tygodniu, a plan był tak 

ułożony, by był możliwie dogodny dla wszystkich
51

. Każdy uczeń posiadał wła-

sną książeczkę obecności, w której zaznaczany był każdorazowy pobyt na lekcji. 

Nauka odbywała się od godziny 8.00 do 12.15 oraz od godziny 13.30 do 19.15. 

Personel szkół składał się z 16 osób wraz z kierownikiem. Część z nich praco-

wała jednocześnie w placówce nr 1 i 2. Stan ówczesnej kadry przedstawia po-

niższa tabela.  

Tabela 1. Nauczyciele Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej nr 1 i 2 w roku szkolnym 

1938/1939 

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot Ukończona szkoła/uczelnia 

1. dr Stanisław Chmurko . Akademia we Lwowie 

2. Adam Chojnacki 
rysunek odręczny z geometrią, ra-

chunkowość rzemieślnicza 

Seminarium Nauczycielskie  

w Częstochowie 

3. ks. Józef Cieśla religia Uniwersytet Jagielloński 

4. Roman Dąbrowski . 
Kursy Dokształcające Zawodo-

we – mistrz piekarski 

5. Wanda Ebert rysunki i ćwiczenia plastyczne 
Państwowa Szkoła Zdobnicza  

w Poznaniu 

6. Antoni Grabara 
nauka o Polsce współczesnej, ję-

zyk polski 

mgr filologii – Uniwersytet 

Warszawski 

7. Janina Jankiewicz 
rachunkowość zawodowa, mate-

matyka 

Seminarium Żeńskie Nauczy-

cielskie w Nowym Sączu, Wyż-

sze Studium Handlowe w Kra-

kowie 

8. Irena Kolarz 
wychowanie fizyczne, hufce, hi-

giena ogólna 

Studium Wychowania Fizyczne-

go przy Uniwersytecie Jagiel-

lońskim 

9. Janina Koiszewska 
wiadomości o Polsce współcze-

snej, język polski 

mgr filologii – Uniwersytet 

Warszawski 

10. Tadeusz Kozłowski 

kierownik hufca, wychowanie fi-

zyczne i przysposobienie woj-

skowe 

Gimnazjum Tadeusza Kościusz-

ki w Wieluniu 

11. dr Józef Kubisa 
higiena ogólna i zawodowa, wia-

domości zawodowe 
Uniwersytet Warszawski 

12. Marian Kucharzewski 
wiadomości ogólnozawodowe, 

nauka o Polsce współczesnej 

Seminarium Nauczycielskie  

w Częstochowie 

13. Jadwiga Kur 

rachunkowość rzemieślnicza, 

krawiectwo, wiadomości o mate-

riałoznawstwie i narzędziach 

Państwowe Seminarium Zawo-

dowe w Krakowie 

 

                                                      
51  B. Snoch, dz. cyt., s. 118. 
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Tabela 1. Nauczyciele Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej… (cd.) 

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot Ukończona szkoła/uczelnia 

14. Janina Nagórko kierownik szkoły, higiena 

Uniwersytet Warszawski, Pań-

stwowy Kurs Nauczycielski  

w Poznaniu 

15. ks. Stanisław Neuman religia Uniwersytet Jagielloński 

16. Ludwik Nowicki 

kierownik szkół, matematyka, 

geometria, kreślenia geometrycz-

ne i rzutowe, kalkulacja warszta-

towa 

Uniwersytet Poznański 

17. Maria Pająk gospodarstwo domowe 
Państwowe Seminarium Gospo-

darcze w Krakowie 

18. ks. Antoni Perzyna religia 
Uniwersytet Jagielloński, Uni-

wersytet Warszawski 

19. Krystyna Półkośnik instruktorka działu fryzjerskiego 
Miejska Szkoła Rękodzielnicza 

w Warszawie 

20. Wacław Przeździecki rysunek zawodowy z geometrią 
Państwowa Wyższa Szkoła Bu-

dowlana Maszyn w Poznaniu 

21. ks. Marian Rzewuski religia Uniwersytet Jagielloński 

22. Sergiusz Spiridonow orkiestra Konserwatorium Warszawskie 

23. Stanisław Wieczorek rzeźnictwo, wyrób wędlin mistrz rzeźnicki 

24. Kazimierz Wójcik 

technologia i materiałoznawstwo, 

maszynoznawstwo i fizyka, rysu-

nek zawodowy z geometrią 

Państwowa Szkoła Przemysłowa 

w Bielsku 

25. Salomea Zydorczyk . 
Państwowe Seminarium Na-

uczycielek Rzemiosł 

Źródło: ANKr, KOSKr, Szkoły Zawodowe Dokształcające 1938–1939, sygn. 130, k. 405–449. 

W ostatnim roku dyrekcja szkoły nr 1 zorganizowała dla swych wychowan-

ków wycieczki do Gdyni, Katowic, Krakowa, Wieliczki, Kielc oraz fabryk i za-

kładów przemysłowych takich, jak: Zakłady Stolarskie „Klawe”, Piekarnia Me-

chaniczna „Jedność”, Odlewnia Żelaza „Metalurgia”, Fabryka Maszyn i Odlew-

nia Żelaza Kanczewskiego, Urząd Pocztowy, Browar, Drukarnia „Gońca Czę-

stochowskiego”, Rzeźnia Miejska, Gnaszyńska Manufaktura itp. Stan biblioteki 

Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej nr 1 i 2 w okresie sprawozdaw-

czym wynosił łącznie 639 woluminów, a do hufców szkolnych przynależało 280 

uczniów
52

. 

                                                      
52  ANKr, KOSKr, sygn. 130, k. 407. 
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Summary 

Municipal Public In-Service Vocational Schools no. 1, 2 and 3  

in Częstochowa 

As the beginning of the activity of in-service education in Częstochowa, the educational activity of 

the Craft and Industrial Society, and subsequently of the authorities of the city of Częstochowa, 

should be perceived. The in-service craft vocational courses organized on the area of the city were 

given, in the year 1929, the new names of Municipal Public In-Service Vocational Schools for 

Males No. 1 and 2. In turn, in the year 1919, In-Service Vocational School for Maidens was estab-

lished. Later on, this latter institution was given the new name of Municipal Public In-Service Vo-

cational School no. 3. 

Keywords:  vocational education, education, in-service vocational schools. 
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Izabela ZIMOCH-PIASKOWSKA 

Działalność wychowawcza  

liceów ogólnokształcących w Częstochowie  

w latach 1948–1961 

Słowa kluczowe: wychowanie, liceum ogólnokształcące, młodzież, ideologia. 

Charakter, cele i metody wychowania instytucjonalnego w niemal całej powo-

jennej historii Polski determinowane były przez politykę oświatową państwa, sta-

nowiącą ważny czynnik kształtowania świadomości społeczeństwa, co odbywało się 

na drodze ,,urabiania uległości dzieci i młodzieży wobec narzuconego przez komu-

nistów porządku społeczno-politycznego”
1
. W nowym systemie, jak stwierdziła 

Anna Radziwiłł, co ,,charakterystyczne dla wszelkich ustrojów totalitarnych mają-

cych aspiracje kształtowania świadomości społecznej”, znaczenia nabrała ,,rola 

szkoły jako instytucji dyspozycyjnej, dobrze dostosowanej do funkcji przekaźnika 

na linii władza – społeczeństwo […]”
2
. Kolejne ekipy sprawujące władzę, posługu-

jąc się określoną strategią wychowawczą
3
, dokładały starań, aby sterować wycho-

waniem młodego pokolenia zgodnie z potrzebami socjalistycznego państwa. Opartą 

na teorii marksizmu-leninizmu, a co za tym idzie, daleką od tradycyjnych wartości 

katolickich, ideologię traktowano jako podstawę pracy dydaktyczno-wychowawczej 

w szkole i środek wiążący treść lekcji z wytycznymi partii
4
.  

                                                      
1  L. Szuba, Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944–1956, Lublin 2002, s. 5.  
2  A. Radziwiłł, Model ideologii wychowawczej w latach 1948–1956, [w:] Polacy wobec przemo-

cy 1944–1956, pod red. B. Otwinowskiej i J. Żaryna, Warszawa 1996, s. 329. 
3  Przyjmuję tu za B. Wagner rozumienie strategii wychowawczej jako: ,,zbiór przedsięwzięć słu-

żących wprowadzeniu pożądanego systemu wartości, forsowanie ideologii wychowawczej oraz 

rugowanie niechcianych elementów z systemu szkolnego”; taż, Strategia wychowawcza w PRL, 

Warszawa 2009, s. 7. 
4  L. Szuba, dz. cyt., s. 6. 
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Zwrot w polityce gospodarczej i społecznej mający miejsce w 1948 r. nie 

ominął oświaty. Deklaracja ideowa PZPR wyznaczyła ogólny kierunek wycho-

wania zapowiadając ,,podniesienie poziomu ideologicznego szkolnictwa i prze-

pojenie tego szkolnictwa ideami marksizmu-leninizmu […]”
5
. Niebawem partia 

przystąpiła do ofensywy ideologicznej w oświacie, zrywając ostatecznie z mitem 

apolityczności szkoły.  

Nowe zadania dla działalności wychowawczej, jako konsekwencja przełomu 

politycznego w 1948 r. i przyjęcia nowej koncepcji rozwoju kraju, wyniknęły na 

przełomie 1949/1950 r. Programem działania i zarazem rzeczywistością społeczną 

mającą kształtować osobowość ucznia stał się wówczas socjalizm. Zadaniem wy-

chowania, a co za tym idzie – szkoły, stało się przygotowanie młodzieży do ak-

ceptacji istniejącej rzeczywistości i aktywnego uczestnictwa w przemianach spo-

łeczno-gospodarczych kraju
6
. Przyjęte wówczas zasady centralistycznego zarzą-

dzania wskazywały, że to polityka określać powinna cele wychowania. Niestety, 

słabość nauk pedagogicznych nie zapewniała wystarczających przesłanek polity-

kom ustalającym dyrektywy wychowawcze, co prowadziło do braków w kon-

strukcji celów wychowania, a co za tym idzie, trudności w pracy nauczyciela
7
. 

Zdając sobie sprawę, że na proces wychowania składają się zagadnienia do-

tyczące treści nauczania poszczególnych przedmiotów, podjęto działania mające 

na celu dostosowanie ich do potrzeb partii. W instrukcji programowej na rok 

szkolny 1949/1950 zalecono większe nasycenie treści nauczania wszystkich 

przedmiotów elementami ideologicznymi, co miało wpłynąć na podniesienie po-

ziomu politycznego wyrobienia młodzieży, ukształtowanie jej światopoglądu  

i ofiarności w budownictwie socjalizmu
8
. Programy miały służyć przyswojeniu 

sobie przez uczniów podstaw materialistycznego światopoglądu i wytworzyć 

przekonanie, że socjalizm stanowi wyższą formę ustroju społeczno-gospodar- 

czego, sprawiedliwszą formę współżycia ludzi i wyższy poziom kultury i moral-

ności. Koncepcja ideału wychowawczego kładła nacisk na rolę patriotyzmu, in-

ternacjonalizmu, socjalistyczny stosunek do człowieka i jego pracy oraz własno-

ści społecznej. W programach uwzględniono także zagadnienia walki klasowej  

i przodującej roli w świecie Związku Radzieckiego
9
. 

Nowa wersja programów wprowadzonych w 1950 r., podobnie jak poprzed-

nia, posługiwała się sformułowaniami, które miały kamuflować rolę szkoły jako 

instytucji ateizującej młodzież
10

. Partia, zdając sobie sprawę z ograniczonego 

                                                      
5  Deklaracja ideowa PZPR, [w:] Dokumenty programowe ruchu robotniczego 1978–1984, War-

szawa 1984, s. 445.  
6  B. Potyrała, Oświata w Polsce w latach 1949–1956, Wrocław 1992, s. 84.  
7  Tamże, s. 85. 
8  Instrukcja programowa na rok szkolny 1949/50 w szkolnictwie ogólnokształcącym, Dziennik 

Urzędowy Ministerstwa Oświaty (dalej: Dz. Urz. MO) 1949, nr 12, poz. 200. 
9  J. Barbag, Zagadnienie programów szkolnych i wyników nauczania, Warszawa 1949, s. 5–6.  
10  E.J. Kryńska, S.W. Mauersberg, Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945–

1956, Białystok 2003, s. 55. 
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jeszcze poparcia społecznego i słabego wpływu oświaty na kształtowanie postaw 

zgodnych z obraną doktryną polityczną, starała się przywłaszczyć rolę masowe-

go wychowawcy. Cele wychowania czerpane były z narzuconej przez partię ide-

ologii socjalistycznej. B. Potyrała stwierdził, że: ,,[…] aparat polityczny rządzą-

cej partii opracował dokładnie wskazówki, jak prowadzić działania obejmujące 

każdy aspekt życia, jak zwalczać apolityczność i wdrażać przy pomocy strachu 

aktywne zaangażowanie. Chodziło o takie dokonanie przemian postaw ludzkich, 

aby zniszczyć wartości, które były dziedzictwem okresu międzywojennego 

[…]”
11

. Zadaniem szkoły było stworzenie nowego człowieka. Miało temu służyć 

przekazywanie wiedzy według ścisłego schematu, bez uwzględnienia innych 

oddziaływań wychowawczych
12

. 

Krytyka przeładowanych programów nauczania w latach 1952–1953 skłoni-

ła władze oświatowe do podjęcia prac nad zmianami, które ogłoszono już  

w 1954 r.
13

 Dzięki wprowadzonym poprawkom i próbom zaangażowania rodzi-

ców i organizacji młodzieżowych, a przede wszystkim wydajniejszej pracy na-

uczyciela, zamierzano osiągnąć poprawę wyników nauczania. Właściwy stosu-

nek ucznia do pracy i własności społecznej, podniesienie poziomu dyscypliny  

i poprawę zachowania ucznia starano się osiągnąć dzięki zharmonizowaniu 

szkoły z instytucjami z nią współdziałającymi. Rozwijaniu zainteresowań 

uczniów sprzyjać miały prace pozalekcyjne i pozaszkolne
14

. 

Na działalność wychowawczą liceów ogólnokształcących składało się wiele 

elementów. W sprawozdaniu jednego z częstochowskich liceów za rok szkolny 

1952/1953 podano aż dziesięć różnych form pracy wychowawczej, wśród nich: 

lekcje z poszczególnych przedmiotów, lekcje wychowawcze, apele poranne, 

kółka zainteresowań, organizacje szkolne, uroczystości szkolne i miejskie, 

uczęszczanie do teatru, kina, na odczyty, audycje muzyczne, wystawy i koncer-

ty, prace społecznie użyteczne i wreszcie świetlica. Zapewniano przy tym wła-

dze oświatowe, że: ,,We wszystkich tych formach pracy najbardziej wybijające 

się było zagadnienie kształtowania światopoglądu naukowego”
15

. 

Co charakterystyczne dla omawianego okresu, każdy miesiąc poświęcano 

realizacji innej tematyki wychowawczej, zawsze jednak przyświecał jej cel ide-

ologizacji młodzieży. Wśród zagadnień wychowawczych obecna była tematyka 

planów gospodarczych, ,,patriotyzmu ludowego” i internacjonalizmu, czy 

wreszcie apoteoza Związku Radzieckiego przejawiająca się w każdej niemal 

                                                      
11  Tamże, s. 70. 
12  B. Potyrała, dz. cyt., s. 72. 
13  Zarządzenie Ministra Oświaty z 6 maja 1954 r. w sprawie instrukcji programowej i podręczni-

kowej dla szkół 11-letnich ogólnokształcących, Dz. Urz. MO 1954, nr 7, poz. 53. 
14  B. Potyrała, dz. cyt., s. 83. 
15  Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat.), Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-

dowej (dalej: PWRN), sygn. 224/1135, Sprawozdanie z wyników nauczania i wychowania za 

rok szkolny 1952/53, Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego im. J. Słowac-

kiego w Częstochowie, k. 25. 
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dziedzinie życia. W okresie stalinizmu dodatkowo szczególnie wyraźnie zazna-

czał się kult jednostki. Dla przykładu, w jednym z liceów w roku szkolnym 

1952/1953: w październiku rozwijano ,,uczucie solidarności krajów budujących 

socjalizm” i podkreślano bohaterstwo żołnierza radzieckiego i polskiego. Listo-

pad poświęcony był rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej, pogłębieniu 

przyjaźni polsko-radzieckiej i poznaniu ,,pierwszego państwa socjalistycznego  

i jego osiągnięć”. W grudniu zajmowano się zagadnieniem walki o pokój oraz 

,,rozwój państw demokracji ludowych pod przewodnictwem Związku Radziec-

kiego i jego Wodza Tow. Stalina”
16

. 

Ważne miejsce w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły zajmowało 

uświadomienie polityczne młodzieży, sprowadzające się do dostarczania odpo-

wiednich treści ideologicznych oraz politycznych. Intensywna i nieustępliwa 

propaganda miała ,,wykazać wyższość ustroju socjalistycznego nad kapitali-

zmem, wyzwolić entuzjazm do pracy, rozbudować uczucia internacjonalistycz-

ne, rozumiane jako przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, oraz ukształtować 

przywiązanie do rewolucyjnych i ludowych tradycji własnego narodu”
17

. Stąd 

wiele miejsca poświęcano wychowaniu patriotycznemu i internacjonalistyczne-

mu. Zgodnie z ówczesnymi założeniami politycznymi młodzież miała się cał-

kowicie identyfikować z celami wytyczonymi przez partię, wyzbywając się 

wszelkich wątpliwości politycznych
18

. Założenia te realizowane były w różnych 

formach, wśród których istotne miejsce zajmowały apele poranne, liczne uro-

czystości, wystrój szkoły, zajęcia pozalekcyjne, ale także wzorowe wywiązywa-

nie się z obowiązków ucznia, czy stosunek do pracy.  

Przede wszystkim jednak treści ideologiczne miały być wpajane młodzieży 

podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych, o czym przypominał wizytator  

w jednym z częstochowskich liceów w następujących słowach: ,,Przygotowując 

się do lekcji, należy pamiętać, aby każda jednostka metodyczna miała wysoki 

poziom ideowo-polityczny, aby wychowywała uczniów w duchu dialektyczno-

materialistycznego poglądu na świat i moralności socjalistycznej”. Dalej stwier-

dzano, że: ,,Lekcja jest podstawową formą nauczania i wychowania, na której 

nauczyciel ma osiągnąć cele socjalistycznego nauczania i wychowania”. Fak-

tycznie, przynajmniej podczas wizytacji nauczyciele uwzględniali ,,momenty 

światopoglądowe” podczas prowadzonych lekcji
19

, jednakże nie można jedno-

znacznie stwierdzić, że występowały one w codziennej pracy. 

Elementem upolitycznienia młodzieży, a zarazem rodzajem propagandy, by-

ło włączanie się uczniów w działania związane z wyborami. W roku 1952/1953 

w liceum TPD uczniowie brali udział w manifestacjach w mieście w okresie 

                                                      
16  Tamże, k. 26. 
17  B. Potyrała, dz. cyt., s. 98. 
18  Tamże, s. 88–89. 
19  AP Kat., PWRN, sygn. 224/493, Protokół z konferencji powizytacyjnej, odbytej dnia 28 stycz-

nia 1956 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie, k. 97. 
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przedwyborczym ze sztandarem, transparentami oraz śpiewem i muzyką. Zespoły 

artystyczne uczestniczyły w przedwyborczych wieczorach dyskusyjnych, uczniowie 

poszczególnych klas oraz organizacje młodzieżowe przygotowywały okoliczno-

ściowe gazetki ścienne w klasach i na korytarzach. W szkole wykonywano specjal-

ne dekoracje w okresie przedwyborczym, w okresie miesiąca Przyjaźni Polsko-

Radzieckiej, w okresie żałoby po zgonie J. Stalina oraz Święto Pracy 1 Maja
20

. 

Szkoły prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pełniły szczególną 

rolę w procesie indoktrynacji młodzieży. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych 

w jednej z takich szkół na terenie Częstochowy, wszelkie rocznice o charakterze 

państwowym i narodowym wykorzystywano do ,,wzbudzania zaufania i szacunku 

dla Partii i Rządu Ludowego oraz kultu dla bohaterów walki o socjalizm”. Rocz-

nica powstania PPR czy odsłonięcie tablicy pamiątkowej poległych w czasie oku-

pacji działaczy partyjnych stawały się okazją do podkreślania znaczenia partii jako 

,,kierownika, inicjatora i egzekutora” w sprawach dotyczących ,,państwa proleta-

riackiego”. Jak stwierdzono w sprawozdaniu: ,,Młodzież dowiadywała się o boha-

terstwie zespołowym i indywidualnym ludzi partyjnych w czasie okupacji […]  

i konsekwentnej nieugiętości w walce o pokój i socjalizm, ludzi rządzących na-

szym krajem lub krajem Związku Radzieckiego i demokracji ludowej”
21

. Szereg 

lekcji języka polskiego poświęcono dyskusji dotyczącej ,,współczesnych zagad-

nień z życia politycznego, społecznego, ekonomicznego i kulturalnego”, szczegól-

ny nacisk położono na znaczenie projektu nowej konstytucji, realizację planu 6- 

-letniego i walki o pokój
22

. W klasie maturalnej główny nacisk kładziono na 

,,literaturę epoki imperializmu i rewolucji proletariackich”, w której podkreślano 

,,walkę klasową proletariatu przeciw burżuazji i w związku z tym dekadencję bur-

żuazji oraz ustroju kapitalistycznego”. Młodzież zapoznawano z ,,wstecznymi ce-

chami literatury z okresu «Młodej Polski», które występowały w obliczu coraz 

silniejszego ruchu robotniczego”. Podczas przerabiania Ludzi bezdomnych Stefana 

Żeromskiego zwracano uwagę na krytykę moralności mieszczańskiej, nędzę klas 

upośledzonych oraz ,,ideologię ofiarnictwa zamiast programu społecznego”.  

W Przedwiośniu ukazywano młodzieży ostrość walk klasowych i lęk burżuazji 

przed rewolucją oraz ,,reformizm jako środek łagodzenia konfliktów klasowych”. 

Przy pomocy lektury przygotowanej do dyskusji zapoznano uczniów z ,,utworami 

antyburżuazyjnymi”: Ojczyzna W. Wasilewskiej, W Grzmiącej Władysława Ko-

walskiego, czy Pawie pióra Leona Kruczkowskiego
23

. 

                                                      
20  AP Kat., PWRN, sygn. 224/1134, Sprawozdanie z wykonania planu dydaktyczno-wychowaw- 

czego za rok 1952/53, I Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD w Częstochowie, 

ul. Kopernika 27, k. 43. 
21  Tamże, k. 44. 
22  Tamże, k. 28–29; AP Kat., PWRN, sygn. 224/33, Sprawozdanie roczne Szkoły TPD w Często-

chowie. Rok szkolny 1951/52, k. 194, 196. 
23  AP Kat., PWRN, sygn. 224/1134, Sprawozdanie z wykonania planu dydaktyczno-wychowaw- 

czego za rok 1952/53, I Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD… , k. 36. 
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Stopień formalnej, a tym bardziej rzeczywistej realizacji zadań ideologizacji 

i upolitycznienia młodzieży różnił się jednak w poszczególnych liceach na tere-

nie miasta, co wynika z analizy licznych sprawozdań i protokołów powizytacyj-

nych z tamtego okresu. Dla kontrastu, w liceum Traugutta w roku 1950/1951 

uznano, że roczny plan pracy szkoły w niedostatecznym stopniu uwzględniał za-

gadnienia walki o pokój, tematyki planu 6-letniego, wychowania w przyjaźni do 

ZSRR i krajów demokracji ludowej oraz patriotyzmu ludowego
24

. W związku  

z powyższym zobowiązano wszystkich nauczycieli do realizowania na każdej 

lekcji treści socjalistycznych, których forma miała stać się głównym zadaniem  

w pracy rady pedagogicznej i narad wytwórczych
25

. W liceum ss. nazaretanek  

w 1954 r., wobec nieznajomości przez uczennice nazwisk kandydatów do Rad 

Narodowych, wizytator zwrócił uwagę na konieczność aktualizacji wiedzy poli-

tycznej młodzieży: ,,Wszyscy nauczyciele muszą zwrócić uwagę na aktualne za-

gadnienia życia bieżącego. Wyborami uczennice muszą żyć. Poprzez młodzież 

zainteresujemy wyborami jej dom. Nie możemy dopuścić do tego, by młodzież 

miała jakieś błędne wyobrażenia. Musi ona być poinformowana dobrze”
26

. 

Szkoła miała więc oddziaływać nie tylko na uczącą się w niej młodzież, ale tak-

że miała transmitować obowiązującą oficjalnie ideologię i wartości na szerszego 

odbiorcę.  

Specyficznie rozumiane wychowanie patriotyczne młodzieży realizowane 

było na wszystkich zajęciach lekcyjnych, zwłaszcza zaś historii oraz nauki  

o konstytucji. Szczególnie wyraźnie treści te podkreślano w szkołach prowadzo-

nych przez TPD. Podczas lekcji nauki o konstytucji w jednym z liceów TPD  

w roku 1952/1953 oprócz poznania kolejnych artykułów konstytucji PRL i po-

wiązania ich z ,,faktami z życia, pracy i walki klasy robotniczej”, nauczycielka 

starała się przekonać uczniów o doniosłej roli Związku Radzieckiego oraz 

wspieraniu dążeń niepodległościowych Polski, wzbudzała pozytywne uczucia 

dla ZSRR i krajów demokracji ludowej. Uczniowie poznali ,,stalinowską naukę 

o bazie i nadbudowie”, problemy ekonomiczne ZSRR oraz ,,wyższość państwa 

ludowego nad wszystkimi dotychczasowymi ustrojami”. Nauczycielka przeko-

nywała, że konstytucja PRL gwarantuje i zabezpiecza osiągnięcia klasy robotni-

czej Polski
27

. Omawiając realizację zagadnienia patriotyzmu ludowego, stwier-

dzono, że: ,,przez zaznajomienie z osiągnięciami Polski Ludowej w dziewięcio-

leciu niepodległości i porównanie tych osiągnięć z niedołęstwem gospodarki ka-

                                                      
24  AP Kat., PWRN, sygn. 224/486, Sprawozdanie z przeprowadzonej wizytacji Szkoły Ogólno-

kształcącej Męskiej stopnia licealnego im. R. Traugutta w Częstochowie w dniach 23, 24, 25, 

26 i 27 stycznia 1951 r., k. 248. 
25  Tamże, k. 254. 
26  AP Kat., PWRN, sygn. 224/490, Protokół z sesji powizytacyjnej dnia 17 listopada 1954 r.,  

k. 56–57. 
27  AP Kat., PWRN, sygn. 224/1134, Sprawozdanie z wykonania planu dydaktyczno-wychowaw- 

czego za rok 1952/53, I Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD…, k. 40. 
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pitalistycznej w okresie międzywojennym – uczniowie dowiedzieli się i zrozu-

mieli, że obecnie lud rządzący krajem buduje go z radością, bo widzi potęgę 

swej pracy i ma zapewniony pokój, który jest największą wartością ludzi pra-

cy”
28

. Podobne treści przekazywano uczniom podczas lekcji nauki o Polsce  

i świecie współczesnym
29

. 

Celom propagandowym oraz powiązaniu młodzieży z życiem kraju służyła te-

matyka planów gospodarczych. Niestety, ku niezadowoleniu władz oświatowych, 

nie zawsze była ona realizowana podczas zajęć lekcyjnych. W 1950 r. w liceum  

H. Sienkiewicza wizytator stwierdził: ,,Tematyka planu 6-letniego nie uwzględnio-

na, polonista czeka, aż sam temat nasunie problematykę 6-letniego planu, a matema-

tyk od czasu do czasu użyje cyfrowych danych”
30

. Wydaje się, że do realizacji tej 

tematyki szczególnie przykładano się w szkołach TPD, gdzie w kanonie lektur z fi-

zyki i chemii znajdowały się takie pozycje, jak Przemysł w planie 6-letnim, Chemia 

w planie 6-letnim
31

. Zagadnienia planu 6-letniego pojawiały się na lekcjach geogra-

fii, nauki o konstytucji, matematyki i innych. Informacje na temat realizacji planu 

były przekazywane uczniom podczas prasówek na apelach porannych, młodzież 

przygotowywała albumy, opracowywała mapki i wykresy
32

. 

Na początku lat pięćdziesiątych naciskano na szkoły, aby te włączały zagad-

nienia związane z planem 6-letnim do pracy szkoły: ,,Naturalnie, bez sztucznego 

naciągania zaznajamiać z problematyką planu 6-letniego, odkrywać jego głębokie 

znaczenie polityczne i humanistyczne, operować konkretnymi danymi, rozwinąć 

w szkole planową akcję propagandową za pomocą obrazowej agitacji”
33

. Sposoby 

włączenia problematyki planu 6-letniego do nauczania poszczególnych przedmio-

tów miały być przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń rady pedagogicznej
34

. 

Patriotyzm nierozerwalnie połączono z internacjonalizmem, w którym 

szczególne miejsce zajmował Związek Radziecki i jego wiodąca rola w świecie. 

                                                      
28  AP Kat., PWRN, sygn. 224/1134, Sprawozdanie z wykonania planu dydaktyczno-wychowaw- 

czego za rok 1952/53, I Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD…, k. 45. 
29  AP Kat., PWRN, sygn. 224/495, Zalecenia wydane Szkole Podstawowej i Liceum Ogólno-

kształcącemu Nr 4 w Częstochowie na podstawie wizytacji szkoły przeprowadzonej w dniach 

10, 11, 12, 13, 19, 20 i 21 grudnia 1958 r. przez okręgowego wizytatora ob. mgr Michała An-

drzejewskiego w obecności ob. Dyrektora Kazimierza Saboka i z-ców dyr. ob. ob. Barbarę 

Szopińską i Mikołaja Frączyka, k. 106. 
30  AP Kat., PWRN, sygn. 224/485, Protokół Komisji Kontrolnej z dokonanej wizytacji Państwo-

wej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego (męska) w Częstochowie 

przy ul. Głównej w dniu 19.12.1950 r. do 23.12.1950 r., k. 23. 
31  AP Kat., PWRN, sygn. 224/33, Sprawozdanie roczne szkoły TPD…, k. 192–193; AP Kat., 

PWRN, sygn. 224/1134, Sprawozdanie z wykonania planu dydaktyczno-wychowawczego za 

rok 1952/53, I Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD…, k. 31. 
32  AP Kat., PWRN, sygn. 224/1134, Sprawozdanie z wykonania planu dydaktyczno-wychowaw- 

czego za rok 1952/53I Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD…, k. 44–45. 
33  Tamże, k. 27. 
34  AP Kat., PWRN, sygn. 224/486, Zarządzenia powizytacyjne, Szkoła Ogólnokształcąca stopnia 

licealnego w Częstochowie, ul. Szczytowa Nr 26/30, k. 226.  
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Propagowano powielanie wzorów radzieckich we wszystkich dziedzinach życia, 

dbając jednocześnie o pogłębienie przyjaźni polsko-radzieckiej. Zadania te reali-

zowano w szkole w trakcie lekcji i zajęć pozalekcyjnych, poprzez działalność 

kół TPPR, ale i podczas uroczystych obchodów miesiąca pogłębienia przyjaźni 

polsko-radzieckiej
35

. 

Równolegle z aprecjacją Związku Radzieckiego krytykowano kulturę ame-

rykańską – imperialistyczną. W zachowanej dokumentacji szkół można odnaleźć 

słowa krytyki skierowanej wobec nauczycieli, jak i organizacji ZMP za obec-

ność elementów stylu amerykańskiego na terenie szkoły, których wyrazem mia-

ły być tańce amerykańskie czy tzw. ,,szlagiery”
36

. Tymczasem podczas lekcji  

i zajęć pozalekcyjnych należało ,,prowadzić systematyczne prace nad pogłębia-

niem problematyki ZSRR, wyzyskując silniej prasę radziecką”
37

. 

Okazją do pogłębiania wiedzy o ZSRR były lekcje języka rosyjskiego.  

W jednej ze szkół TPD na języku rosyjskim zapoznawano uczniów z geografią 

Związku Radzieckiego, ruchami rewolucyjnymi w Rosji i ich ,,wybitnymi boha-

terami”, ustrojem państwa. Omawiano wybrane dzieła Puszkina, Lermontowa, 

Gogola, Bielińskiego i Hercena
38

, a także Czernyszewskiego, Niekrasowa, Tur-

gieniewa, Tołstoja i Czechowa. Czytano i prenumerowano czasopisma radziec-

kie, jak: ,,Pionierskaja Prawda”, ,,Prawda”
39

 i ,,Komsomolska Prawda”
40

. 

W niektórych szkołach występowały jednak trudności w akceptacji języka 

rosyjskiego jako obowiązkowego przedmiotu nauczania, a nauczyciele stwier-

dzali obcość w stosunku do języka rosyjskiego, tłumacząc ją przed władzami 

szkolnymi nawykami, niechęcią i zacofaniem
41

. 

Okazją do rozwijania uczuć przyjaźni ze Związkiem Radzieckim i krajami de-

mokracji ludowej były uroczyste obchody: rocznicy Wielkiej Rewolucji Październi-

kowej, Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, rocznicy bitwy pod Lenino, urodzin 

J. Stalina, rocznicy śmierci Lenina, a także w okresie żałoby po śmierci Stalina, czy 

prezydenta Republiki Czechosłowackiej oraz w rocznicę podpisania układu o po-

mocy wzajemnej między Polską Ludową a Związkiem Radzieckim i innymi krajami 

demokracji ludowej. Podkreślano znaczenie pomocy dla narodu koreańskiego wal-

czącego o wyzwolenie narodowe i społeczne, podobne poparcie wyrażano wobec 

sytuacji w Tunisie, Egipcie, Iranie, czy Wietnamie
42

. 

                                                      
35  B. Potyrała, dz. cyt., s. 91. 
36  AP Kat., PWRN, sygn. 224/485, Protokół Komisji Kontrolnej…, k. 23. 
37  Tamże, k. 27. 
38  AP Kat., PWRN, sygn. 224/33, Sprawozdanie roczne Szkoły TPD…, k. 196. 
39  AP Kat., PWRN, sygn. 224/1134, Sprawozdanie z wykonania planu dydaktyczno-wychowaw- 

czego za rok 1952/53, I Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD…, k. 30. 
40  Tamże, k. 32. 
41  AP Kat., PWRN, sygn. 224/485, Protokół Komisji Kontrolnej…, k. 23. 
42  AP Kat., PWRN, sygn. 224/1134, Sprawozdanie z wykonania planu dydaktyczno-wychowaw- 

czego za rok 1952/53, I Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD…, k. 45. 
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W omawianym okresie szkoła zobligowana była do realizacji wielu uroczy-

stości. Imprezy takie, jak: akademie w rocznicę Wielkiej Rewolucji Socjali-

stycznej, poranki w rocznice wydania konstytucji stalinowskiej, czy założenia 

PPR, to tylko niektóre z przykładów imprez, które podobnie jak wiele innych 

działań wychowawczych służyły wyrobieniu politycznemu i indoktrynacji mło-

dzieży. W jednej ze szkół TPD przy ulicy Kopernika w roku 1952/1953 odbyły 

się 23 uroczystości, w tym: uroczysty poranek z okazji rozpoczęcia miesiąca bu-

dowy Warszawy, kolejne z okazji rozpoczęcia miesiąca walki o pokój, urodzin 

Józefa Stalina, czy zwycięstwa pod Stalingradem, poranek żałobny z powodu 

śmierci Stalina, akademie w rocznicę bitwy pod Lenino, Wielkiej Rewolucji 

Październikowej i miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, w rocznicę śmierci 

W.I. Lenina, urodzin B. Bieruta, powstania Armii Czerwonej, tygodnia Świato-

wej Federacji Młodzieży, Dni Oświaty, Książki i Prasy, czy 1 Maja
43

. Podobne 

w treści i liczbie uroczystości wypełniały rok szkolny innych liceów ogólno-

kształcących w mieście. Przesyt uroczystości szkolnych częstokroć przesądzał  

o ich niskim poziomie i sprawiał, że ,,nie były traktowane poważnie i nie mobi-

lizowały młodzieży”
44

. Tymczasem uroczystości należało ,,traktować nie jako 

«galówkę» odrobioną z powodu zarządzenia, ale organizować je jako wyraz mi-

łości i przywiązania do klasy robotniczej i jej wodzów”
45

. Nadmiar imprez czę-

stokroć uniemożliwiał normalną pracę dydaktyczno-wychowawczą, co w połą-

czeniu z częstymi radami pedagogicznymi poświęconymi oddziaływaniu ideolo-

gicznemu, skutkowało biurokratyzacją pracy wychowawczej szkoły
46

. Nasilenie 

specyficznych oddziaływań wychowawczych nastąpiło w związku ze śmiercią 

Stalina, w sprawozdaniu jednego z liceów donoszono: ,,Niepowetowana strata 

tow. Stalina zapoczątkowała szereg uroczystości szkolnych, zobowiązań, zwięk-

szenie szeregów ZMP i stała się głębokim momentem wychowawczym”
47

. Jak 

wynika z analizy zachowanych dokumentów, ilość uroczystości szkolnych ogra-

niczono dopiero na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
48

. 

Ideowemu wychowaniu młodzieży służyły nawet dekoracje i gazetki szkol-

ne. W 1950 r. w liceum H. Sienkiewicza wizytator, polecając stworzenie szkol-

nego zespołu redakcyjnego, dawał jednoznacznie do zrozumienia, że gazetki na-

                                                      
43  Tamże, k. 43. 
44  AP Kat., PWRN, sygn. 224/1135, Sprawozdanie z wyników nauczania i wychowania za rok 

szkolny 1952/53, Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego im. J. Słowackiego  

w Częstochowie, k. 35. 
45  AP Kat., PWRN, sygn. 224/485, Protokół Komisji Kontrolnej…, k. 27. 
46  M. Balicki, Zarządzanie szkolnictwem w Polsce. Studium historyczno-porównawcze, Warszawa 

1978, s. 184. 
47  AP Kat., PWRN, sygn. 224/1135, Sprawozdanie z wyników nauczania i wychowania za rok 

szkolny 1952/53, Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego im. J. Słowackie-

go…, k. 26. 
48  AP Kat., PWRN, sygn. 224/1138, Sprawozdanie z rocznej pracy za czas od 1.IX.1960 do 

24.VI.61 w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, k. 34. 
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leży ,,nasycić wyraźnie j. politycznym”, aby stanowiły ,,oręż w walce o wyniki  

i treść socjalistycznej nauki”. Dekoracje miały być tak przemyślane, aby uniknąć 

,,chaosu i bezideowości”
49

. W dokumentach z wizytacji szkół pojawiają się wie-

lokrotnie uwagi dotyczące wystroju klas i korytarzy
50

. Treść dekoracji w szkole 

TPD przy ulicy Kopernika w roku 1951/1952 stanowiły takie zagadnienia, jak: 

,,plan 6-letni, walka o pokój, zdobycze Polski Ludowej, projekt konstytucji, 

umiłowanie ojczyzny, cześć dla bohaterów pracy i walki o postęp”. Tematyka 

gazetek zmieniała się co miesiąc, klasy stosowały również hasła na poszczegól-

ne tygodnie, które miały zachęcać do przestrzegania regulaminu szkolnego.  

W każdej klasie znajdowały się znaki TPD, ZMP lub OH, portrety ,,młodych bo-

jowników o wolność” – H. Sawickiej, J. Krasickiego, czy obrazy z życia Lenina 

i Stalina. Podobne dekoracje zamieszczano na korytarzach i klatkach schodo-

wych. Uczniowie dekorowali budynek także z zewnątrz z okazji uroczystości 

państwowych i rocznic, takich jak: Rocznica Rewolucji Październikowej, Ty-

dzień Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej, 1 Maja, okres egzami-

nacyjny i inne. W dekoracjach oprócz estetyki zwracano uwagę na ich ,,sens po-

lityczny”
51

. 

Ogromne znaczenie wychowawcze przypisywano apelom porannym. Naj-

prawdopodobniej jednak nauczyciele nie przywiązywali do nich większej roli,  

a ciężar ich przygotowania przerzucano na młodzież. Pociągało to za sobą wy-

dawanie szkołom przez wizytatorów zaleceń, w których wskazywano na zna-

czenie dyrektora i nauczycieli mających pełnić wiodącą rolę i wygłaszać zasad-

niczą pogadankę apelu. Przypominano o zapewnieniu obecności wszystkich na-

uczycieli na apelu i konieczności udawania się nauczycieli do klas razem  

z uczniami po jego zakończeniu, gdyż apel poranny należało traktować jako po-

czątek lekcji. Natomiast rola uczniów miała sprowadzać się do recytacji, odczy-

tania fragmentu jakiegoś utworu lub pokazu
52

. Ogólnie poziom apeli porannych 

oceniano dość wysoko, trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu 

spełniały one swoją wychowawczą rolę
53

. Jako przykład organizacji może po-

                                                      
49  AP Kat., PWRN, sygn. 224/485, Protokół Komisji Kontrolnej…, k. 28–29. 
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53  AP Kat., PWRN, sygn. 224/493, Protokół z konferencji powizytacyjnej, odbytej dnia 28 stycz-
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służyć apel w jednej ze szkół TPD, gdzie codzienne poranki składały się z audy-

cji radiowych lub prasówki, odśpiewania hymnu Światowej Federacji Młodzieży 

lub TPD, kalendarzyka historycznego, aktualnych wierszy i piosenek, wiadomo-

ści szkolnych i komunikatów. W każdym tygodniu apel prowadziła inna klasa pod 

kierunkiem wychowawcy. Apele były oceniane przez specjalną komisję samorzą-

du szkolnego pod względem treści, formy wykonania oraz długości trwania
54

. 

Fundament działalności wychowawczej stanowił naukowy pogląd na świat, 

który w zakamuflowany sposób miał służyć zwalczaniu światopoglądu religij-

nego i jego reprezentanta w postaci Kościoła katolickiego. Hasło upowszechnie-

nia naukowego światopoglądu w omawianym okresie notorycznie pojawiało się 

w sformułowaniach dotyczących celów kształcenia i wychowania, dewaluując 

wszelkie inne propozycje
55

. 

Zalecenia dotyczące budowania naukowego światopoglądu pojawiały się  

w zarządzeniach powizytacyjnych wielu liceów. Na przykład w 1950 r. w li-

ceum im. H. Sienkiewicza wizytator polecił, aby materiał nauczania poszczegól-

nych przedmiotów ,,wyzyskać świadomie w celu budowy naukowego poglądu 

na świat, zerwać ostatecznie z mechanistycznym wyjaśnianiem zjawisk”. Dalej 

nakazał: ,,Zerwać ostatecznie z pływactwem politycznym, na lekcjach używać 

terminologii naukowej i nie stępiać ostrza postępowej tradycji”
56

. W innej szkole 

– TPD na Rakowie – w 1952 r. polecono, aby ,,wszyscy nauczyciele […] nale-

życie wykorzystywali materiał rzeczowy do kształtowania u uczniów naukowe-

go poglądu, upolitycznienia i politechnizacji”
57

, co w późniejszym okresie, 

przynajmniej oficjalnie, szkoła realizowała
58

. W innej szkole zalecono dyrekto-

rowi kładzenie szczególnego nacisku w trakcie instruktażu pohospitacyjnego na 

,,kształtowanie naukowego poglądu na świat i problem świeckości w procesie 

lekcyjnym”. Podczas posiedzeń rady pedagogicznej należało zwracać uwagę na 

,,właściwą interpretację marksistowsko-leninowskich założeń programu”. Na-

uczyciele mieli także przestudiować publikację Bołdyriewa pt. Kształtowanie 

naukowego poglądu na świat oraz broszurę wydaną w 1953 r. przez Towarzy-

stwo Przyjaciół Dzieci – Zagadnienia świeckości w nauczaniu i wychowaniu
59

. 

W niektórych szkołach, szczególnie na początku lat pięćdziesiątych, ,,walka 

o socjalistyczną treść nauczania” była jedynie pustym sloganem. W liceum  

H. Sienkiewicza na ścianach wisiały krzyże, młodzież organizowała modlitwy,  

a ponad 80% uczniów uczęszczało do szkolnego kościoła przed rozpoczęciem 
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ceń powizytacyjnych, Częstochowa, dn. 12 XII 1952 r., k. 37. 
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lekcji. Wizytator zadając jednej z nauczycielek pytanie: ,,jak utrudnia pracę re-

akcyjna część kleru”, usłyszał odpowiedź: ,,u nas nie mówi się o reakcyjnej czę-

ści kleru”
60

. 

Zachowane dokumenty wskazują, że w liceum R. Traugutta na początku lat 

pięćdziesiątych grono nauczycielskie, z wyjątkiem dyrektora i kilku nauczycieli, 

niechętnie odnosiło się do nowej socjalistycznej ideologii, co spowodowało, że 

ich postawa oceniana była przez władze szkolne jako konserwatywna, ideali-

styczna i klerykalna, a atmosfera panująca w szkole uważana za napiętą. W wy-

niku przeprowadzonej wizytacji stwierdzono, że: ,,na terenie szkoły i lekcjach 

toczy się walka wśród młodzieży i nierówna pomiędzy młodzieżą a gronem na-

uczycielskim o światopogląd naukowy i socjalistyczną treść”. Za osiągnięcie 

wychowawcze uznano wówczas ,,aktywną i świadomą” postawę części mło-

dzieży, głównie skupionej wokół ZMP, która, jak stwierdzono, była świadoma 

,,rozgrywającej się walki klasowej”. Młodzież ta miała starać się samodzielnie 

zdobywać przygotowanie ideologiczne, aby ,,umocnić swoją pozytywną posta-

wę do współczesnej rzeczywistości” oraz zdobyć pomoc w zakresie ,,ukształ- 

towania naukowego poglądu na świat”
61

. Aktywowi ZMP przypisywano także 

walkę ,,o socjalistyczną treść z niektórymi nauczycielami, którzy zajmują kon-

serwatywną postawę i starają się w kontaktach z młodzieżą wplatać idealistycz-

ne poglądy”. Z zarządem ZMP współpracowała dyrekcja, która starała się 

,,zwalczać idealistyczną i klerykalną postawę profesorów”
62

. Prawdopodobnie, 

oprócz aktywistów ZMP-owskich, młodzież licealna nie przejawiała zaintereso-

wania ideologią socjalistyczną, dlatego postawiono przed dyrekcją i nauczycie-

lami ,,pilne i zasadnicze zadanie natychmiastowej pomocy wychowawczej i dy-

daktycznej młodzieży w walce o socjalistyczną treść w nauczaniu i wyniki na-

uczania – w walce o światopogląd naukowy”
63

. 

Na początku lat pięćdziesiątych uczniowie liceów starali się kultywować 

tradycje katolickie, nad czym ubolewały władze oświatowe. Podczas wizytacji 

liceum H. Sienkiewicza stwierdzono, że młodzież znajduje się pod wpływem 

,,środowiska reakcyjnego”, którego mianem określano praktykujących katoli-

ków. Wizytator komentował: ,,są uczniowie zachęcający do rekolekcji, ksiądz 

robił nabożeństwa w kościele szkolnym, a na zebraniu ZMP po odśpiewaniu 

hymnu ŚFMD jeden z członków zaczął modlitwę. Zresztą nad szkołą i młodzie-

żą ciąży reakcyjna tradycja, był to zakład dla tzw. «śmietanki społecznej». Dla-

tego spotykają się odważniacy wśród ZMP, co domagają się oficjalnej modli-

twy”. Najgorzej oceniono klasy XI, które skwitowano słowami: ,,one naprawdę 

«cuchną reakcją»”. Niestety, konsekwencją takiej oceny wizytatora miała być 

                                                      
60  AP Kat., PWRN, sygn. 224/485, Protokół Komisji Kontrolnej…, k. 23. 
61  AP Kat., PWRN, sygn. 224/486, Sprawozdanie z przeprowadzonej wizytacji Szkoły Ogólno-
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,,ostrożna rekrutacja na wyższe uczelnie”
64

. Zatem wysiłki władz szkolnych 

zmierzające w kierunku przesycenia szkoły forsowaną przez partię rządzącą ide-

ologią napotykały na opór ze strony częstochowskiej młodzieży, duchowieństwa 

i rodziców, walczących o zachowanie tradycji katolickiej w szkołach. W 1950 r. 

wizytator w sprawozdaniu z jednego z częstochowskich liceów opisywał sytu-

ację w mieście następującymi słowami: ,,80% młodzieży Częstochowy pod dzia-

łaniem kleru, który używa sprytnych metod, np. ksiądz przypiął sobie z tyłu 

kartkę z terminem spowiedzi i stanął przed szkołą. (Umiał propagować lepiej niż 

my). 8 IX w święto narodzin MB ksiądz na kazaniu na Jasnej Górze krzyczał 

prawie dosłownie tak: «urwał się diabeł z łańcucha i chce nam religię odebrać». 

Temu towarzyszyły okrzyki: precz z nim, niech żyje papież, bito brawa jak na 

wiecu”. Wizytator określił środowisko jako ,,nader ciężkie” i ubolewał, że dy-

rektor i nauczyciele nie zauważają tego. Podsumowując, stwierdził, iż: 

,,Wygląda, że zawarto ciche przymierze, swego rodzaju dyplomacja jezuicka 

udzieliła się i szkole”
65

. Wpływy katolickie w szkołach były zwalczane przez 

partię, której orężem była organizacja ZMP. W roku 1950/1951 w liceum im.  

R. Traugutta młodzież zrzeszona w ZMP odegrała niechlubną rolę, likwidując 

spotkania uczniów organizowane przez jednego z księży
66

. 

Katolicki światopogląd ,,niedopuszczający nowych prądów wychowaw-

czych” stanowił jedną z głównych przyczyn zamykania lub upaństwowiania 

wielu szkół prywatnych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne lub stowa-

rzyszenia katolickie. W ten sposób zamknięto z dniem 31 marca 1949 r. Prywat-

ną Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego Stowarzyszenia ,,Nauka i Pra-

ca”
67

. Powoływano się przy tym na ust. 2, art. 4 ustawy z dnia 31 marca 1932 r. 

o prywatnych szkołach oraz zakładach wychowawczych
68

. Co ciekawe, ten sam 

kurator, który zamknął szkołę, w innym piśmie stwierdził, że: ,,Pod względem 

ściśle wychowawczym w szkole w ostatnim roku 1948/49 zaszły duże zmiany  

w sprawie zbliżenia szkoły do życia, przenikania aktualnych zagadnień życio-

wych związanych z polską rzeczywistością”
69

. 

Wydaje się, że w kształtowaniu naukowego światopoglądu młodzieży wio-

dły prym szkoły prowadzone przez TPD. W roku 1951/1952 w jednej z często-

chowskich szkół TPD stwierdzono, że: ,,Nauczycielstwo pod wpływem samo-

kształcenia stosuje na wszystkich lekcjach naukowy pogląd na świat i stosuje 
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wskazania marksistowsko-leninowskie w nauczaniu i wychowaniu”
70

. Naukowy 

światopogląd próbowano wdrażać, wykorzystując każdą jednostkę lekcyjną  

i udostępniając bibliotekę marksistowską i świecką
71

. Jak się jednak okazuje, 

nawet uczniowie ateistycznej z założenia szkoły TPD na Rakowie chętnie podej-

mowali dyskusję na tematy religijne, co wizytator nazwał ,,uczuleniem religijnym”, 

tłumacząc ten stan oddziaływaniem na placówkę czynników zewnętrznych
72

. 

Ocena sposobu kształtowania światopoglądu materialistycznego stanowiła 

jeden z punktów badań prowadzonych wizytacji szkół. Na przykład, w VI szkole 

TPD przy ulicy Kopernika w marcu 1955 r. głównym celem wizytacji była oce-

na pracy szkoły z punktu widzenia realizacji głównego założenia szkół TPD, ja-

kim było ateistyczne nauczanie i wychowanie oraz ideowo-polityczne oddziały-

wanie na młodzież. Wśród kierunków badań znalazła się ocena sposobu kształto-

wania światopoglądu materialistycznego przez zajęcia pozalekcyjne, praca szkoły 

i POP z organizacjami młodzieżowymi w dziedzinie ideowego wychowania mło-

dzieży, czy przejawy oddziaływania kleru na szkołę
73

. Jak się okazuje, również w 

tej, z założenia świeckiej, szkole około 70% uczniów uczęszczało na komplety re-

ligijne, wśród nich niejednokrotnie znajdowały się dzieci członków partii
74

. 
Tworzona koncepcja nowego wychowania, jak zauważyła Anna Radziwiłł, 

opierała się na aksjomacie o pełnej wychowalności człowieka, pojmowanego ja-

ko materiał, który należy kształtować zgodnie z pożądanym wzorcem. Przy 

czym zakładano, że o wszystkim decyduje odpowiednia technologia, co sprowa-

dzało ucznia do roli biernego przedmiotu wychowania, nauczyciela zaś do wy-

konawcy, realizatora określonej metody
75

. Nauczyciel – wychowawca miał za 

zadanie tworzyć zespół, ale i wdrażać uczniów do przestrzegania regulaminu 

szkolnego i naukowej organizacji dnia pracy, dbać o pełną frekwencję i udzielać 

pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia lub zawodu
76

. Nauczyciel 

pełnić miał rolę kierowniczą jako organizator kolektywu, realizator wytyczonej 

metody oraz przekaźnik ideologii partii. Zasada odpersonalizowania wpływu wy-

chowawczego nakazywała traktować nauczyciela jako reprezentanta systemu
77

. 

Zdarzało się jednak, że nauczyciele swoją postawą wzbraniali się przed re-

prezentowaniem istniejącego systemu, co budziło krytykę wizytujących szkoły 
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przedstawicieli władz oświatowych. O nauczycielach liceum H. Sienkiewicza  

w roku 1950/1951 wizytator stwierdzał, że cechuje ich ,,obcość polityczna, ide-

owa”, natomiast wymowa polityczna prowadzonych przez nich lekcji miała cha-

rakteryzować ,,jeśli nie oportunistów, to ludzi, którzy nie chcą się narazić klero-

wi i partii”
78

. Zarzucał, że całe grono pedagogiczne odznacza się ,,ślepotą poli-

tyczną”, nie dostrzegając, że ,,szkoła «siedzi» w ośrodku reakcji polskiej”
79

. 

Również w liceum im. R. Traugutta większość nauczycieli nie reprezentowała 

pożądanej przez władze polityczne i oświatowe postawy politycznej, dystansując 

się wobec treści propagandowych
80

. Stąd w roku szkolnym 1954/1955 zarzuco-

no nauczycielom, że pozostając pod wpływem formalnych wyników nauczania 

opartych na egzaminie dojrzałości i egzaminach na wyższe uczelnie, nie do-

strzegają procesu wychowania socjalistycznego. W czym upatrywano przyczyny 

braku reprezentowania przez młodzież postawy socjalistycznej i niskiego poziomu 

dyscypliny pracy i kultury
81

. Tymczasem, jak stwierdził wizytator, zadaniem na-

uczycieli jest ,,podjąć w szkole dyskusję ideologiczną, ożywić ruch umysłowy 

uczniów i pomóc jej w osiągnięciu właściwej postawy ideologicznej”
82

. 

Nawet w liceach działających pod szyldem TPD praca wychowawcza na-

uczycieli nie spełniała oczekiwań władz. Zdarzało się, że niektórzy, realizując 

wprawdzie program nauczania zgodnie z wytycznymi władz, w życiu osobistym 

postępowali inaczej
83

. Innym zarzucano brak ,,wyrobienia politycznego”, mają-

cy utrudniać wykorzystanie elementów wychowawczych z treści lekcji
84

. Na-

uczyciele nie znali i nie realizowali w praktyce uchwał XV Plenum PZPR  

i II Zjazdu ZMP, a nawet wytycznych regulaminu wychowawcy klasy, w opar-

ciu o które mieli współpracować z organizacjami młodzieżowymi
85

. W innych 

przypadkach choć, jak stwierdzono, nauczyciele rozumieli, w jaki sposób kształ-

tować światopogląd naukowy, nie podkreślali zagadnienia świeckości w trakcie 

zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych
86

. Zagadnienie świeckości nauczania  

i kształtowania światopoglądu naukowego nie zostały nawet uwzględnione  

w planie pracy dyrektora szkoły ani rady pedagogicznej
87

. 
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Niejednokrotnie nauczyciele – wychowawcy stronili od zajmowania się or-

ganizacjami młodzieżowymi, między innymi ZMP, co pociągało za sobą krytykę 

ze strony wizytatorów szkół i wydawanie zarządzeń mających na celu wzmoc-

nienie współpracy. Wizytatorzy przypominali, że praca wychowawcza odbywać 

ma się w klasowym kole ZMP
88

, zarządzali udzielenie przez nauczycieli 

,,pomocy wychowawczej i dydaktycznej młodzieży w walce o socjalistyczną 

treść w nauczaniu i wyniki nauczania. W walce o światopogląd naukowy”
89

. Ce-

lem zapoznania się z całokształtem pracy wychowawcy klasowego polecali 

omawianie na posiedzeniu rady pedagogicznej regulaminu wychowawcy klaso-

wego
90

 czy analizowanie pracy organizacji młodzieżowych
91

. 

Polem realizacji haseł ideologizacji i upolitycznienia młodzieży, ale także 

miejscem rozwiązywania problemów wychowawczych klasy dla nauczycieli – 

wychowawców były godziny wychowawcze, których kształt zależał w rzeczy-

wistości od osobowości i przekonań prowadzącego. Na przykład w liceum TPD 

w roku 1952/1953 podczas godzin wychowawczych, realizowanych w wymiarze 

dwóch godzin tygodniowo w klasach VIII–X i jednej godziny w klasie XI, 

omawiano całokształt prac wychowawczych w danym tygodniu oraz kształto-

wano charakter młodzieży przez ,,uczuciowe związanie z dzisiejszą rzeczywi-

stością”, przeprowadzano analizę zachowania i wyników w nauce, młodzież 

wykonywała albumy dotyczące ,,postaci bojowników o socjalizm”
92

. 

Nauczyciele – wychowawcy nie zawsze w pełni stosowali się do ministe-

rialnych zarządzeń dotyczących spraw wychowawczych. Przykłady można 

mnożyć, jednak typowe wydaje się zwlekanie z opracowaniem planów wycho-

wawczych
93

 na poszczególne okresy, nieobecność na zebraniach ZMP
94

, czy 

wreszcie zaniedbywanie ideologicznego charakteru godzin wychowawczych, 

które miały ,,pogłębić i rozszerzyć materiał światopoglądowy oraz zagadnienie 

świeckości”
95

. Zastrzeżenia władz oświatowych budziły także realizowane za-

gadnienia wychowawcze. Niewypełnianie wytycznych ministerialnych widocz-

ne było zwłaszcza w szkołach katolickich. Na przykład w roku szkolnym 

1958/1959 w liceum prowadzonym przez ss. nazaretanki planowanie pracy 
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przez wychowawców uznano za mało konkretne, zarzucając ograniczenie się do 

wyszczególnienia zagadnień lub ,,sloganowych haseł”. Tymczasem wiele z tema-

tów nawiązywało do moralności katolickiej: ,,Zależność od starszych, przyjmo-

wanie uwag i pouczeń”, ,,Jednostajność usposobienia – nieuleganie humorom, 

zmęczeniu, zdenerwowaniu”, ,,Mądrość życiowa przy wyborze filmu, sztuki te-

atralnej, książki”, czy ,,Delikatność uczuć, wyczucie potrzeb bliźniego” i inne
96

. 

Pracę wychowawców klasowych w poszczególnych liceach próbowano skie-

rować na pożądane tory przy pomocy zarządzeń pohospitacyjnych, nakazując 

oparcie się na wytycznych do planu pracy wychowawcy klasowego, ogłoszo-

nych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Oświaty nr 5 z 1953 r.
97

 Przypomi-

nano, że wychowawcy powinni korzystać z wydanej przez TPD w 1953 r. bro-

szury pt. Organizacja godzin wychowawczych. Polecano dyrektorom nasilenie 

hospitacji lekcji wychowawczych, których zadaniem miało być ,,wzmacnianie  

i utrwalanie między uczniami wspólnej więzi moralnej, wyrabianie nowych, so-

cjalistycznych kryteriów moralnych i usuwanie dawnych nawyków i burżuazyj-

no-religiańskich poglądów w dziedzinie etyki”
98

. Zwracano uwagę na przygoto-

wanie się nauczycieli do lekcji wychowawczych, których plan i tematyka po-

winny zawierać zagadnienia świeckości, co dotyczyło przede wszystkim szkół 

działających pod szyldem TPD
99

. W jednej z nich zalecono wychowawcom za-

troszczenie się o wyznaczenie klasom i uczniom konkretnych zadań oraz syste-

matyczną kontrolę ich realizacji. W planach wychowawców klasowych miały 

znaleźć się zagadnienia ,,czystości, punktualności, zwalczania kradzieży, gbu-

rowatości”
100

. Podczas realizacji zadań wychowawczych polecono zwrócić uwa-

gę na wyznaczanie zadań dla konkretnych uczniów, poznawanie ich warunków 

środowiskowych, wykorzystywanie w szerszym zakresie regulaminu uczniow-

skiego (w którym powinny być uwzględnione wytyczne Ministerstwa Oświaty 

zawarte w komunikacie z dnia 20 lutego 1951 r.)
101

. Dowodzi to, że władzom 

oświatowym zależało nie tylko na politycznym i ideologicznym urabianiu mło-

dzieży, ale troszczyły się również o wpojenie uczniom pewnych wartości uni-

wersalnych. 
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Działalność wychowawcza szkoły nie mogła obejść się bez udziału ide-

owych organizacji młodzieżowych. Właściwa organizacja wychowania zespo-

łowego zależeć miała od sprawnie działającego aktywu i współzawodnictwa. 

Jednakże wychowanie przez kolektyw, pomijające indywidualną inicjatywę jed-

nostki, rodziło trudności wychowawcze i nie przynosiło spodziewanych rezulta-

tów, a niejednokrotnie przyczyniało się do postaw dwulicowości i zakłamania
102

. 

Utworzony z inicjatywy PZPR, przez połączenie ZMW, OM TUR, ZWM 

,,Wici” oraz ZMD, w lipcu 1948 r. Związek Młodzieży Polskiej
103

 miał być 

uważany za: ,,nieodzowny warunek socjalistycznego wychowania, za pomocni-

ka szkoły w walce o socjalistyczną treść oraz wyniki nauczania i wychowa-

nia”
104

. Popierana przez partię organizacja stała się zatem ważnym ogniwem 

procesu wychowawczego w szkole, o jej znaczeniu świadczyło także powołanie 

w liceach, z początkiem września 1951 r., etatowych organizatorów ZMP
105

.  

Jeszcze w roku 1948/1949 nie we wszystkich szkołach ogólnokształcących 

stopnia licealnego w Częstochowie działały koła ZMP. Zwykle jednak ucznio-

wie, jak to miało miejsce w liceum prowadzonym przez Stowarzyszenie ,,Nauka 

i Praca”, mogli należeć do koła miejskiego
106

. Władze oświatowe kładły nacisk 

na wzrost liczby członków ZMP w szkołach, szczególnie w tych środowiskach, 

gdzie silne było oddziaływanie kościoła katolickiego. Podczas wizytacji w 11- 

-letniej szkole ogólnokształcącej im. H. Sienkiewicza, przeprowadzonej w roku 

szkolnym 1951/1952 r., choć poziom ,,spraw wychowawczych” oceniono jako 

właściwy, wyrażono zarazem niepokój w związku z małą liczbą członków ZMP, 

jak również dużym procentem młodzieży pochodzenia inteligencji pracującej
107

. 

W liceum im. J. Słowackiego, podczas gdy w roku szkolnym 1951/1952 ZMP 

liczyło 282 uczennice, co stanowiło 54,33%
108

, już w kolejnym roku wskaźnik 

ten wyniósł 70% uczniów
109

, co najprawdopodobniej było skutkiem nasilonej 

polityki werbowania nowych członków. Zdarzało się, że liczba członków orga-

nizacji ZMP wzrastała wraz z wysokością klasy. W roku 1950/1951 w liceum 

im. R. Traugutta do organizacji ZMP należało 189 na 449 uczniów, co stanowiło 
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42%. Największy odsetek uczniów przynależących do organizacji występował  

w klasach XI, wynosząc 63,6%
110

. Podobna sytuacja miała miejsce w liceum  

H. Sienkiewicza, gdzie w 1950 r. w jednej z klas VIII nie było ani jednego 

członka ZMP, w klasach IX liczba ta wahała się od 20 do 30%, w klasach X od 

40 do 50%, natomiast już w klasach XI od 45 do 85%. Prawdopodobnie mło-

dzież zdawała sobie wówczas sprawę ze znaczenia przynależności do organiza-

cji podczas egzaminów maturalnych czy przyjęć na studia, co nie podobało się 

władzom szkolnym, które zauważały, że: ,,kalkulacja uczniowska obok uświa-

domienia gra widoczną rolę – ale nie wychowawczą”
111

. 

Nie we wszystkich liceach ogólnokształcących organizacja ZMP wypełniała 

swe zadania ,,po linii partii”. Na początku lat pięćdziesiątych młodzież szkolna 

zrzeszona w ZMP często nie rozumiała uchwał Rady Naczelnej, przenoszonych 

do pracy kół ,,raczej formalnie”, a ocenianych przez władze oświatowe jako 

,,specjalnie ważne w Częstochowie, gdzie młodzież ZMP-owska nie umie jesz-

cze przeciwdziałać sprawnie akcji wstecznych”. Na początku lat pięćdziesiątych 

w liceum H. Sienkiewicza zarzucono kołu ZMP brak ,,czujności rewolucyjnej”, 

słabą pracę tzw. ,,brygady lekkiej kawalerii”, brak wystarczającej kontroli nad 

pracą innych organizacji młodzieżowych oraz aktywizacji samorządu szkolne-

go
112

. Podobna sytuacja utrzymywała się prawdopodobnie w następnych latach. 

W roku 1955/1956 zarząd ZMP nie posiadał planu zebrań i organizował je do-

raźnie ,,na wolnych lekcjach”
113

. Trudności w zakresie organizacji i mobilizacji 

swoich członków do pracy doświadczało koło ZMP w szkole TPD przy ulicy 

Kopernika, gdzie nie pomagały nawet zmiany w zarządzie
114

. W innym liceum 

pod szyldem TPD istniały problemy z utrzymaniem dyscypliny wśród członków 

ZMP. Szkole TPD na Rakowie zarzucono, że postawa członków ZMP jest nie-

pokojąca i ,,wymaga dużej troski i wnikliwej analizy, by pracę tych organizacji 

skierować na właściwe tory”
115

. Z kolei w liceum im. R. Traugutta wprawdzie 

prężną działalność wykazywał aktyw ZMP, jednak pozostali członkowie organi-

zacji prezentowali bierną postawę, co tłumaczono ,,klerykalnym środowiskiem” 

i słabą pomocą ze strony grona pedagogicznego, w większości nie przejawiają-

cego związku z organizacją ZMP i wykazującego bierne, a nawet oportunistycz-

ne wobec niej stanowisko
116

. W liceum im. J. Słowackiego ZMP pomijał w swo-
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jej pracy zagadnienia wyników nauczania i wychowania młodzieży, prace spo-

łeczne wykonywano w trakcie zajęć lekcyjnych, szwankowały takie elementy, 

jak krytyka, samokrytyka i współzawodnictwo, a ,,ZMP-ówki wykonywały tyl-

ko rygorystycznie stawiane zarządzenia dyrekcji”
117

. W kolejnych latach kołu 

ZMP nadal zarzucano ,,zbyt słabe […] zainteresowanie kształtowaniem nauko-

wego światopoglądu i walką o wyniki nauczania”, uznając, że: ,,Na terenie szko-

ły ZMP nie spełnia należycie roli kierownika politycznego wśród młodzieży”
118

. 

W liceum im. R. Traugutta w roku 1954/1955 stwierdzono, że organizacja koła 

ZMP jest słaba, brakowało planu pracy, a zarząd szkolny nie orientował się, ja-

kie zadania organizacja ma realizować, co więcej, poziom znajomości wyników 

nauczania przez przewodniczących klasowych nie był dostateczny. Organizacji 

brakowało konkretnej pracy politycznej, a nieliczni aktywiści dawali się zdomi-

nować przez kolegów pozostających pod wpływem domu lub organizatorów 

okolicznościowych zebrań. ZMP nie mogło liczyć na zdecydowane poparcie na-

uczycieli
119

. 

Przejawy nieodpowiedniego funkcjonowania organizacji powodowały, że 

szkołom wydawano zarządzenia zobowiązujące do usprawniania pracy kół 

ZMP. Odpowiednie działania podejmowała POP, a nawet delegaci wojewódz-

kiego zarządu ZMP, ustawiając pracę organizacji zgodnie z wytycznymi par-

tii
120

. Na początku lat pięćdziesiątych w liceum im. R. Traugutta jako zadanie 

specjalne, wymagające ,,przemyślanej taktyki i znajomości środowiska”, wizyta-

tor polecił powierzenie Zarządowi Miejskiemu ZMP we współpracy z Komite-

tem Miejskim PZPR kontrolę uczniów, szczególnie niezorganizowanych, poza 

lekcjami i poza szkołą – na stancjach, w internatach, pobierających naukę religii 

w kościołach. Działania takie miano prowadzić, aby uniemożliwić powstanie 

,,wrogich zakonspirowanych organizacji wśród młodzieży oraz zmniejszyć 

wpływy wrogie i klerykalne na młodzież”
121

. W jednym z częstochowskich lice-

ów w 1950 r. wizytator polecił, aby ZMP interesowało się i pomagało w pracy 

innych organizacji masowych, co miało odbywać się ,,przez aktyw i przez wy-

słuchiwanie i omawianie sprawozdań na posiedzeniach ZS ZMP”, szczególną 

uwagą polecono otoczyć TPPR i LPŻ. Wydaje się, że ZMP miał pełnić na tere-
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nie szkół rolę stróża socjalistycznego porządku i narzędzia walki z kościołem 

katolickim. Tej samej szkole polecono: ,,ZS ZMP musi zwrócić większą uwagę 

na działalność sił wstecznych w szkole, wzmóc czujność rewolucyjną, ożywić 

działalność lekkiej kawalerii”
122

. W następnych latach zwrócono uwagę, że 

,,zadaniem ZMP na terenie szkoły jest nadawanie polityczno-ideowego kierunku 

młodzieży, a nie takie czynności, jak zbieranie makulatury lub organizowanie 

dyżurów. Rola ta winna należeć do Samorządu Szkolnego […]”
123

. W liceum 

Traugutta nakazano opracować ,,plan oczyszczania z elementów wrogich i kle-

rykalnych i scementowania szeregów ZMP na terenie szkoły”. Działania te zda-

niem wizytatora należało wprowadzić ,,z uwagi na ostro wysuwającą się walkę 

klasową wśród młodzieży i brak pomocy ze strony Rady Pedagogicznej”. Zwra-

cano uwagę na konieczność otoczenia opieką i kontrolą ze strony Zarządu Miej-

skiego ZMP, aby ,,nie dopuścić do oderwania się aktywu od mas członkow-

skich”. Organizacja ZMP miała być wzmocniona na polu oddziaływania na 

młodzież niezrzeszoną oraz walki o wyniki nauczania
124

, których poprawa stała 

się w latach pięćdziesiątych priorytetem. W liceum J. Słowackiego w roku 

1954/1955 zarządzono: ,,Z.M.P zmobilizować wokół walki o wyniki nauczania  

i wychowania tak, by przestał być na terenie szkoły sekcją prac społecznych”
125

. 

W następnym roku radę pedagogiczną zobowiązano do udzielenia ,,wydatnej 

pomocy” organizacji, ułatwienia młodzieży spotkania z przodownikami pracy, 

podsuwania materiałów do dyskusji oraz zainteresowania uczniów współcze-

snymi osiągnięciami naukowymi
126

. Również w innych liceach zwracano uwagę 

na włączenie się nauczycieli do pracy organizacji. W VI szkole TPD koło ZMP 

polecono otoczyć opieką ze strony POP, dyrekcji i wychowawców klas, zwłasz-

cza w zakresie doboru odpowiednich zajęć i tematyki o treści ideologicznej  

i przygotowania szkolenia ideologicznego ZMP
127

. Również w liceum TPD na 

Rakowie polecono wychowawcom otoczenie organizacji młodzieżowych 

,,szczególną opieką”. Wśród zaleceń znajdowały się również żądania wprowa-

dzenia podczas zebrań kół klasowych dyskusji nad książką, filmem, sztuką te-

atralną, prowadzenie spotkań z ,,przodownikami pracy, działaczami rewolucyj-

nymi, członkami K.P.P.”
128

. 
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Koła ZMP działające na terenie szkół prowadziły szeroko zakrojoną działal-

ność wychowawczą. Włączały się do ,,walki o wyniki i treść nauczania socjali-

stycznego i dyscyplinę”
129

, niejednokrotnie przyczyniając się do poprawy wyni-

ków w nauce poszczególnych uczniów. ZMP podejmował także działania pro-

pagandowe oraz związane z ideologizacją pracy szkoły, prowadził szkolenia 

ideologiczne, podejmował interwencje u nauczycieli i dyrekcji w sprawie wpro-

wadzenia socjalistycznych treści na lekcjach. ZMP pomagał w organizacji więk-

szości uroczystości na terenie szkoły
130

.
 
ZMP pełnił w szkole rolę kierowniczą, 

zwykle pod jego opieką znajdowały się inne organizacje młodzieżowe, jak 

TPPR, TPP Czechów, SKS, KOW, PCK, LPŻ, LM, a także kółka naukowe
131

. 

Organizacje uczniowskie miały pomagać szkole w działalności dydaktycznej 

i wychowawczej, a ich plany pracy cechować miała spójność z założeniami pla-

nów wychowawczych szkoły i związek z zainteresowaniami młodzieży. Jedno-

cześnie praca tych organizacji miała być ściśle powiązana z pracą wychowaw-

ców, których obciążono odpowiedzialnością za stan organizacyjny i pracę orga-

nizacji na terenie klas
132

. Praca kół obejmowała przygotowywanie akademii  

i uroczystych poranków, wystaw, gazetek okolicznościowych, wieczorów dys-

kusyjnych, zbiórki pieniężne i surowców wtórnych, przeprowadzanie konkur-

sów. Podczas spotkań członków organizacji wygłaszano referaty – zwykle o te-

matyce ideologicznej, prowadzono szkolenia i organizowano spotkania z cieka-

wymi ludźmi, a także czytano prenumerowane czasopisma, zwykle radzieckie
133

. 

                                                      
129 AP Kat., PWRN, sygn. 224/486, Sprawozdanie z przeprowadzonej wizytacji Szkoły Ogólno-

kształcącej Męskiej…, k. 236–239; AP Kat., PWRN, sygn. 224/33, Sprawozdanie roczne Szko-

ły TPD…, k. 204-205 
130 AP Kat., PWRN, sygn. 224/1134, Sprawozdanie z wykonania planu dydaktyczno-wychowaw- 

czego za rok 1952/53, I Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD…, k. 56;  

AP Kat., PWRN, sygn. 224/486, Sprawozdanie z przeprowadzonej wizytacji Szkoły Ogólno-

kształcącej Męskiej…., k. 236–239; AP Kat., PWRN, sygn. 224/1135, Państwowa Szkoła 

Ogólnokształcąca stopnia licealnego im. J. Słowackiego…, k. 39.  
131 AP Kat., PWRN, sygn. 224/486, Sprawozdanie z przeprowadzonej wizytacji Szkoły Ogólno-

kształcącej Męskiej…, k. 236–239; AP Kat., PWRN, sygn. 224/493, Sprawozdanie z wizytacji 

VI Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego TPD…, k. 114. 
132 AP Kat., PWRN, sygn. 224/30, Zalecenia powizytacyjne, Ogólnokształcąca Szkoła TPD stop-

nia podstawowego i licealnego w Częstochowie, ul. Szczytowa 26, k. 33.  
133 AP Kat., PWRN, sygn. 224/490, Sprawozdanie z inspekcji Prywatnego Liceum Ogólnokształ-

cącego Zgromadzenia Sióstr N.R. z Nazaretu…, k. 74; AP Kat., PWRN, sygn. 224/33, Spra-

wozdanie roczne Szkoły TPD…, k. 207, 209–210; AP Kat., PWRN, sygn. 224/1134, Sprawoz-

danie z wykonania planu dydaktyczno-wychowawczego za rok 1952/53, I Szkoła Podstawowa 

i Liceum Ogólnokształcące TPD…, k. 57–59; AP Kat., PWRN, sygn. 224/486, Sprawozdanie  

z przeprowadzonej wizytacji Szkoły Ogólnokształcącej Męskiej…, k. 236–239; AP Kat., 

PWRN, sygn. 224/490, Sprawozdanie z inspekcji III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Sło-

wackiego…, k. 63; AP Kat., PWRN, sygn. 224/491, Sprawozdanie z inspekcji Prywatnego Li-

ceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia SS. N. Rodziny z Nazaretu w Częstochowie przy  

ul. Dąbrowskiego 19 przeprowadzonej przez wizytatora ob. Adama Romanowskiego w dniach 

5 i 7 października 1955 r., k. 252. 
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Praca wielu organizacji na terenie szkoły nastręczała trudności organizacyj-

nych, niejednokrotnie ci sami uczniowie udzielali się w kilku kołach. Nieod-

osobnionym przypadkiem było tu liceum J. Słowackiego, gdzie niektóre organi-

zacje wykazywały ,,pracę fragmentaryczną i nie miały większego znaczenia  

w szkole”. Dochodziło do absurdalnych sytuacji dublowania się działań różnych 

organizacji i ,,czasami jedna organizacja przeszkadzała drugiej”
134

. 

Jak wyżej wspomniano, władze oświatowe zwracały szczególną uwagę na 

współpracę nauczycieli z organizacjami młodzieżowymi, a przede wszystkim 

ZMP na terenie szkoły. Współpraca ta jednak szwankowała, co – jak można 

przypuszczać – stanowiło pewną tendencję utrzymującą się w większości liceów 

ogólnokształcących na terenie miasta. Dla przykładu w roku 1955/1956 w li-

ceum H. Sienkiewicza wychowawcy nie przychodzili na zebrania ZMP i słabo 

interesowali się jego pracą. Podobnie szkolny aktyw ZMP nie wiedział, którzy 

nauczyciele należą do partii
135

. Były jednak i takie szkoły, jak liceum J. Słowac-

kiego, gdzie wychowawcy otaczali opieką klasowe koła ZMP i pomagali w do-

borze lektur związanych z tematyką wyznaczoną przez organizację
136

. Pomimo 

to w trakcie wizytacji wciąż zwracano uwagę, że: ,,Nauczyciele winni się bar-

dziej związać z organizacją młodzieżową ZMP i pomagać w jej działalności na 

terenie szkoły”
137

. 

Wraz z rozwiązaniem ZMP w styczniu 1957 r. komuniści powołali nową or-

ganizację młodzieżową o masowym charakterze – Związek Młodzieży Socjali-

stycznej. Działalność ZMS niewiele różniła się od zlikwidowanej ZMP. Podob-

nie jak wcześniej ZMP, organizacja ZMS wdrażała młodzież do uczestnictwa  

w pracach społecznych, włączała się do organizacji imprez szkolnych
138

, czy 

nawet występów młodzieży poza szkołą, prowadziła spółdzielnie uczniow-

skie
139

. O roli, jaką miał spełniał ZMS, świadczyły działania, jakich się podej-

mował. Dla przykładu koło ZMS w liceum im. A. Mickiewicza w roku szkol-

nym 1960/1961 uczestniczyło w pracach Frontu Jedności Narodu w akcji 

przedwyborczej do sejmu, w quizie nt. Polska i świat współczesny, przygoto-

wywało akcje odczytowe i dyskusyjne
140

. W tym samym czasie w liceum im.  

                                                      
134 AP Kat., PWRN, sygn. 224/1135, Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego im. 

J. Słowackiego…, k. 18. 
135 AP Kat., PWRN, sygn. 224/491, Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej przy IV Szkole 

Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza…., k. 242. 
136 AP Kat., PWRN, sygn. 224/493, Protokół z konferencji powizytacyjnej, odbytej dnia 28 stycz-

nia 1956 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego…, k. 90.  
137 Tamże, k. 95. 
138 AP Kat., PWRN, sygn. 224/1135, Sprawozdanie roczne z wyników nauczania i wychowania  

w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie w roku szkolnym 1959/60, 

k. 88. 
139 AP Kat., PWRN, sygn. 224/1139, Sprawozdanie roczne Szkoły Podstawowej i Liceum Ogól-

nokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie za rok szkolny 1959/60, k. 7. 
140 Tamże, k. 16. 
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H. Sienkiewicza związek zajmował się przygotowaniem akademii w rocznicę 

Rewolucji Październikowej, uczestniczył w uroczystościach poświęconych 

rocznicy powstania Wojska Polskiego, uroczystościach ku czci Lenina i z okazji 

1 Maja. Zorganizował konkurs oraz Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych pt. 

Polska a świat współczesny. Przeprowadzał zbiórki, m.in. darów dla ubogich 

dzieci, metali kolorowych na budowę Filharmonii Częstochowskiej, pieniędzy 

na fundusz stypendialny, Społeczny Fundusz Budowy Szkół. Większość człon-

ków włączała się również do akcji wyborczej do sejmu i rad narodowych
141

. 

Stwierdzano, że członkowie ZMS wywierali ,,dodatni wpływ na resztę młodzie-

ży”
142

, a związek miał ,,duży wpływ na kształtowanie osobowości, światopoglą-

du i upolitycznienie młodego pokolenia”
143

. 

Działalność organizacji szkolnych miał koordynować samorząd stanowiący 

powszechną organizację uczniów, której pracę mieli wspierać nauczyciele – wy-

chowawcy
144

. Bywało, że dla usprawnienia pracy samorządy dzieliły się na sek-

cje, na przykład w liceum im. J. Słowackiego działała sekcja kulturalna, prac 

społeczno-użytecznych, higieniczna, sportowa i naukowa. Praca samorządu 

obejmowała również organizację comiesięcznych ,,narad produkcyjnych”
145

. 

Samorządy włączały się do wszystkich akcji na terenie szkoły, dbały o porządek 

i gazetki okolicznościowe w klasach, zajmowały się wykonywaniem zestawień 

frekwencji i wyników nauczania w klasach
146

. 

Znaczącą rolę wychowawczą partia przypisywała zajęciom pozalekcyjnym  

i pozaszkolnym, mającym przedłużać oddziaływanie szkoły na czas nieobjęty 

nauką. Sprawę zajęć pozalekcyjnych jako integralnej części procesu dydaktycz-

no-wychowawczego normowało zarządzenie z 1952 r.
147

 Zadania tego typu za-

jęć wpisywały się w ogólny nurt wychowania socjalistycznego i obejmowały 

m.in.: pogłębianie ideowo-politycznego wyrobienia uczniów, kształtowanie na-

ukowego światopoglądu i aktywnej postawy wobec otaczającej rzeczywistości, 

wyrabianie świadomej dyscypliny czy umiejętności życia w kolektywie. W do-

                                                      
141 AP Kat, PWRN, sygn. 224/1138, Sprawozdanie z rocznej pracy za czas od 1 IX 1960 do 24 VI 

61 w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, k. 31. 
142 AP Kat., PWRN, sygn. 224/495, Zalecenia wydane Szkole Podstawowej i Liceum Ogólno-

kształcącemu Nr 4 w Częstochowie na podstawie wizytacji szkoły przeprowadzonej w dniach 

10, 11, 12, 13, 19, 20 i 21 grudnia 1958 r. przez okręgowego wizytatora ob. mgr Michała An-

drzejewskiego w obecności ob. Dyrektora Kazimierza Saboka i z-ców dyr. ob. ob. Barbarę 

Szopińską i Mikołaja Frączyka, k. 105.  
143 AP Kat, PWRN, sygn. 224/1138, Sprawozdanie z rocznej pracy…, k. 31. 
144 AP Kat., PWRN, sygn. 224/495, Protokół z podsumowania wizytacji…, k. 93. 
145 AP Kat., PWRN, sygn. 224/1135, Sprawozdanie z wyników nauczania i wychowania za rok 

szkolny 1952/53, Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego im. J. Słowackie-

go…, k. 43. 
146 AP Kat., PWRN, sygn. 224/1139, Sprawozdanie roczne Szkoły Podstawowej i Liceum Ogól-

nokształcącego im. A. Mickiewicza…, k. 8. 
147 Dz. Urz. MO 1952, Nr 112, poz. 95. 
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kumentacji szkolnej z tego okresu często pojawiają się zarządzenia wizytatorów 

nakazujące tworzenie w każdej klasie kółek naukowych i samopomocowych
148

, 

których problematyka miała być dla młodzieży atrakcyjna i kształcąca 

,,politechnicznie i światopoglądowo”
149

. 

Funkcjonujące w liceach częstochowskich koła zainteresowań odznaczały 

się dużą różnorodnością. Działały zatem koła polonistyczne, chemiczne, histo-

ryczne, prac ręcznych, strzeleckie, artystyczne, fotograficzne, matematyczne, fi-

zyczne, biologiczne, geograficzne, turystyczne, spółdzielcze i inne w zależności 

od zainteresowań młodzieży i możliwości kadrowych. W niektórych szkołach, 

jak w liceum TPD przy ulicy Kopernika, działały one w ramach pracy świetli-

cy
150

. Kółka przedmiotowe organizowały pomoc w nauce dla młodzieży słab-

szej
151

, uczniowie pracujący w kółkach pogłębiali wiedzę z poszczególnych 

przedmiotów, brali udział w konkursach i olimpiadach
152

, odnosili sukcesy  

i działali na rzecz społeczeństwa. Na przykład w liceum prowadzonym przez 

zgromadzenie ss. nazaretanek sekcja chóralno-imprezowa koła artystycznego 

przygotowała w roku szkolnym 1957/1958 wieczór Moniuszkowski oraz wy-

stawiała fragmenty Strasznego dworu w Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz  

w Filharmonii Kieleckiej
153

. W liceum A. Mickiewicza reprezentacja koła strze-

leckiego zdobywała wysokie pozycje podczas zawodów strzeleckich na szczeblu 

miasta i województwa
154

. W wielu liceach prężną działalność zwieńczoną sukce-

sami w różnych dziedzinach sportu prowadziły Szkolne Koła Sportowe, często-

kroć wspierane przez kluby opiekuńcze
155

. 

W pracy kół starano się wykorzystywać dostępną technologię, m.in. wyświe-

tlano filmy naukowe
156

, organizowano wycieczki
157

. Troszczono się o życie kul-
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roczne Szkoły TPD…, k. 212. 
156 AP Kat., PWRN, sygn. 224/495, Protokół z podsumowania wizytacji…, k. 86. 
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turalne młodzieży, organizując koncerty orkiestry symfonicznej oraz wyjścia do 

teatru
158

. 

Oprócz kółek przedmiotowych skupiających się niemal wyłącznie na pracy 

naukowej, obecne były także takie, których celem była wyłącznie indoktrynacja 

i upolitycznienie młodzieży. Egzemplifikację stanowić może kółko współcze-

sności działające w liceum im. J. Słowackiego w roku szkolnym 1952/1953, 

gdzie młodzież, oprócz zapoznawania się z aktualnymi wydarzeniami społeczno-

politycznymi w kraju, studiowała np. referat Malenkowa na XIX Zjeździe, pracę 

Stalina pt. Ekonomiczne problemy socjalizmu, czy też referaty B. Bieruta
159

. 

Zdarzało się, że forma i treść zajęć pozalekcyjnych odbiegały od zaleceń 

władz oświatowych, które nie ustawały w wysiłkach, aby dostosować działal-

ność pozalekcyjną szkoły do rozwijania ,,specjalistycznych zainteresowań mło-

dzieży”, i naciskały na dyrektorów, aby ci ,,zaopiekowali się formami i wynika-

mi pracy na terenie zajęć pozalekcyjnych”
160

, lub wskazywały na konieczność 

ograniczenia liczby kółek do takich, które służą pogłębianiu wiadomości 

uczniów i poruszają ciekawą problematykę
161

. Na podstawie analizy dokumenta-

cji szkolnej można zauważyć, że o ile w pierwszej połowie dekady lat pięćdzie-

siątych zwracano uwagę na indoktrynację młodzieży, o tyle u schyłku lat pięć-

dziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych w pracy kół poświęcano się rze-

czywistemu rozwijaniu zainteresowań uczniów.  

Nie zawsze kółka przedmiotowe spełniały wytyczone im funkcje. Zdarzało 

się, że nauczyciele z dłuższym stażem pracy nie chcieli podejmować się prowa-

dzenia kół zainteresowań, ,,tłumacząc się brakiem czasu i zdrowia”, dlatego były 

one powierzane nauczycielom młodym, którzy dopiero dopracowywali się wła-

snych metod pracy, co wpływało na jakość pracy. Problematyczna była kwestia 

utrzymania frekwencji, czy też ,,płynność uczestniczek na zebraniach”, co 

utrudniało podjęcie ,,jakiejkolwiek długofalowej pracy”
162

. 

Jednym z elementów pozaszkolnej działalności wychowawczej były prace 

społecznie użyteczne młodzieży. Młodzież zbierała makulaturę na Fundusz Od-

budowy Szkół, organizowała zbiórki pieniężne na odbudowę Warszawy, brała 

udział w zalesianiu, zbiórkach ulicznych, porządkowaniu parków, terenów 

szkolnych, pomiarze natężenia ruchu ulicznego i wielu innych
163

. Uczniowie 

wykonywali też wiele prac na rzecz szkoły, jak przygotowywanie dekoracji  

                                                      
158 AP Kat., PWRN, sygn. 224/495, Protokół z podsumowania wizytacji…, k. 86. 
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z okazji uroczystości, urządzanie akademii dla szkoły, zakładów pracy i miasta, 

prowadzili Spółdzielnię Uczniowską, pełnili dyżury w czytelni i szatni i wiele 

innych. Wyróżniających się w pracach społecznych uczniów nagradzano na za-

kończenie roku szkolnego
164

, co miało wydźwięk propagandowy. 

Odwilż październikowa przyniosła powierzchowną i krótkotrwałą poprawę 

sytuacji wychowawczej na terenie szkół. Z dniem 8 grudnia 1956 r. minister 

Bieńkowski wydał zarządzenie w sprawie nauki religii w szkołach, gwarantujące 

swobodę i dobrowolność pobierania nauki religii
165

. Jednakże, jak zauważył Lu-

dwik Szuba: ,,Były to […] działania pozorne, obliczone na uspokojenie nastro-

jów zniewolonego społeczeństwa, bowiem w komitetach partyjnych trwało go-

rączkowe przegrupowanie sił, a na «froncie ideologicznym» nie zmieniło się 

prawie nic”
166

. Wymownym przykładem determinującym rzeczywistość oświa-

tową okresu popaździernikowego mogą być słowa jednego z wizytatorów wy-

powiedziane w szkole TPD w roku 1957/58, który przypominał, że: ,,należy pa-

miętać o realizacji celów wychowawczych, które po Październiku nie uległy 

zmianie”
167

. Celem pracy szkoły miało być wychowanie obywatela, umiejącego 

żyć i pracować w społeczeństwie socjalistycznym, a wychowanie socjalistyczne 

obejmowało wszystkie składniki osobowości
168

. 

Władze szkolne wizytując licea, nie ustawały w naciskaniu na realizację za-

dania kształtowania naukowego światopoglądu, zalecając omawianie tego za-

gadnienia podczas rad pedagogicznych i w instruktażu pohospitacyjnym
169

 oraz 

uwzględnianie go w planach pracy szkół, zwłaszcza TPD
170

. Rzeczywiście,  

w niektórych liceach na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nauczy-

ciele dokładali starań o wdrażanie światopoglądu naukowego podczas wszyst-

kich zajęć lekcyjnych. Dodatkowo, nowe przedmioty, jak propedeutyka filozofii 

i nauka o Polsce, miały zapewnić uczniom ważne w dyskusji ,,momenty świato-

poglądowe” i przyczyniać się do ,,uświadomienia w światopoglądzie nauko-

wym”
171

. Treści ideologiczne i naukowy pogląd na świat nie były obce nawet  

w liceum sióstr nazaretanek
172

. 

Oprócz działań skierowanych na realizację założeń ideologicznych, szkoły 

borykały się ze zwykłymi problemami wychowawczymi, jak: brak dyscypliny 

                                                      
164 AP Kat., PWRN, sygn. 224/1139, Sprawozdanie roczne Liceum Ogólnokształcącego im.  

A. Mickiewicza w Częstochowie za rok szkolny 1960/61, k. 27–28. 
165 Dz. Urz. MO 1956, nr 16, poz. 156. 
166 L. Szuba, dz. cyt., s. 222. 
167 AP Kat., PWRN, sygn. 224/495, Protokół z podsumowania wizytacji…, k.78.  
168 Tamże. 
169 AP Kat., PWRN, sygn. 224/495, Zalecenia wydane Szkole Podstawowej i Liceum Ogólno-

kształcącemu Nr 4…, k. 106. 
170 AP Kat. PWRN, sygn. 224/495, Protokół z podsumowania wizytacji…, k. 93. 
171 AP Kat., PWRN, sygn. 224/1138, Sprawozdanie z rocznej pracy…, k. 17.  
172 AP Kat. PWRN, sygn. 224/495, Sprawozdanie z wizytacji przeprowadzonej w Prywatnym Li-

ceum Ogólnokształcącym Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu…, k. 112.  
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podczas lekcji, przerw międzylekcyjnych
173

, ,,chuligaństwo”
 174

, wagarowanie
175

, 

notowano liczne spóźnienia na lekcje, ,,nieprzepisowy strój”, przypadki okła-

mywania nauczycieli i rodziców, czy nawet fałszowanie podpisów rodziców  

w dzienniczkach
176

, zdarzało się łamanie regulaminu, opuszczanie lekcji i lek-

ceważenie nauki
177

. Plagą szkoły TPD na Rakowie były kradzieże
178

. 

Zaistniałym trudnościom wychowawczym próbowano przeciwdziałać, wy-

korzystując dostępne metody i środki. W przypadkach wagarowania i opuszcza-

nia zajęć lekcyjnych typowe było posyłanie woźnego do domu, wysyłanie listu 

do rodziców pocztą, sprawdzanie przez członków ZMP, czy uczeń jest rzeczy-

wiście chory, czy wreszcie wzywanie rodziców do szkoły, w czym niejedno-

krotnie pośredniczyły rady zakładowe
179

. Podobne metody stosowano w innych 

przypadkach łamania regulaminu szkolnego, m.in. obniżano ocenę z zachowa-

nia
180

, angażowano rady klasowe w kontrolowanie uczniów i utrzymywanie kon-

taktu z rodzicami
181

, zdarzało się także wzywanie ucznia na posiedzenie rady 

pedagogicznej i udzielanie nagany, a nawet przeniesienie
182

 lub wydalenie ze 

szkoły
183

. 

Co ciekawe, tak poważnych problemów wychowawczych nie notowano  

w liceum prowadzonym przez zgromadzenie ss. nazaretanek. Podczas wizytacji 

                                                      
173 AP Kat, PWRN, sygn. 224/490, Sprawozdanie z przeprowadzonej wizytacji V Liceum Ogól-

nokształcącego im. R. Traugutta…, k. 69. 
174 AP Kat., PWRN, sygn. 224/550, Protokół z kontroli Szkoły Ogólnokształcącej stopnia liceal-

nego żeńskiej im. J. Słowackiego…, k. 19.  
175 AP Kat., PWRN, sygn. 224/33, Sprawozdanie roczne Szkoły TPD…, k. 204; AP Kat., PWRN, 

sygn. 224/1135, Sprawozdanie z wyników nauczania za I półrocze z roku szk. 1957/58…,  

k. 71–72. 
176 AP Kat., PWRN, sygn. 224/1135, Sprawozdanie z wyników nauczania za I półrocze z roku szk. 

1957/58…, k. 71–72. 
177 AP Kat., PWRN, sygn. 1139, Sprawozdanie roczne Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólno-

kształcącego im. A. Mickiewicza…, k. 6; AP Kat., PWRN, sygn. 224/1139, Sprawozdanie 

roczne Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie za rok szkolny 

1960/61, k. 16.  
178 AP Kat., PWRN, sygn. 224/495, Protokół z podsumowania wizytacji…, k.73.  
179 AP Kat., PWRN, sygn. 224/33, Sprawozdanie roczne Szkoły TPD…, k. 204; AP Kat., PWRN, 

sygn. 224/1134, Sprawozdanie z wykonania planu dydaktyczno-wychowawczego za rok 

1952/53, I Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD…, k. 49; AP Kat., PWRN, sy-

gn. 224/1139, Sprawozdanie roczne Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im.  

A. Mickiewicza…, k. 6. 
180 AP Kat., PWRN, sygn. 224/1139, Sprawozdanie roczne Liceum Ogólnokształcącego im.  

A. Mickiewicza w Częstochowie za rok szkolny 1960/61, k. 16.  
181 AP Kat., PWRN, sygn. 224/1135, Sprawozdanie z wyników nauczania za I półrocze z roku szk. 

1957/5…,, k. 71–72. 
182 AP Kat., PWRN, sygn. 1139, Sprawozdanie roczne Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólno-

kształcącego im. A. Mickiewicza…, k. 6. 
183 AP Kat., PWRN, sygn. 224/550, Protokół z kontroli Szkoły Ogólnokształcącej stopnia liceal-

nego żeńskiej im. J. Słowackiego…, k. 19.  



 Działalność wychowawcza liceów ogólnokształcących… 391 

w roku szkolnym 1957/58 stwierdzono: ,,Dyscyplina na terenie szkoły nie na-

stręcza specjalnych trudności. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami 

uczennic trudnych, przeprowadza kontrolę zachowania młodzieży poza szkołą, 

wyzyskuje wzajemne oddziaływanie klas, a zwłaszcza grup samorządowych”
184

. 

We wszystkich liceach troszczono się o jak najlepszą frekwencję uczniów. 

W szkole TPD przy ulicy Kopernika klasy rywalizowały w najmniejszej ilości 

opuszczonych dni, trójki ZMP kontrolowały obecność ucznia w domu i przy-

czyny opuszczania zajęć lekcyjnych. Problem frekwencji stanowił także jeden  

z punktów apeli porannych, podczas których dyżurny nauczyciel odbierał od 

przedstawicieli wszystkich klas meldunki o stanie obecności. Metoda ta wpłynę-

ła dodatnio na poziom frekwencji w szkole
185

. 

Całokształt oddziaływań wychowawczych podejmowanych w szkołach pod-

porządkowany był, przynajmniej w założeniu, kształtowaniu moralności socjali-

stycznej. Składać się miało na nią kilka czynników, wśród nich: szacunek do 

pracy, socjalistyczny stosunek do własności społecznej, poczucie świadomej 

dyscypliny, optymizm wynikający z naukowej oceny rzeczywistości i wiary  

w twórcze możliwości człowieka, wreszcie poczucie ludzkiej godności i umie-

jętność współdziałania w zespole. Moralność socjalistyczna wytyczała kierunek 

codziennych oddziaływań wychowawczych zarówno podczas zajęć lekcyjnych, 

jak i w działalności organizacji młodzieżowych
186

. Postawę moralności socjali-

stycznej należało kształtować zarówno wśród nauczycieli
187

, jak i uczniów
188

. 

Podejmowane przez licea ogólnokształcące oddziaływania wychowawcze  

w okresie 1948–1961 władze oświatowe próbowały ukierunkować na kształto-

wanie jednostek o naukowym światopoglądzie i socjalistycznej moralności, ide-

owych i rozumiejących politykę państwa ,,po linii partii”. Jednocześnie, z róż-

nym skutkiem, dążono do zatracania tradycyjnych katolickich wartości i obycza-

jów. Funkcją wychowania szkolnego stało się przygotowanie młodego pokolenia 

do życia i pracy w nowym systemie politycznym, a w odniesieniu do liceum 

ogólnokształcącego wiązało się ze zmianą mentalności nowej, bo wychowanej  

w oparciu o inne wzorce i wartości, inteligencji. Wnikliwa analiza zachowanych 

dokumentów szkolnych z omawianego okresu wskazuje, że zadanie to nastrę-

czało władzom pewnych trudności wynikających zarówno z oporu części na-

uczycieli, samych uczniów, jak i organizacji pracy poszczególnych szkół. Nie-

dociągnięcia w pracy szkół próbowano rozwiązywać na drodze wydawania sze-

regu aktów prawnych mających regulować konkretne obszary ich funkcjonowa-

                                                      
184 AP Kat., PWRN, sygn. 224/495, Sprawozdanie z wizytacji przeprowadzonej w Prywatnym li-

ceum Ogólnokształcącym Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu…, k. 110. 
185 AP Kat., PWRN, sygn. 224/1134, Sprawozdanie z wykonania planu dydaktyczno-wychowaw- 

czego za rok 1952/53, I Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD…, k. 49.  
186 B. Potyrała, dz. cyt., s. 92–93.  
187 AP Kat., PWRN, sygn. 224/485, Protokół Komisji Kontrolnej…, k. 27.  
188 AP Kat., PWRN, sygn. 224/30, k. 32; AP Kat., PWRN, sygn. 224/493, k. 83. 
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nia, ale także poprzez wydawanie szkołom ogromnej ilości zarządzeń powizyta-

cyjnych, które realizowano ze zmiennym skutkiem.  

Summary 

Secondary Schools’ Educational Activity in Częstochowa  

in the Years 1948–1961 

Transition in economic and social policy taking place in Poland in 1948 did not pass education. 

Thereafter, according to the intention of the party in power, educational activity of schools was 

supposed to be focused on developing ,,scientific outlook” and socialist morality as well as ideo-

logical and accepting the policy of the party adolescence. At the same time, elites of the party 

tended to rejection by schools traditional Catholic values and manners. The function of school ed-

ucation was to prepare young generation to live and work in the new political system. Implementa-

tion of these tasks was difficult because of the resistance on the part of teachers, students and the 

work organization in particular schools. The legal acts concerning education and post-visitation 

ordinance for schools were aimed at overcoming the weaknesses in the work of schools. However, 

they have been implemented with varying effect. 

Keywords: education, secondary school, youth, ideology. 
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Andrzej STROYNOWSKI 

Wychowawcze cele oświeconego sarmatyzmu 

Słowa kluczowe: oświecenie, sarmatyzm, Polska w XVIII wieku, historia wychowania. 

Ponieważ temat może budzić kontrowersje, muszę wyjaśnić, iż za oświecony 

sarmatyzm uznaję nurt polityczny, kulturalny i wychowawczy, który ostatecznie 

wykrystalizował się po 1783 roku w Puławach
1
. Funkcjonował on w pierwszym 

rzędzie jako nurt polityczny
2
, jednocześnie będąc twórczą próbą wykorzystania  

i pogodzenia dorobku myśli i kultury zachodnioeuropejskiej z rodzimą tradycją
3
. 

Zagadnienie to nie jest zbadane w stopniu zadowalającym, gdyż z reguły na stan 

oświaty w czasach saskich patrzy się przez pryzmat tendencyjnych ocen Hugona 

Kołłątaja i Józefa Wybickiego, które zweryfikowały dopiero ostatnie badania
4
. 

                                                      
1  M. Handelsman, Adam Czartoryski, t. 1, Warszawa 1948, s. 13; M. Klimowicz, Oświecenie, 

wyd. 3, Warszawa 1977, s. 12; tegoż, Problemy literatury, [w:] Polska w epoce Oświecenia. 

Państwo, społeczeństwo, kultura, red. B. Leśnodorski, Warszawa 1971, s. 280–288;  

J. Maciejewski, Wstęp, [do:] Literatura barska (antologia), oprac. J. Maciejewski, Wrocław 

1976, s. 64–65; S. Roszak, Historyk kultury na rozdrożu, czyli w poszukiwaniu oświecenia, 

„Wiek Oświecenia” 2005, 21, s. 195–204. 
2  A. Stroynowski, Polityczne cele oświeconego sarmatyzmu, [w:] Język. Religia. Tożsamość,  

t. 10: Znamiona tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 

2013, s. 123–138.  
3  J. Staszewski, Sarmatyzm a oświecenie (uwagi historyka), [w:] Kultura literacka połowy XVIII 

wieku w Polsce. Studia i szkice, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1992, s. 16–23.  
4  H. Kołłątaj, Stan oświecenia w Polszcze w ostatnich latach panowania Augusta III (1750–

1764), Warszawa 1905, s. 132–133; J. Wybicki, Życie moje, Warszawa 1958, s. 9, 91, 139. Por. 

M. Bratuń, „Ten wykwintny, wykształcony Europejczyk”. Zagraniczne studia i podróże eduka-

cyjne Michała Jerzego Wandalina Mniszcha w latach 1762–1768, Opole 2002, s. 27, 49–65;  

J. Buba, Współpraca pijarów z Komisją Edukacji Narodowej, [w:] Pijarzy w kulturze dawnej 

Polski. Ludzie i zagadnienia, Kraków 1982, s. 104–130; K. Mrozowska, Komisja Edukacji Na-

rodowej 1773–1794, Kraków 1973; J. Poplatek, Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych 
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Dla ukazania tytułowego problemu konieczne jest sięgnięcie do wybranych źródeł. 

Dla poznania celów oświecenia warszawskiego cenna jest lektura czasopism kultu-

ralnych
5
 i pierwszych powieści dydaktycznych, jak Pan Podstoli Ignacego Krasic-

kiego
6
 oraz dokumentów Komisji Edukacji Narodowej

7
. Dla zrozumienia celów 

wychowawczych oświeconego sarmatyzmu szczególne znaczenie ma lektura tek-

stów sztuk teatralnych, które wyznaczały wzorce zachowań, jak Matka Spartanka, 

czy Powrót posła. Dochodzi do tego szeroki wachlarz dorobku poetyckiego, zaczy-

nając od słynnej Ody do wąsów, na żartobliwej poezji kończąc
8
. Dla poznania po-

glądów inicjatorów oświeconego sarmatyzmu nieodzowne jest również zapoznanie 

się ze spuścizną Adama Kazimierza i Izabeli Czartoryskich
9
. Tu również nieocenio-

ne są wspomnienia o roli ośrodka puławskiego w życiu Rzeczypospolitej
10

. 
Trzeba stwierdzić, że początkowo nic nie zwiastowało podziału wśród oświe-

ceniowych elit, dążących do unowocześnienia systemu wychowania. Zgodnie 

współdziałano przy zakładaniu Szkoły Rycerskiej, która miała stać się pomnikiem 

królewskiej chwały, ale jej komendantem został Adam Kazimierz Czartoryski, 

który wytyczył cele wychowania kadetów
11

. Wyrazem tej jedności stał się też 

rozwój czasopism kulturalnych, z „Monitorem” na czele, którego powstanie zaini-

cjował A.K. Czartoryski, przekazując w 1765 roku we władanie króla
12

. Dopiero 

                                                      
jezuitów w pracach Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 1973; K. Puchowski, Model kształ-

cenia szlachty w kolegiach jezuickich, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Nowe spojrzenie 

na czasy saskie, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn 1996, s. 100–104. 
5  „Monitor”, wyd. E. Aleksandrowska, Warszawa 1976; „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 

(1770–1777), wybór, oprac. J. Platt, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968. 
6  I. Krasicki, Pan Podstoli, na trzy księgi podzielony, Warszawa 1778.  
7  D.F. Bujalski, Ustawy Komisyi Edukacyi Narodowej dla stanu akademickiego i na szkoły  

w krajach Rzeczypospolitej przepisane w Warszawie roku 1783, Warszawa 1902; G. Piramo-

wicz, Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów, wstęp i oprac. K. Mrozowska, War-

szawa 1958; Raporty Szkoły Głównej Koronnej o generalnych wizytach szkół Komisji Edukacji 

Narodowej 1787–1793, wyb. K. Mrozowska, Wrocław 1981. 
8  F.D. Kniaźnin, Matka Spartanka, [w:] Dzieła Franciszka Dyonizego Kniaźnina, t. 5, Lipsk 

1837, s. 7–38; J.U. Niemcewicz, Powrót posła, oprac. Z. Skwarczyński, Wrocław 1981; Wier-

sze polityczne Sejmu Czteroletniego. Część pierwsza 1788–1789, z papierów Edmunda Rabo-

wicza oprac. K. Maksimowicz, Warszawa 1998; Zagadki Sejmu Czteroletniego, zebrał E. Ra-

bowicz, oprac. B. Krakowski, E. Rabowicz, wyd. J. Kowecki, Warszawa 1996. Por. K. Maksi-

mowicz, Poezja polityczna a Sejm Czteroletni, Gdańsk 2000. 
9  I. Czartoryska, Listy Księżny Izabelli z hr. Flemmingów Czartoryskiej do starszego syna Księ-

cia Adama, wyd. S. Duchińska, Kraków 1891; I. Czartoryska, Książka do pacierzy…; I. Czarto-

ryska, Pielgrzym w Dobromilu, 1817; [A.K.] Czartoryski, Definicje różne, bmd.; A.K. Czarto-

ryski, Listy JMCi Pana Doświadczyńskiego, bmd. [1782]. 
10  F. Karpiński, Pamiętniki obejmujące epokę czasu od 1741 do 1822, Warszawa 1898; J. Kitowicz, 

Pamiętniki, czyli historia polska, oprac. P. Matuszewska, Z. Lewinówna, Warszawa 1971; K. Koź-

mian, Pamiętniki, t. 1, Wrocław 1972; J.U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, wyd. J. Dihm, 

Warszawa 1957, t. 1; E. Sanguszko, Pamiętnik 1786–1815, wyd. J. Szujski, Kraków 1876. 
11  [A.K.] Czartoryski, Katechizm kadecki, bmd. [1774]. 
12  Z. Gołębiowska, W kręgu Czartoryskich. Wpływy angielskie w Puławach na przełomie XVII  

i XIX wieku, Lublin 2000, s. 50. 
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powstałe później „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” stały się oficjalnym orga-

nem królewskiej propagandy, w którym nawet podejmowano próby sakralizacji 

jego władzy
13

. To głównie na łamach „Monitora” starano się propagować nowe 

ideały wychowawcze, zarówno poprzez poważne rozważania, jak też odwołując 

się do karykaturalnego przedstawienia rzeczywistości czasów saskich:  

Otóż są skutki tych nieszczęśliwych czasów, 

Gdy na tron polski wprowadzono Sasów, 

Którzy właśnie sposobiąc na łup polskie kraje,  

Zaszczepili w narodzie gnuśne obyczaje14. 

Podobnie też pisali obcy podróżnicy, którzy jednak w swoich relacjach wiele 

więcej miejsca poświęcali życiu Stanisława Augusta, dbającego o pozyskanie 

sympatii przybyszów
15

. Pod koniec lat siedemdziesiątych zaczęła jednak maleć 

królewska aktywność ma polu kulturalnym. Doszło do zaniechania organizacji 

obiadów czwartkowych, których nie mogła zastąpić korespondencja z czołowy-

mi przedstawicielami literatury; część z nich, jak Franciszek Karpiński, zaczęła 

dostrzegać słabość charakteru króla i ograniczała te kontakty
16

.  

Stała krytyka polskiego zacofania w sferze kulturalnej z czasem przestała 

przynosić królowi wzrost popularności. Wobec rosnących dążeń emancypacyj-

nych społeczeństwa, zniechęconego stałym uleganiem Rosji, na dworze królew-

skim spróbowano wykorzystać setną rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Król liczył 

na wpisanie się w tradycję wojenną wielkiego poprzednika, co z powodzeniem 

realizowano w szkołach, w których „[…] najlepszy Mówca, życie całe tego Kró-

la Rycerza opowiedział; a Młodzież słysząc, iż Jan Sobieski w równości szla-

checkiej urodzony, przez wszystkie stopnie, do których Szlachetna ambicja każ-

demu wstęp daje, postępujący, wszędzie cnotliwego i Ojczyźnie usłużnego 

Obywatela pamięć zostawił; że Kraj radą i męstwem w najsroższych razach ra-

tował; aż na koniec z rządów Opatrzności na Tron wyniesiony został; czerpała  

w źrzódle zasilenie i chęć do cnoty, uczyła się, że nie masz obowiązków, któ-

                                                      
13  A. Naruszewicz, Na pokój Marmurowy portretami królów polskich z rozkazu Najjaśniejszego 

Króla Stanisława Augusta nowo przyozdobiony. Oda w dzień dorocznej elekcji Jego Królew-

skiej Mości ofiarowany, roku MDCCCLXXI, [w:] „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”, s. 266. 

Por. A. Stroynowski, Stanisław August – król elekcyjny czy z łaski Bożej?, [w:] Staropolski 

ogląd świata. Problemy kultury staropolskiej, poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum. 

Studia historyczne, red. B. Rok, F. Wolański, Toruń 2012, s. 500–515. 
14  Do Polaków, [w:] Wiersze polityczne…, s. 196.  
15  Spośród tych powierzchownych relacji wyróżniała się tylko N.W. Wraxall, Wspomnienia  

z Polski, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. W. Zawadzki, t. 1, War-

szawa 1963, s. 528–536. Por. M. Klimowicz, Cudzoziemszczyzna i rodzimość w czasach 

Oświecenia, [w:] Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej, red. Z. Stefanow-

ska, Warszawa 1973, s. 173, 175. 
16  Z. Libera, Stanisława August Poniatowski – opiekun i miłośnik literatury, [w:] Życie kulturalne 

i religijność w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, red. M.M. Drozdowski, Warszawa 

1991, s. 90. 
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rychby Serce zagrzane miłością Ojczyzny przedsięwziąć wzdrygałoby się; nie 

masz trudności, którychby umysł Szlachetny i oświecony uprzątać by nie odwa-

żył się”
17

. 

Obok tych uroczystości szkolnych, władca zdecydował się też na wzniesie-

nie pomnika Jana III Sobieskiego. Zamiast uznania spotkał się jednak z falą zło-

śliwych wierszyków, jak: 

Stanisław, co nas sławy z ujmą kraju zbawił, 

Janowi Sobieskiemu statuę postawił. 

Koszt łożył sta tysięcy, ja bym dwakroć łożył, 

By Stanisław skamieniał, a Jan III ożył18. 

Dla szlacheckiej prowincji król ze swoimi dworakami pozostał symbolem 

kosmopolityzmu oraz godzenia się z rozbiorami i wpływami Rosji
19

. Jego stron-

nictwo zaś zyskało pogardliwą nazwę „pieczeniarzy”, wiązanych ze szczególnie 

znienawidzoną Radą Nieustającą
20

. 

Przyczyniło się do tego powstanie oświeconego sarmatyzmu, jako ideolo-

gicznego narzędzia walki z królem
21

. W Puławach uznano, że walka z królem 

możliwa jest tylko poprzez odcięcie się od kosmopolitycznej koncepcji oświece-

nia królewskiego, któremu przeciwstawione zostało odwołanie się do tradycji 

narodowej i antycznej. Towarzyszyło temu wykorzystanie modnego za Zacho-

dzie powrotu do natury, który torował też drogę republikańskim koncepcjom Ja-

na Jakuba Rousseau
22

. W rezultacie powstały „Podział polityczny dotyczył także 

                                                      
17  Sprawozdania posła czerskiego Piusa Kicińskiego na sesji XVII dnia 21 X 1784, Dyaryusz 

Sejmu wolnego Ordynaryjnego grodzieńskiego sześcioniedzielnego… MDCCLXXXIV…, War-

szawa 1785 [dalej: Diariusz sejmu 1784], s. 154. Mowy te najprawdopodobniej opierały się na 

tym samym wzorcu literackim: F. Karpiński, Mowa Na Pochwałę JANA SOBIESKIEGO, Króla 

Polskiego z okoliczności obchodu setnego Roku zwycięstwa jego pod Wiedniem do Młodzieży 

Szkolney, [w:] Mowy wyborne po większey części z późnieyszych mówcow y rękopsmow zebra-

ne ku Sławie y Pożytkowi Narodu wydane, t. 2, Warszawa 1784, s. 106–136. 
18  Na karuzel Sobieskiego, [w:] Wiersze polityczne…, s. 104. W odpowiedzi – prawdopodobnie – 

Stanisław Trembecki napisał: „Synu wyrodny, istny z ciebie zbojca. / Ty byś z tronu do trumny 

pragnął wtrącić ojca. / Alboż to złe karuzel? Ja bym życie łożył, / Gdyby w nas był duch Stasia 

Jaś by w Stasiu ożył”, Do Kazimierza Sapiehy za wiersz na karuzel, [w:] Wiersze polityczne…, 

s. 105. 
19  J. Kitowicz, dz. cyt., s. 328–329. 
20  J. Michalski, Sarmacki republikanizm w oczach Francuza. Mably i konfederaci barscy, Wro-

cław 1995, s. 213. 
21  Dotychczas opozycja magnacka tylko kompromitowała się w oczach społeczeństwa niesku-

teczną rywalizacją o wsparcie Rosji, J. Maciejewski, Geneza i charakter ideologii republika-

nów 1767–1775, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1971, t. 17, s. 45–82.  
22  „Radzi Polakom unikać francuskich obyczajów i zachowywać polskie tradycje narodowe. 

Grzmi przeciw dworskim rozrywkom”, R. Butterwick, Stanisław August Poniatowski, Jan Ja-

kub Rousseau a maniery Angielek, [w:] Dyplomacja. Polityka. Prawo. Księga pamiątkowa 

ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznice urodzin, red. I. Pa-

nic, Katowice 2001, s. 404.  
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literatury, gdyż Puławy popierały sentymentalizm, na przekór klasycyzmowi lan-

sowanemu przez mecenat królewski”
23

. Te republikańskie i sielankowe koncepcje 

z Puław wkrótce rozpowszechniły się wśród innych ośrodków magnackich
24

. 
Najistotniejszą różnicą pomiędzy nowym nurtem a dominującym dotychczas 

poglądem kręgów dworskich i myślicieli zachodnich (Woltera) stało się odrzu-

cenie tezy o wewnętrznych źródłach upadku Rzeczypospolitej. Na decydującą 

rolę czynników zewnętrznych wskazał już Kazimierz Nestor Sapieha
25

, jednak 

dopiero w Puławach ta myśl stała się obowiązującą. Tu pomocne były wskaza-

nia Rousseau, by „Dalszym ciągiem wdrożenia w dzieci i młodzież patriotyzmu 

i ujednolicania ich umysłów w totalnym uspołecznieniu byłaby edukacja doro-

słych utrwalająca w nich narodowe obyczaje, a rugujące cudzoziemskie”
26

. Odwo-

łano się również do zdania Monteskiusza, że najważniejsza jest „[…] miłość praw 

i ojczyzny. Miłość ta, wymagająca nieustannego przedłożenia dobra publicznego 

nad własne, wydaje wszystkie cnoty poszczególne”
27

. Odtąd manifestowanie pa-

triotyzmu stało się najistotniejszym elementem programu Czartoryskich
28

. 

Odcinając się od warszawskiego libertynizmu sięgnięto do myśli polskich 

przedstawicieli „chrześcijańskiego oświecenia”
29

, od braci Andrzeja i Józefa Za-

łuskich, pijarów Stanisława Konarskiego i Karola Wyrwicza, po jezuitów: Fran-

ciszka Bohomolca i Adama Naruszewicza
30

. To odwołanie się do religii przyno-

siło przyciągnięcie do nowego nurtu rozczarowanych laickością oświecenia, jak 

Franciszek Salezy Jezierski, który pisał :„Zdaje się, że w naszym wieku poniżenie 

religii w pozorach fanatyzmu, poniżenie powagi panujących w pozorach zniesienia 

despotyzmu bardziej prowadzi świat do zamieszania jak do oświecenia”
31

. 

                                                      
23  M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, wyd. 2, Kraków 2004, s. 678.  
24  Widać to wyraźnie w radziwiłłowskiej Albie, w twórczości Macieja Radziwiłła (autora senty-

mentalnej „Agatki”), czy w ogrodach Szczęsnego Potockiego; Z. Anusik, A. Stroynowski, Ra-

dziwiłł Maciej, [w:] PSB, t. 30, s. 286; J. Michalski, Radziwiłł Karol Stanisław, [w:] PSB, t. 30, 

s. 260; E. Rostworowski, Potocki Stanisław Szczęsny, [w:] PSB, t. 28, s. 185. 
25  K.N. Sapieha, Mowa… 6 X 1778 r., [w:] Zbiór mów różnych w czasie Sejmu ostatniego Sze-

ścioniedzielnego roku 1778 mianych, Wilno [1778], nlb.  
26  Cyt. wg: J. Michalski, Rousseau i sarmacki republikanizm, Warszawa 1977, s. 80. 
27  Ch.L. Montesquieu, O duchu praw, cyt. wg: Oświecenie, oprac. A. Badowska, T. Przedpełski, 

Warszawa – Wrocław 1993, s. 70. Zapominano o jego krytyce Polski, M. Forycki, Anarchia 

polska w myśli Oświecenia. Francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów sta-

nisławowskich, Poznań 2004, s. 18. 
28  T. Mikulski, Walka o język polski w czasach Oświecenia, [w:] tegoż, Ze studiów nad Oświece-

niem. Zagadnienia i fakty, Warszawa 1956, s. 64–65; W. Szczygielski, Oświecony elitaryzm  

w Polsce w XVIII w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1976, seria 1, z. 4, s. 120. 
29  Z. Janeczek, Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej, Lublin 1994, 

s. 57, 96.  
30  B. Bieńkowska, T. Bieńkowski, Kierunki recepcji nowożytnej myśli naukowej w szkołach pol-

skich (1600–1773), cz. 2: Humanistyka, Warszawa 1976, s. 82–91; K. Puchowski, Collegium 

Nobilium Societatis Jesu w Warszawie wobec „dobrze oświeconej Europy”, „Wiek Oświece-

nia” 2001, 17, s. 129–156. Konarski swój ostatni utwór dedykował Ignacemu Potockiemu,  

J. Michalski, Konarski Stanisław, [w:] PSB, t. 13, s. 476. 
31  F.S. Jezierski, Ktoś piszący z Warszawy, [w:] tegoż, Wybór pism, oprac. Z. Skwarczyński, War-

szawa 1952, s. 125. 



400 Andrzej STROYNOWSKI 

Kształtowanie nowych wzorców oświeconego sarmatyzmu rozpoczął  

A.K. Czartoryski, w wydanych w 1782 r. Listach JMCi Pana Doświadczyńskie-

go
32

, od krytyki bezmyślnego naśladowania obcych wzorów. Szczególnie drwił 

z posługiwania się francuszczyzną przez słabo znających ten język. Czartoryski, 

sam wychowany w domu i znający wiele krajów, krytykował domowe wycho-

wanie. Szczególnie przestrzegał przed zatrudnianiem obcych nauczycieli, którzy 

nie mieli odpowiedniej wiedzy. Nie wierzył też w sens wczesnego wysyłania 

dzieci do obcych krajów, bo bez odpowiedniego przygotowania nie mogły wiele 

wynieść z tych podróży i dlatego proponował przesunięcie tych wojaży na wiek 

dojrzały
33

. Wskazywał, że celem edukacji miało być poznanie rodzimych zwy-

czajów i praw, przygotowujące do kariery politycznej w kraju, wyrabiające też 

pozytywne cechy charakteru młodzieży. Te zalecenia nie musiały jednak trafiać 

do przekonania szlachty
34

. 

Dopiero w 1783 roku A.K. Czartoryskiemu udało się znaleźć klucz do pozy-

skania zrozumienia dla lansowanych wzorców wychowania. Stało się tak dzięki 

Odzie do wąsów Franciszka Dionizego Kniaźnina
35

. Było to bardzo proste  

i przez to skuteczne odwołanie się do szlacheckich gustów. Nagle okazało się, że 

wąsy i strój polski nie są przejawem zacofania, lecz zewnętrznym wyrazem pa-

triotyzmu. Dzięki temu można było oświeconego Sarmatę skutecznie przeciw-

stawić kosmopolitycznej Warszawie, z jej zachodnią modą i zepsuciem obycza-

jów. Ten przekaz został zaaprobowany przez kolejnych twórców, jak Kajetan 

Koźmian, dla których oczywistym stał się związek pomiędzy kontuszem a pa-

triotyzmem Rejtana i Korsaka, gdy frak miał symbolizować zdradę Ponińskie-

go
36

. Stąd opozycja antykrólewska już na sejmie 1786 roku występowała w stro-

ju polskim, który stał się nieomal obowiązkowym dla członków stronnictwa pa-

triotycznego na Sejmie Czteroletnim
37

.  

                                                      
32  A.K. Czartoryski, Listy JMCi Pana Doświadczyńskiego, bmd. (tytuł nawiązywał do powieści:  

I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1973). Li-

sty…, wydawane w latach 1778, 1781, 1782, Czartoryski poświęcił kolejno: wyjazdom mło-

dzieży z kraju, edukacji córek, idącym do palestry oraz deputatom. Była to próba zepchnięcia 

króla na pozycje „kosmopolityczne”; por. R. Butterwick, Stanisław August Poniatowski – pa-

triota oświecony i kosmopolityczny, „Wiek Oświecenia” 1999, 15, s. 43. 
33  Tu zgadzał się ze szlacheckimi obawami, że przedwczesne wyjazdy zagraniczne mogą owoco-

wać brakiem poszanowania rodzimych rozwiązań, [J.] Markowski, Mowa… [6 IX] 1776, bmd.  
34  Książę mógł łatwiej dotrzeć do niej poprzez komedie, pisane przez jego sekretarzy, jak Franci-

szek Zabłocki, który w 1781 roku wystawił Fircyka w zalotach. 
35  E. Aleksandrowska, Kniaźnin Franciszek Bogoria Dionizy, [w:] PSB, t. 13, s. 124.  
36  R. Kaleta, dz. cyt., s. 188. Por. E. Rostworowski, Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upa-

dek Konstytucji 3 maja, Warszawa 1966, s. 99–100. 
37  E. Sanguszko, dz. cyt., s. 143; A. Stroynowski, Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nie-

ustającej. Studium z dziejów kultury politycznej, Łódź 2006, s. 195. Odtąd uznawano kontusz 

za symbol dawnych przewag Rzeczypospolitej „Póki Polak swego trzymał się stroju, / Póty był 

dobrym i w radzie, i w boju. / Ze strojem odeszło od wszystkich męstwo; […] / Gdyśmy się 

własnego trzymali stroju, / Turczyn uchylał przed nami zawoju; / Moskal i Niemiec na wąsów 
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Dla kształtowania nowych wzorców wychowawczych największe jednak 

znaczenie miała Matka Spartanka autorstwa Kniaźnina, którego tekst po raz 

wtóry trafił w oczekiwania odbiorców
38

. Premiera tej opory (z muzyką Wincen-

tego Lessla) spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, o czym donosił Ignacy 

Potocki: „Na dniu wczorajszym Puławy dały nam Operę Grecko-Polską M a t -

k ę  S p a r t a n k ę. Widowisko to było strasznie piękne i obywatelskie… 

spektatorów do 500 osób liczące. Aktorów… było do 60… Wszystko tchnęło 

Rycerstwem Miłością Ojczyzny… Rozrzewnienie i Zapał Obywatelski skutkiem 

był ogólnym”
39

. Na powodzenie opery wpłynęła też obsada aktorska, ponieważ 

w głównej roli, w otoczeniu swoich dzieci, wystąpiła Izabela Czartoryska
40

. 

Sukces Matki Spartanki ujawnił nieskuteczność królewskich wysiłków wyparcia 

sarmackich tradycji. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego zamiast dotychcza-

sowych drwin z sarmackiego zacofania pojawiały się coraz częściej kpiny z hoł-

dujących zachodniej modzie: 

Po czym poznać, że zacnym ktoś jest tam paniczem? 

Oto, że umie […] z wiary, z ojczyzny, z współbraci swych szydzić, 

Strojem, mową, zwyczajem krajowym się brzydzić41. 

Oczywiście strój był tylko pretekstem do podkreślania roli patriotyzmu, pro-

pagowanego też w poezji, zaczynając od napisanej w 1788 przez Juliana Ursyna 

Niemcewicza Dumy o Stefanie Potockim, któremu ojciec miał nakazywać:  

Kraj twój w ciężkiej jest potrzebie,  

Idź, broń go twymi piersiami, 

Bądź godny przodków i siebie.  

Wiedz, że w każdej życia dobie 

Dla ojczyzny tylko żyjesz42. 

                                                      
wspomnienie / Drżał, jak na despoty skinienie”; Z odmianą stroju Polak się odmienił, [w:] 

Wiersze polityczne…, s. 63.  
38  E. Aleksandrowska, dz. cyt., s. 124; M. Dernałowicz, Portret Familii, Warszawa 1974, s. 274–275. 
39  I. Potocki z Kurowa do Seweryna Rzewuskiego 16 VI 1786, WAP Kraków, A. Podhor. II 2/86, 

s. 520. Por. M. Klimowicz, Oświecenie, s. 407; E. Rostworowski, Sprawa aukcji wojska na tle 

sytuacji politycznej przed Sejmem Czteroletnim, Warszawa 1957, s. 125–127; W. Szczygielski, 

Przełomy oświeceniowe w polskiej kulturze politycznej w drugiej połowie XVIII w., „Acta 

Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1985, z. 22, s. 26. 
40  A. Stroynowski, Polityczna rola Izabeli Czartoryskiej, „Przegląd Zachodniopomorski”, zeszyt 

specjalny Kobieta w kulturze politycznej świata, red. R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, Szczecin 

2012, nr 2, s. 41–54. 
41  W.I. Marewicz, Do Jaśnie Wielmożnego Pana Jana Potockiego, krajczych koronnego, z oko-

liczności przebrania się jego po polsku, [w:] Wiersze polityczne…, s. 49.  
42  J.U. Niemcewicz, Duma o Stefanie Potockim, [w:] Wiersze polityczne…, s. 29–30. Odwołanie 

się do polskiej tradycji, zamiast antycznej, wiązało się z rosnącym zainteresowaniem historią 

ojczystą, wyrażonym wydaniem przez Bohomolca kronik polskich; A.F. Grabski, Myśl histo-

ryczna polskiego Oświecenia, Warszawa 1976, s. 26; A. Stroynowski, Kroniki jako źródło wie-

dzy historycznej w Oświeceniu, [w:] Klio viae et invia. Opusculo Marco Cetwiński dedicata, 

red. A. Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010, s. 139–146. 
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Największą jednak zasługą Niemcewicza w kształtowaniu nowych wzorców 

bohatera stało się wystawienie Powrotu posła
43

. Tu do typowego dla oświecone-

go sarmatyzmu podziału na oświeconych Sarmatów i kosmopolitycznych utra-

cjuszy dołączona została postać poczciwego Gadulskiego, który nie potrafił wy-

zwolić się z dawnych przesądów, co odpowiadało sejmowym podziałom. Nadal 

jednak najostrzejsza krytyka spotkała w tej politycznej komedii Starościnę
44

, zaś 

gorzkie pouczenia kierowane były do Szarmanckiego
45

. 

Tworząc literackie wzorce bohaterów, zwolennicy oświeconego sarmatyzmu 

starali się propagandowo wytyczać cele wychowania, łącząc tradycję z nowo-

czesnością. Tu szczególnie istotna stała się religijność, której wartość w wycho-

waniu młodzieży podkreślano w czasie sejmowych dyskusji nad stanem oświaty. 

Uznawano ją za podstawę kształcenia właściwej postawy młodzieży, co widać  

w mowach senatorów i posłów
46

.  

Głównym celem państwa miał być jednak obywatelski i patriotyczny charak-

ter wychowania. Akcentowali to nawet ci, którzy w innych kwestiach wyrażali 

poglądy konserwatywne. Powszechnie głoszono, że Komisja Edukacji Narodo-

wej stworzyła podstawy do powolnego wydźwignięcia narodu z upadku poprzez 

wpajanie młodzieży ducha wolności i odpowiedzialności za losy kraju
47

. Wzy-

wano też do upowszechnienia wiedzy o zasługach i ofiarności wyróżniających 

się obywateli, szczególnie podkreślając patriotyczną postawę Stanisława Szczę-

snego Potockiego, który w 1784 roku zapowiedział przekazanie Rzeczypospoli-

                                                      
43  J.U. Niemcewicz, Powrót posła…  
44  Starościna nie mówi po polsku, ale to „nie jej wina, / Ale tych raczej, co jej dali wychowanie, / 

Co wytworności dzikiej powziąwszy mniemanie, / Gardząc własnym językiem i rodem, i kra-

jem, / Chowają dzieci polskie francuskim zwyczajem”; tamże, akt I, scena III, s. 25. 
45  „Niech się naprzód sposobi na kraju usługę, / Niech wie dalej, jak inne narody się rządzą, / Na-

śladuje ich cnoty, strzeże się w czym błądzą, / Prze takową wiadomość człek świata nabiera, / 

Te krajowych przesądów zasłonę rozdziera. / A jeśli w dalszym wieku zwiedzi obce kraje, / 

Niech przejmie ich cnoty, nie śmieszne zwyczaje, / Niech z uwag swych dla kraju pożytek go-

tuje, / Niech zdobi swój umysł, lecz serca nie psuje”; tamże, akt I, scena III, s. 28. 
46  Kolejno podkreślali to: Piotr Sumiński, Franciszek Młocki, Tadeusz Matuszewicz, Michał Gra-

nowski, Pius Kiciński, Sesja XVII dnia 21 X 1784, Diariusz sejmu 1784, s. 141–162. Na te 

przekonania wpływało też utrzymanie nieomal zakonnego charakteru zawodu nauczycielskie-

go; M. Bobrzyński, Dzieje narodu polskiego. Odkłamanie, wyd. H. Pająk, Lublin 2003, s. 62; 

E. Rostworowski, Religijność i polityka wyznaniowa Stanisława Augusta, [w:] Życie kulturalne 

i religijność…, s. 19. 
47  F. Strzałkowski, Mowa… [26 X 1786], [w:] Zbiór mów, głosów, przymówień, manifestów etc. 

Mianych na sejmie R. 1786, Warszawa 1787 [dalej: Zbiór mów… 1786], t. 1, s. 497–506; [M.] 

Ślaski, Mowa… 26 X [1786], [w:] Zbiór mów… 1786, t. 1, s. 494–498; S. Wołłowicz, Mowa… 

26 X 1786, [w:] Zbiór mów… 1786, t. 1, s. 489–496. Por. W.M. Grabski, U podstaw wielkiej re-

formy. Karta z dziejów Komisji Edukacji Narodowej, Łódź 1984, s. 396–415; J. Hulewicz, Opi-

nia publiczna wobec Komisji Edukacji Narodowej, [w:] Studia z dziejów kultury, red. H. Ba-

rycz, J. Hulewicz, Warszawa 1949, s. 437; A. Jobert, Komisja Edukacji Narodowej w Polsce 

(1773–1794), tłum. M. Chamcówna, Wrocław 1979, s. 18–19; W. Smoleński, Przewrót umy-

słowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne, wyd. 3, Warszawa 1949, s. 399–405.  



 Wychowawcze cele oświeconego sarmatyzmu 403 

tej 24 armat i regimentu 400 żołnierzy, który zobowiązał się utrzymywać do swo-

jej śmierci
48

. Powszechnie odebrano to jako wyraz powrotu do rzymskich ideałów, 

do legendarnego Cincinata, łączącego cnoty żołnierza, obywatela i rolnika
49

.  

Szczególnie ceniono Szkołę Rycerską, gdyż „[…] daje Obywatelów przy-

datnych, Ministrów czynnych, Wodzów sławnych, wychowanie w stanie Repu-

blikanckim, naucza Prawodawców być przezornymi, rządzącym wpaja łagod-

ność, społeczeństwo osładza przyjemną grzecznością, w przypadkach daje 

ostrożną przytomność, w nieszczęściach umysłu stałość, w przeciwnościach od-

wagę i męstwo […]”
50

. Jednocześnie coraz powszechniej żądano legitymowania 

się odpowiednim wykształceniem przy staraniach o objęcie urzędów, od przy-

szłych biskupów wymagając nawet doktoratu, zdobytego na polskiej uczelni
51

. 

Dla oświeconego sarmatyzmu celem wychowania było też umacnianie więzi 

rodzinnej, czego przykład dawała Izabela Czartoryska. Dokonała ona rewolucji 

w obyczajach magnaterii, jako „[…] pierwsza w naszych dziejach znana histo-

rycznie niewiasta, która ze swych dzieci uczyniła najważniejszą, centralną spra-

wę życia”
52

. Szczególnie istotne było połączenie rustykalizmu z miłością do 

dzieci. To dla nich w Powązkach stworzyła warunki do realizacji ideałów życia 

wiejskiego
53

. Właśnie tam, obok dworku księżnej na wyspie – ozdobionego 

rzeźbą kury z kurczętami, symbolizującą księżnę wśród dzieci – powstały dzie-

cięce domki, opatrzone nazwami pożądanych przez matkę cech, jak: „wesołość” 

Marii, „dobroć” Teresy, „stateczność” Adama. Powstały tam również ogródki, 

których uprawą zajmować się miały dzieci Czartoryskich, ucząc się systema-

tycznej pracy
54

.  

                                                      
48  Sesja XXI popołudniowa 23 X 1784, [w:] Diariusz sejmu 1784, s. 296–298; [S.S.] Potocki, Mowa… 

przy Rozłączeniu Izby Poselskiej…23 X 1784, [w:] Zbiór mów różnych w czasie sześcioniedzielnego 

sejmu grodzieńskiego roku 1784 mianych, Warszawa 1785, [dalej: Zbiór mów 1784] s. 294–301. Je-

go śladem poszedł K.N. Sapieha, który zapowiedział ufundowanie kolejnych 12 dział.  
49  Głos Wdzięczności Obywatela do J. W. Wojewody Ruskiego za dany Rzeczypospolitey Regiment 

i Fundusz na utrzymanie tegoż, [w:] Zbiór mów 1784, s. 547–549; Głos wdzięczności obywatela 

do… Potockiego wojewody ruskiego, bmd [1786]; I. Krasicki, Potockiemu wojewodzie ruskie-

mu, bmd. Por. T. Mańkowski, Genealogia sarmatyzmu, Warszawa 1946, s. 67. 
50  [A.] Rzyszczewski, Głos… 17 X 1782, [w:] Zbiór mów różnych w czasie sejmu sześcioniedziel-

nego sejmu roku 1782 mianych, Wilno [1782]. Por. J. Malec, Polska myśl administracyjna 

XVIII wieku, Kraków 1986, s. 68–69; K. Mrozowska, Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Po-

niatowskiego (1765–1794), Wrocław 1961, s. 215. 
51  [I. Potocki], Projekt do formy rządu: Komisja Edukacji Narodowej, art. I, Stopnie i warunki 

urzędów w Rzeczypospolitej, art. XIII, XXX, LX, LXXVIII. 
52  Z. Kuchowicz, Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI–XVIII wieku, Łódź 1974, 

s. 400. Wartość tego wychowania podkreślał jej syn Adam; M. Kwiatkowski, Niechaj twych 

ulic wiatr mnie owionie… Architektura warszawskich dzielnic, Warszawa 1973, s. 209–210. 

Por. H. Waniczkówna, Czartoryska z Flemingów (Izabela) Elżbieta, [w:] PSB, t. 4, s. 241–242. 
53  S. Lorentz, Efraim Szreger architekt polski XVIII, Warszawa 1986, s. 167. 
54  A. Aleksandrowicz, S. Tworek, Puławy w latach 1783–1795. Geneza intelektualnego kręgu 

Puław Czartoryscy i ich rezydencje, [w:] Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, red. A. Alek-

sandrowicz, Lublin 1978, s. 11; M. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 194–222. 
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Jednocześnie dzieci miały kształcić się na światłych obywateli pod kierun-

kiem A.K. Czartoryskiego, który starał się wciągać je w poważne dyskusje. 

Wpajał im odpowiedzialność za kraj i nazwisko, jak również odwagę, poświęce-

nie dla kraju, pracowitość, umiłowanie ojczystej mowy, stroju, tradycji i przyro-

dy. Tu znamienne były jego wskazania dla K.N. Sapiehy: „Pochodzisz Mości 

Książę ze krwi rodowością znakomitej, imię nosisz świetne, z dostatków, pierw-

szych dostojeństw, z cnót obywatelskich i zasług w ojczyźnie swych przodków – 

uważaj tedy jakie brzemię spada na barki twoje, jakie natężenie, jakie wydoby-

cie sił jest ci potrzebne, jeżeli pragniesz bez nikczemności je nosić”
55

.  

Te szeroko wychwalane zasady wychowania dzieci w duchu oświeconego 

sarmatyzmu zostały podchwycone przez szlachtę i znaczną część magnaterii. 

Jednocześnie dla wielu reformatorów inspiracją stały się dawne polskie rozwią-

zania. Dla przykładu Stanisław Staszic wystąpił z wnioskiem o reaktywowanie 

popisów szlacheckich, które miały rozwijać świadomość obywatelską oraz pod-

nosić sprawność fizyczną młodzieży szlacheckiej
56

. 

Kończąc te rozważania, należy podkreślić, że w ośrodku puławskim
57

,  

w którym powstał oświecony sarmatyzm, nie pojawił się żaden traktat pedago-

giczny, który przedstawiałby zasadnicze cele wychowania. Stąd tu konieczne 

stało się oparcie całości wywodów na analizie konkretnie stosowanych rozwią-

zań (w Powązkach i Puławach) oraz prezentowanych wzorców zachowań. Z te-

go właśnie względu tak wiele miejsca zajęło śledzenie literackich wzorców. Na 

szczęście książę A.K. Czartoryski napisał też Listy JMCi Pana Doświadczyń-

skiego, gdzie wskazał, że celem wychowania w duchu sarmatyzmu oświeconego 

miały być: męstwo, cnota, dobre obyczaje, skromność, pracowitość, otwartość 

na nowości i głód wiedzy. 

Summary  

Educational Objectives of the Enlightened Sarmatism  

Enlightened Sarmatism this political and cultural trend in Poland in the years 1783–1792. He used 

the poetry, the theatre and the fashion which had is show and patriotism of the opposition 

Czartoryskich and cosmopolitism of the king. Czartoryski wanted to demonstrate that it is possible 

to combine efforts to modernize the Polish defense of traditional values.  

A main objective of the education became the patriotism, the courage, the modesty, the dili-

gence. The realization of these aims she had to be based on the national tradition and the family 

ties. These aims were realized in Puławy. Later these examples were imitated in all Poland. 

Keywords: Enlightenment, Sarmatism, Poland in the eighteenth century, history of the education. 

                                                      
55  L. Dębicki, Puławy (1762–1830). Monografia życia towarzyskiego, politycznego i literackiego, 

t. 1: Czasy przedrozbiorowe, Lwów 1887, s. 202, 190–191.  
56  E. Rostworowski, Sprawa aukcji wojska…, s. 89. 
57  A. Aleksandrowicz, Różne drogi do wolności. Puławy Czartoryskich na przełomie XVIII i XIX 

wieku. Literatura i obyczaj, Puławy 2011. 
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1. Zadania emigracji polistopadowej sformułowane przez jej 

głównych ideologów na terenie Francji 

Po upadku powstania listopadowego na emigrację udała się z kraju duża 

grupa działaczy politycznych, członków władz powstańczych, szeregowych żoł-

nierzy (ogółem około 17 tys. osób). Elita polityczna i intelektualna narodu zna-

lazła się poza granicami kraju, a głównie we Francji: książę Adam Czartoryski, 

Wiktor Heltman, Kazimierz Aleksander Pułaski, Bonawentura Niemojewski, 

Tadeusz Krępowiecki, Joachim Lelewel, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki; 

wojskowi: Józef Dwernicki, Jan Skrzynecki, Wojciech Chrzanowski, Józef Bem, 

Karol Kniaziewicz i inni. L. Trzeciakowski podaje, iż pod względem składu 

osobowego emigracja polska była w 
3
∕4 szlachecka, w 

1
∕4 plebejsko-chłopska

1
; 

dzieliła się na dwa główne obozy: arystokratyczno-konserwatywny (Hotel Lam-

bert) i demokratyczny (Towarzystwo Demokratyczne Polskie). Ze względu na 

liczebność, jak i na wybitną rolę w życiu politycznym, umysłowym i kultural-

nym emigrację nazwano Wielką Emigracją. Wychodźcy skupili się głównie we 

Francji – w zachodnich i centralnych departamentach. Znaczna ich część osiadła 

w Paryżu. Po roku 1836, 1844, 1846 i po upadku Wiosny Ludów w Polsce sze-

regi emigracji zasilali dalsi wychodźcy. Z kolei klęska powstania styczniowego 

wywołała nową falę emigracji. W ogóle można stwierdzić, że wiek XIX jest 

                                                      
1  Dzieje Polski, red. J. Topolski, Warszawa 1975, s. 475. 
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wiekiem polskiej emigracji politycznej. Począwszy od misji Barssa, która prze-

kształciła się w ośrodek polski w Paryżu, poprzez Wielką Emigrację i emigracje na-

stępne, w latach 1848 i 1863, Francja stała się dla wielu Polaków drugą ojczyzną. 

Los nie oszczędzał nigdzie tysięcy i milionów polskich emigrantów. Rze-

czywistość była twarda i bezlitosna. W wielkim trudzie trzeba było zdobywać 

codzienny chleb. A jak bardzo trawiła tęsknota za daleką dla wielu na zawsze 

pożegnaną Ojczyzną. Na obczyźnie spotkać można było całe pokolenia tych, 

których bynajmniej nie żądza przygód, a prześladowania zaborców (w później-

szym okresie także głód i nędza) zmusiły do opuszczenia rodzinnego kraju.  

W swej olbrzymiej masie zachowali zawsze cześć dla ideału, umiłowania pol-

skiej mowy i nadzieję powrotu do Ojczyzny. Na obcej ziemi czuli się tylko 

przechodniami. Dlatego Adam Mickiewicz nazwał ich pielgrzymami
2
. 

Rządy francuskie w najrozmaitszych okresach różnie się odnosiły do Pola-

ków, ale stwierdzić należy, że przez dziesiątki lat udzielały one nie tylko go-

ścinności na ziemi francuskiej, ale i zasiłków pieniężnych dla najbardziej po-

trzebujących
3
. Do popularności sprawy polskiej we Francji niemało przyczyniło 

się poparcie, jakie powstanie, a potem wychodźstwo znalazły wśród powszech-

nie admirowanych bohaterów narodowych – gen. Maria Joseph de Lafayette był 

inicjatorem i kierownikiem założonego jeszcze w początkach powstania Komite-

tu Pomocy Polakom – a także wśród wybitnych przedstawicieli francuskiej lite-

ratury (Wiktor Hugo, Alphonse de Lemrtine, Théophile Gautier, Emile De-

schamps)
4
.  

Na emigracji w Paryżu działało wiele ugrupowań, stowarzyszeń, komitetów, 

między którymi istniały różne spory, najczęściej natury ideologicznej. W wyni-

ku wielu dyskusji i kontrowersyjnych stanowisk emigracja podzieliła się na dwa 

główne obozy: demokratyczny (J. Lelewel, T. Krępowiecki) i liberalno-monar- 

chistyczny (książę Adam Czartoryski). Ugrupowania emigracyjne starały się po-

zyskać poparcie dla sprawy polskiej na arenie międzynarodowej
5
. Brak stabilno-

ści życia osobistego, przenoszenie się z miejsca na miejsce i z kraju do kraju 

utrudniały organizację życia politycznego. Janina Lerkiewiczowa podkreśla, że 

„główną jednak podstawą łączenia się ludzi stała się wspólnota przekonań poli-

tycznych; świadomość i gorycz poniesionej klęski skłaniały do szukania jej 

przyczyn, do wskazania i potępienia jej sprawców […]”
6
.  

                                                      
2  Por. Sylwetki emigracyjne, oprac. zespół redakcyjny miesięcznika „Notre Famille” przy współ-

pracy Biblioteki Polskiej w Paryżu, Presses a Osny (val d’oise) Paryż 1969, s. 4. 
3  N. Grüss, Niedole polskiej emigracji w XIX wieku i francuska gościnność, „Wiadomości Histo-

ryczne” 1958, nr 1, s. 443. 
4  Zarys historii Polski, red. J. Tazbir, Warszawa 1980, s. 445–446; por. S. Kalembka, Polskie 

wychodźstwa popowstaniowe i inne emigracje polityczne w Europie w XIX wieku, [w:] Polska 

XIX wieku – państwo, społeczeństwo, kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1982, s. 194–197. 
5  B. Cygler Zjednoczenie Emigracji Polskiej 1837–1846, Gdańsk 1963, s. 48–52; por. S. Szosta-

kowski, Z dziejów Wielkiej Emigracji, Warszawa 1991, s. 30–33. 
6  Zarys historii Polski, s. 447. 
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Przedstawiciele obozów i różnych ugrupowań emigracyjnych przejawiali ak-

tywność w pracach wielu stowarzyszeń, organizacji i komisji nastawionych 

między innymi i na sprawy oświaty i wychowania, zwłaszcza młodych ludzi 

znajdujących się na wychodźstwie; przywiązywali ogromną rolę do rozwoju na-

uki, oświaty i kultury polskiej, zaś największe osiągnięcia pod tym względem 

miał Obóz Trzeciego Maja, skupiony wokół księcia Adama Czartoryskiego. 

Wśród wielu organizacji i stowarzyszeń naukowo-oświatowych działających na 

emigracji na plan pierwszy wysunęły się następujące: Towarzystwo Naukowe 

(książę Adam J. Czartoryski); Polskie Towarzystwo Przyjaciół Postępu (Józef 

Czyński, Tadeusz Krępowiecki); Towarzystwo Naukowej Pomocy (Adam Czar-

toryski, Karol Kniaziewicz, Ludwik Plater, Bonawentura Niemojowski, Alek-

sander Jełowicki); Towarzystwo Literackie, które z czasem przekształciło się  

w Towarzystwo Historyczno-Literackie; Towarzystwo Słowiańskie (założone 

przez Adama Mickiewicza, Bohdana Zaleskiego i Eustachego Januszkiewicza); 

Towarzystwo Politechniczne Polskie pod kierownictwem Józefa Bema; Towa-

rzystwo Wzajemnej Pomocy; Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich  

z Anną Czartoryską i Klementyną z Tańskich Hoffmanową na czele
7
. Szczegól-

ną rolę odegrało Towarzystwo Literackie działające od 1832 r., stanowiące fo-

rum wszystkich oficjalnych wystąpień księcia A. Czartoryskiego i wielu dysku-

sji naukowych i politycznych. Również Towarzystwo Naukowej Pomocy ponio-

sło duże zasługi w rozwoju nauki, oświaty i kultury wśród polskiej emigracji. 

Zostało założone w 1832 r. w Paryżu i „miało na celu ułatwić młodzieży wstęp 

do zakładów naukowych i przemysłowych, wyjednać dla nich pozwolenie wła-

dzy (francuskiej) na przenoszenie się do różnych miast i pomagać im zasiłkiem 

pieniężnym w ciągu nauki”
8
. Z Towarzystwa Pomocy Naukowej wyłoniły się 

wkrótce dwa wydziały: Funduszowy i Naukowy. W skład tego drugiego wchodzili: 

Ludwik i Cezary Platerowie, Adam Mickiewicz, Janusz Czetwertyński, Ignacy Do-

meyko, Feliks Wrotnowski, Henryk Dłubiński i Jakub Malinowski
9
. Fundusze na 

rzecz Towarzystwa Naukowej Pomocy pochodziły z dobrowolnych składek (dat-

ków) od współemigrantów, a w późniejszym okresie napływały również ofiary  

z kraju. Dokonano podziału funduszy na: a) stypendia, b) jednorazowe zasiłki, c) na 

wykłady zlecone na kursach wojskowych, d) pomoc dla dzieci
10

. 

Towarzystwo Naukowej Pomocy wychodziło także i z innymi inicjatywami 

mającymi na względzie dobro oświaty i wychowania na wychodźstwie. W roku 

                                                      
7  Zob. N. Gruss, dz. cyt., s. 14–15; D. Rederowa, Wielka Emigracja wobec spraw nauki w kraju, 

„Kultura i Społeczeństwo” 1970, nr 4. 
8  E. Gadon, Wielka Emigracja w pierwszych latach po powstaniu listopadowym, ze wstępem 

gen. dra M. Kukiela, Paryż 1960, s. 342; cyt. za: H. Kurde-Banowska Lutzowa, Działalność 

oświatowa Polaków za granicą w okresie Wielkiej Emigracji w latach 1831–1846, „Przegląd 

Historyczno-Oświatowy” 1973, nr 3, s. 314. 
9  Tamże, s. 315. 
10  Tamże, s. 316. 



408 Jan ŻEBROWSKI 

1841 został rozpisany konkurs na „elementarną książkę narodową” dla dzieci 

pod tytułem „Szkoła domowa”. Organizowano też różne kursy naukowe i do-

kształcające (kurs praktyczny dla wojskowych polskich w Paryżu, kurs historii  

i statystyki w Bourges)
11

. W 1848 r. powstała Wyższa Szkoła Przygotowawcza Pol-

ska na Boulevard Montgarnasse, której założycielem był A. Czartoryski. Jej zada-

niem było przygotowanie młodzieży polskiej do wyższych szkół francuskich
12

. 

Fundusze na rzecz szkoły pochodziły ze źródeł emigracyjnych i krajowych. 

Towarzystwo Naukowej Pomocy założyło pierwsze szkoły dla dzieci emi-

granckich w Nancy (1833) i Orleanie (1834). Szkoły te jednak po kilku latach 

zostały rozwiązane – brak pełnej akceptacji rodziców, trudności finansowe, opo-

zycja pewnych kół emigracyjnych
13

. Opiekę nad dziećmi sprawowało w dal-

szych latach Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich, a w międzyczasie 

powołane zostało Stowarzyszenie Ojców Rodzin Polskich na Wychodźstwie, 

które stworzyło podwaliny pod założenie przyszłej szkoły batiniolskiej w Paryżu 

(1842). Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich założyła w 1834 r. żona 

Adama Czartoryskiego – Anna z Sapiehów Czartoryska (1799–1864), organiza-

torka Instytutu Panien Polskich powstałego w Paryżu w 1844 r. Założycielka 

Szkoły dla Panien często podkreślała, iż celem tej instytucji jest „dostarczenie kra-

jowi zdolnych nauczycielek i że język ojczysty ma w niej zajmować pierwsze miej-

sce”. Powtarzała swym podopiecznym, że wychowaniem w miłości ojczyzny i cno-

tach chrześcijańskich „ściągną na swój nieszczęśliwy kraj miłosierdzie boże”
14

. 

Szczególną rolę w życiu naukowym i politycznym emigracji polskiej ode-

grało Towarzystwo Literackie, założone w 1832 r. w Paryżu przez A.J. Czarto-

ryskiego. W roku 1854 zostało przekształcone w Towarzystwo Historyczno-

Literackie. Główny cel Towarzystwa sprowadzał się do obrony sprawy polskiej 

w prasie francuskiej i polskiej. Wśród opracowujących przepisy (ustawy) znala-

zło się trzynastu stowarzyszonych: Józef Bem, Albert Grzymała, Alfons 

d’Herbelot, Ludwik Jelski, Stanisław Kunatt, Teodor Morawski, Ludwik Plater, 

Andrzej Plichta, Prot Pruszyński, Jan Umiński, Aleksander Walewski, Franci-

szek Wołowski i jego syn Ludwik Wołowski. Towarzystwo było dziełem ludzi  

z kręgu wpływów ks. A.J. Czartoryskiego. Członkiem założycielem został znany 

pisarz Julian Ursyn Niemcewicz. Obowiązki faktycznego prezesa pełnił zaufany 

księcia – Ludwik Plater. Opracowany statut formułował podstawowe cele Towa-

rzystwa jako „zbieranie i ogłaszanie materiałów tyczących się dawnego Króle-

stwa Polskiego, jego obecnego położenia lub pomyślności przyszłej, a to w wi-

                                                      
11  Tamże, s. 317. 
12  J.A. Potrykowski, Tułactwo Polaków we Francji. Dziennik emigranta, Cz. II, wstęp i opraco-

wanie A. Owsińska, Kraków 1974, s. 157; por. także: Polska – Francja. Dziesięć wieków 

związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych, red. A. Tomczak Warszawa 1988,  

s. 220–223. 
13  N. Gruss, dz. cyt., s. 17–18. 
14  H. Kurde-Banowska Lutzowa, dz. cyt., s. 333–334. 
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doku zachowywania i ożywiania w opinii narodów współczucia, które dla Polski 

okazywały”
15

. W istocie chodziło tu i o szersze cele. Wielu przywódców emi-

gracyjnych widziało w Towarzystwie ciało, które wspierać winno ideologicznie 

przedsięwzięcia polityczne, podejmowane na arenie międzynarodowej i emigra-

cyjnej. Jednym z ważniejszych zadań Towarzystwa Literackiego było publiko-

wanie artykułów popularyzujących kwestię polską w prasie obcojęzycznej  

(w pracach Towarzystwa brało udział liczne grono cudzoziemców). „Towarzy-

stwo Literackie u początków swej egzystencji cieszyło się wśród artystów du-

żym poważaniem i spełniało niebagatelną rolę w utrwaleniu poczucia więzi na-

rodowej przez utrzymywanie łączności z co czynniejszymi na polu kulturalnym 

współziomkami rozsypanymi po Francji, zachęcało do działania, wzmacniało 

poczucie wspólnoty”
16

. Towarzystwo Literackie, mając w swym gronie wielu 

wybitnych osobistości ze sfer naukowych, literackich i politycznych (mecenat 

księcia Adama, a przede wszystkim rosnący autorytet Mickiewicza), przyciągało 

do siebie wielu pisarzy i publicystów, takich jak: Karol Sienkiewicz, Aleksander 

Jełowicki, Stefan Witwicki, Tadeusz A. Olizarowski i inni
17

. Wszyscy starali się 

zwrócić uwagę szerszej opinii na smutne dzieje swej ojczyzny, by Polska nie 

zniknęła z pamięci świata i z mapy Europy. Pod wpływem Towarzystwa – jak 

podkreśla L. Gadon – „krzywdy narodu znalazły odgłos w dziennikach francu-

skich, angielskich i niemieckich, gwałty spełniane nad nieszczęśliwym krajem 

przestały w opinii publicznej bezkarnie uchodzić, a przez kilkanaście lat od 

upadku powstania listopadowego na Zachodzie powiedziano i napisano o Polsce 

więcej niż przez wiek cały”
18

.  

Z inicjatywy J.U. Niemcewicza i K. Sienkiewicza powstały z czasem dwa 

wydziały: Wydział Historyczny (uchwały z 1836 i 1838 r.) i Wydział Staty-

styczny (uchwała z 1838 r.). Wydział Historyczny powołał na swego prezesa 

J.U. Niemcewicza (1758–1841) – wybitnego poetę, prozaika, działacza społecz-

no-kulturalnego i politycznego, cieszącego się u współczesnych ogromnym au-

torytetem moralnym i literackim. Prezes współdziałał z sześcioma wybranymi 

przez Towarzystwo Literackie członkami: R. Rzewuskim, N. Kożuchowskim,  

A. Oleszczyńskim, K. Morozewiczem, K. Sienkiewiczem i T. Morawskim. Se-

kretarzem został K. Sienkiewicz. Celem Wydziału – w świetle podjętych w roku 

1838 ustaleń – było gromadzenie wszelkich materiałów historycznych dotyczą-

cych Polski (ze źródeł zagranicznych) i utworzenie z nich polskiego archiwum 

                                                      
15  Por. L. Gadon, Z życia Polaków we Francji. Rzut oka na 50-letnie koleje Towarzystwa Histo-

ryczno-Literackiego w Paryżu 1832–1882, Paryż 1883, s. 9–11; E. Bujak, W setną rocznicę za-

łożenia Towarzystwa Literackiego w Paryżu, Paryż 1932. 
16  Zob. A. Barszczewska-Krupa, Reforma czy rewolucja. Koncepcje przekształcenia społeczeń-

stwa polskiego w myśli politycznej Wielkiej Emigracji 1832–1863, Łódź 1979, s. 39. 
17  Z. Markiewicz, T. Sivert, Melpomena na paryskim bruku, Warszawa 1973; T. Sivert, Polacy  

w Paryżu, Warszawa 1980. 
18  L. Gadon, dz. cyt., s. 18; R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej 1795–1945, Warszawa 1980, 

s. 321–323. 
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historycznego; członkowie zobowiązani byli pomnażać zbiory przez dary własne 

i innych osób. W odezwie wydanej w 1838 r. czytamy między innymi:  

Opuściwszy rodzinną ziemię, aby na obcej służyć sprawie narodowej, […] służymy jej 

utrzymaniem, karmieniem i pokrzepieniem naszej istoty narodowej, naszej cnoty pol-

skiej, która dawnej i udzielnej przeszłości jest owocem a dobrej przyszłości najwierniej-

szą rękojmią. Kiedy na ziemi polskiej obce rządy gwałtem i podstępem podkopują staro-

żytne podstawy naszego istnienia, kiedy tam religia ojców naszych jest zagrożona, prawa 

wywrócone, język tłumiony; kiedy skarby ożywiające tradycja patriotyzmu: biblioteki, 

archiwa, pomniki, stają się pastwą najazdu – naszym jest powołaniem, naszym obowiąz-

kiem wynagradzać te krzywdy i straty przykładem, ofiarą i pracą […]19.  

Dumą Wydziału Historycznego był K. Sienkiewicz, odznaczający się szczegól-

nym zamiłowaniem do historii i bibliotekarstwa. Na stałe w Paryżu osiedlił się  

w roku 1834. Odtąd jego imię związało się na zawsze z historią Emigracji Polskiej. 

Jako sekretarz, konserwator i bibliotekarz Towarzystwa Literackiego zgromadził 

wielkie zbiory książek i rękopisów, z których powstała później Biblioteka Polska.  

Aktywna działalność Towarzystwa Literackiego zrodziła potrzebę zorgani-

zowania na emigracji centralnej biblioteki polskiej w Paryżu. Dotychczasowy 

księgozbiór znajdował się w rękach wielu towarzystw. Na apel J.U. Niemcewi-

cza powstała w 1838 r. Biblioteka Polska w Paryżu. Do jej założycieli należeli 

A. Mickiewicz, A. Czartoryski oraz inni członkowie istniejącego do dziś Towa-

rzystwa Historyczno-Literackiego. Organizatorem i pierwszym kierownikiem 

instytucji był K. Sienkiewicz. Inicjatywę założenia biblioteki poparło francuskie 

Société de Civilisation (Towarzystwo Cywilizacji), które pod wrażeniem artyku-

łu A. Mickiewicza (Rabunek bibliotek i muzeów w Polsce)
20

 zwróciło się z ape-

lem o ofiarowanie Polsce biblioteki ze składek publicznych. Placówka wzboga-

ciła się o wiele cennych książek pochodzących z darów. Pierwszym większym 

darem był zbiór G. Małachowskiego. Dużą liczbę wartościowych zbiorów prze-

kazali A. Mickiewicz, J.U. Niemcewicz, K. Kniaziewicz i inni wybitni Polacy 

znajdujący się na emigracji. A. Czartoryski przy pomocy W. Zamoyskiego za-

kupił dla Biblioteki obszerny dom przy Quai d’Orléans 6
21

. Jeden z pierwszych 

darów na zakup obecnego domu wpłynął od poety Zygmunta Krasińskiego.  

W gmachu Biblioteki Polskiej odbywały się naukowe zebrania Towarzystwa Hi-

storyczno-Literackiego, uroczyste obchody, doroczne przemówienia A. Czarto-

ryskiego z okazji święta 3 Maja. Komitet Francusko-Polski z d’Harcourt na cze-

le zasilał darami, rząd francuski przyznał jej roczną subwencję 2000 franków 

szwajcarskich, a w 1866 roku uznał za instytucję użyteczności publicznej
22

.  

                                                      
19  Tamże, s. 22. 
20  Bliższe informacje na temat olbrzymich strat w księgozbiorze polskim w okresie zaborów zna-

leźć można w opracowaniu: L. Gadon, dz. cyt., s. 30. 
21  Zob. Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski i in., 

Wrocław – Warszawa – Kraków 1971, s. 196. 
22  Tamże, s. 197. 
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A. Mickiewicz dziękując garstce oficerów polskich z Piemontu za datek na Bi-

bliotekę pisał: „Tak Bracia – to też punkt strategiczny”. 

Na podwórzu Biblioteki Polskiej wmurowano trzy tablice. Dwie z nich po-

dają największe nazwiska Emigracji i nazwy instytucji, które się dla Biblioteki 

tej zasłużyły. Na środkowej – z przywiezionym tu z Wawelu Orłem Polskim – 

znajdują się najważniejsze daty z historii Biblioteki: założona w roku 1838, tu 

przeniesiona w roku 1853, przekazana Akademii Umiejętności w Krakowie  

w roku 1893, wzbogacona Muzeum Mickiewiczowskim, ufundowanym przez 

syna poety Władysława Mickiewicza w roku 1903. Wezwanie do narodów cywi-

lizowanych w sprawie mającej powstać Biblioteki Polskiej pisał sam Mickie-

wicz. Muzeum Adama Mickiewicza posiada największy zbiór dokumentów  

i pamiątek po poecie. Tu przechowuje się rękopis Pana Tadeusza, Dziadów, po-

piersie rzeźbione przez Davida d’Angers, kolekcję portretów i sztychów, listy, 

pierwodruki oraz biurko Mickiewicza i inne osobiste po nim pamiątki. 

Biblioteka była placówką naukową i zarazem polityczną, tętniącą życiem. 

Tu się odbywały ważniejsze narady i spotkania Towarzystwa Historyczno- 

-Literackiego, organizowane były wystawy i odczyty. Biblioteka prowadziła 

także ożywioną działalność wydawniczą; stanowiła centrum życia kulturalno- 

-oświatowego, naukowego i politycznego Emigracji Polskiej, była „własnością 

narodową”
23

. Zgromadziła piśmiennictwo z zakresu historii (głównie emigracji 

polskiej), geografii, literatury, a także związków polsko-francuskich
24

.  

2. Zarys dziejów Szkoły Polskiej na Batignolles w Paryżu 

Historia szkolnictwa polskiego we Francji ma swoją długoletnią tradycję.  

W kraju, który przyjął gościnnie wielką emigrację po powstaniu listopadowym, 

powstała w latach czterdziestych XIX wieku słynna École Polonaise, tzw. Szko-

ła Batiniolska. Służyła ona krajowi przez najcięższe lata niewoli, aż do pierw-

szych lat niepodległości. W zabytkowym gmachu na rue Lamandé historia 

utrwaliła chlubny, niezatarty napis. Tu, na Batignolles, wzrastały w duchu pa-

triotyzmu i demokracji dzieci polskiego wychodźstwa. Najpierw przez osiem-

dziesiąt lat (1842–1922) wychowywała je Szkoła Batiniolska, potem przez bez 

mała ćwierć wieku (1940–1963) Polskie Liceum w Paryżu. Uczyły się w niej 

dzieci emigrantów polskich, dzięki staraniom i środkom których szkoła mogła 

istnieć. Odegrała ona ogromną rolę w służbie patriotycznej dla Polski, wycho-

wywała i wykształciła ludzi, którzy na przestrzeni ponad 100 lat odgrywali 

                                                      
23  Por. Cz. Chowaniec, Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, t. 1, Paryż 1939; J. Gałą-

zowska, Bibliothieque Polonaise de Paris 1839–1948, Paryż 1946; F. Pułaski, Biblioteka Pol-

ska w Paryżu l. 1839–1948, Paryż 1948. 
24  Por. Z. Markiewicz, Spotkania polsko-francuskie, Kraków 1975; J. Krasuski, Obraz Zachodu  

w twórczości romantyków polskich, Poznań 1980. 
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znaczną rolę w krzewieniu przyjaźni polsko-francuskiej, w łączeniu tradycji ze 

współczesnością, bojowego braterstwa broni Polski i Francji.  

Bez względu na to, gdzie mieściła się – piszą U. Kozierowska i S. Kocik – w Chatillon-

sous-Bagneux pod Paryżem, w paryskiej Dzielnicy Łacińskiej, czy też w ciągu kolejnych 

30 lat przy Boulevard des Batignolles tuż przy placu Clichy lub nieco dalej od placu – 

przy ulicy Lamandé – wszędzie Szkoła Polska w Paryżu reprezentowała kraj. Tutaj rozlega-

ła się polska mowa, tu młodzież uczyła się historii Polski, tu recytowano polską poezję25.  

W okresie międzywojennym – mimo że napływ Polaków szukających chleba 

był we Francji olbrzymi – Szkoła Batiniolska z powodu braku środków przestała 

istnieć. Odrodziła się jako Polskie Liceum i działała jeszcze przez dwadzieścia 

lat powojennych. 

Szkoła miała okresy wzlotów i załamań, borykała się często nie tylko z bra-

kiem funduszów, ale i trudnościami zmontowania odpowiedniego zespołu na-

uczycielskiego. Duch demokratyzmu i patriotyzmu panował w jej murach przez 

wszystkie lata, a postępowe idee wielkich polskich romantyków były bliskie za-

równo absolwentom opuszczającym mury Szkoły Batiniolskiej w latach 1842–

1922, jak i Polskiego Gimnazjum i Liceum im. Cypriana Norwida, powstałego 

w 1940 roku jako kontynuacja Szkoły czy Polskiego Liceum istniejącego w Pa-

ryżu w latach 1945–1963 przy ul. Lamandé w dzielnicy Batignolles. 

Polska szkoła średnia w Paryżu – pisze jeden z jej byłych dyrektorów okresu powojenne-

go Stanisław Gogłuska – była zrośnięta z ziemią i narodem francuskim, dzieliła jego dole 

i niedole, towarzyszyła mu w walkach o wolność i postęp. Wytrwała nauka na co dzień w 

okresach pokoju i bohaterskie zrywy do walki o wolność w momentach zagrożenia two-

rzyły historię szkoły. O nauce świadczyły honorowe miejsca na tablicy nagród Sorbony i 

medale Księcia Napoleona, o umiłowaniu Ojczyzny – polskiej i francuskiej – honorowe 

zapisy na tablicy poległych w jej obronie […]26.  

Dom Polski „Lamandé” – przez wiele lat Ośrodek dla Stypendystów Pol-

skich, przejęty w roku 1970 przez Polską Akademię Nauk – przypomina, że za-

kład ten wiąże się z historią szkolnictwa polskiego we Francji. Misternie rzeź-

biona brama z godłami Polski, kamienne podwórze z dwoma rozłożystymi 

drzewami zamknięte trzema kamienicami; na podwórzu wysuwa się naprzód ku 

bramie pomnik dra Seweryna Gałęzowskiego (dłuta Cypriana Godebskiego) – 

długoletniego kierownika i protektora Szkoły (w latach 1853–1863), serdeczne-

go przyjaciela Adama Mickiewicza. Na szczycie pomnika umieszczono popier-

sie Gałęzowskiego, które zdobi medalion z Białym Orłem na czerwonym polu. 

Od kamiennego tła frontowej ściany odcinają się dwie odlane z brązu postacie 

chłopców. Jeden zaczytał się w książce, drugi wypisuje na postumencie słowa: 

                                                      
25  U. Koziorowska, S. Kocik, Polska – Francja. Więzi odległe i bliskie, Warszawa 1978, s. 119. 
26  S. Gogłuska, Szkoła Polska w Batignolles 1842–1863. Księga pamiątkowa wychowanków Pol-

skiego Liceum w Paryżu z okazji 130 rocznicy powstania Szkoły Batiniolskiej, Warszawa 1972, 

s. 7; J. Żebrowski, Dzieje Szkoły Polskiej w Paryżu, „Sprawozdanie Gdańskiego Towarzystwa 

Naukowego”, nr 17, Gdańsk 1991. 



 Szkoła polska w Paryżu… 413 

Młodzież polska na tułactwie wychowana dobroczyńcom swoim 

La jeunesse polonaise élevée en exil à ses bienfaiteurs – à la France hospitaliere.  

To bardzo wzruszające i znamienne słowa. Wśród swoich dobroczyńcow  

i fundatorów, których nazwiska wyryto na bocznych ścianach, są między 

innymi: Adam Mickiewicz, Józef Bohdan Zaleski, Ignacy Paderewski. Na 

ścianie środkowego domu znajdują się popiersia wybitnych polskich pedagogów 

– Stanisława Konarskiego i Tadeusza Czackiego. Wszystko przysłonięte patyną 

wzruszającej staroświecczyzny, zakonserwowane w murze wspomnienie 

Wielkiej Emigracji. 

  

Zabytkowa brama z polskim orłem i dziedziniec szkoły 

Najbardziej chyba wzruszającą pamiątką na ulicy Lamandé są płyty pamiąt-

kowe z wyrytymi na nich nazwiskami uczniów i profesorów poległych w wal-

kach narodowowyzwoleńczych w XIX wieku oraz w bitwach I i II wojny świa-

towej. Na tej, która upamiętnia bohaterów walk przeciwko okupantowi hitlerow-

skiemu, umieszczono napis „[…] uczniowie, profesorowie i pracownicy Pol-

skiego Liceum polegli na polu chwały w walce z hitlerowskim najeźdźcą […]”. 

Zginęli oni w 1944 roku na wzgórzach Vercours, uczestnicząc w akcjach francu-

skiego Ruchu Oporu. Właściwie to już wcześniej, bo w roku 1940, włączyli się 

do działań we francuskim Résistance wychowankowie i pedagodzy paryskiej 

szkoły, kiedy musiała się ona przenieść z oblężonej przez hitlerowców stolicy 

Francji do miejscowości Villard-de-Lans – małej górskiej miejscowości 
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niedaleko Grenoble. Tu w roku 1940 rozpoczęło zajęcia szkolne polskie 

Gimnazjum i Liceum im. Cypriana Norwida. Śmierć uczestników walki  

z Niemcami upamiętnia kapliczka w stylu zakopiańskim – jedna ze stacji „drogi 

krzyżowej” wybudowanej na trasie Villard-de-Lans-Balchevriére w 1948 roku. 

Umieszczono na niej następujący napis w języku polskim i francuskim: 

[…] za wolność, sprawiedliwość i godność człowieka, za Polskę i Francję polegli na polu 

chwały, cierpieli w więzieniach i obozach koncentracyjnych profesorowie, uczniowie, 

pracownicy Liceum Polskiego im. C. Norwida […]. 

Szkoła Polska na Batignolles – utrzymywana początkowo ze składek – de-

kretem Napoleona III uznana została za instytucję użyteczności publicznej  

i otrzymała dotację rządową
27

. Informuje o tym również jedna z czarnych mar-

murowych tablic w Polskim Domu na Lamandé: 

Ecole polonaise fondée en 1842 reconnue établissement d'utilité publique par décret de sa 

Majesté Napoléon III – le 8 avril 1865. 

(Szkoła Polska założona w roku 1842 uznana za zakład użyteczności publicznej dekre-

tem Jego Cesarskiej Mości Napoleona III z dnia 8 kwietnia 1865). 

Zawsze potrzebowała jednak pomocy i z tą pomocą organizacyjną czy finan-

sową związane są takie nazwiska, jak Mickiewicz, który był wiceprzewodniczą-

cym komitetu rodzicielskiego, Goszczyński, Chopin, Lelewel, Kraszewski, Pa-

derewski, Sienkiewicz.  

W roku 1927 budynek przy ulicy Lamandé przekazano rządowi polskiemu, 

pod warunkiem, by służył celom oświatowym. Otworzono w nim bursę dla sty-

pendystów. W roku 1945 szkoła przeniosła się z Villard-de-Lans do Houilles 

pod Paryżem, już pod opieką rządu polskiego, a w rok potem „wróciła” na Lam-

andé. Z wydatną pomocą szkole pospieszyły władze Polski. W klimacie niepo-

myślnie układających się stosunków polsko-francuskich pogarszała się ogólna 

sytuacja szkoły, narastały trudności finansowe, spadła liczba uczniów. W tej sy-

tuacji w 1963 r. władze polskie i francuskie postanowiły zamknąć liceum, prze-

znaczając historyczny gmach przy ulicy Lamandé na ośrodek dla stypendystów 

polskich. Autor niniejszego szkicu – jako stypendysta rządu francuskiego – za-

mieszkiwał również przez dłuższy czas w tym historycznym budynku, tknięty 

względami uczuciowymi i patriotycznymi, a także zawodowym instynktem na-

uczyciela postanowił przyjrzeć się i rozszyfrować bliżej, co oznaczają owe po-

mniki i popiersia oraz tablice z nazwiskami i datami, wyrytymi na murach szko-

ły, która była ostoją polskości. Podczas gromadzenia materiałów należało poko-

nać liczne trudności związane z dotarciem do oryginalnych źródeł, które znajdu-

ją się głównie na terenie Francji. Najwięcej materiałów posiadają Biblioteka 

Polska oraz Archiwum Narodowe w Paryżu. Wykorzystałem przede wszystkim 

                                                      
27  H. Winczakiewicz, Polak zwiedza Paryż, Paryż 1974, s. 98; B. Tetther-Stefańska, Paryż po 

polsku, Warszawa 2001, s. 87–90. 
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wiele dokumentów związanych ze Szkołą Polską w Paryżu (sprawozdania z uro-

czystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a także z okazji rozdania świa-

dectw i nagród, sprawozdania dyrekcji i przemówienia inspektorów, korespon-

dencję z władzami szkolnymi, protokóły z posiedzeń rad pedagogicznych, pro-

gramy i druki szkolne oraz przepisy władz oświatowych Francji, listy, pamiętni-

ki i wspomnienia byłych uczniów Szkoły Batiniolskiej). Zapoznałem się też  

z materiałami zamieszczonymi w Biuletynie Polskim („Bulletin Polonais”), wy-

dawanym przez Stowarzyszenie Byłych Uczniów Szkoły Polskiej w Paryżu. 

Wiele cennych informacji znalazłem w „Papierach Emigrantów” znajdujących 

się również w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Dotarłem ponadto do niektórych 

dotychczasowych opracowań związanych z dziejami Szkoły Batiniolskiej. Nie-

odzowne okazały się także moje osobiste kontakty z niektórymi byłymi wycho-

wankami Liceum, którzy powrócili do Polski, założyli koło batiniolczyków, po-

czątkowo przy Towarzystwie Łączności z Polonią Polską „Polonia”, a następnie 

przy Oddziale Warszawskim Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Duże 

ułatwienie w moich poszukiwaniach stanowiły wydane w ostatnich latach prace 

takich autorów, jak: Noe Gruss
28

 i Stanisław Gogłuska
29

. 

Wychodźstwo polskie myślało poważnie o powrocie do kraju, chociaż tu-

łaczka się przedłużała. Wielu z nich zakładało rodziny. Niektórym groziło wyna-

rodowienie. Powstał więc problem wychowania młodego pokolenia w duchu 

przywiązania do Ojczyzny. Dużą aktywność w tym zakresie zaczęły przejawiać: 

Stowarzyszenie Naukowej Pomocy i Rada Założycieli Towarzystwa Wychowa-

nia Narodowego Dzieci Wychodźców Polskich. 

Założycielami Szkoły Narodowej Polskiej – jak ją początkowo nazwano – 

byli żołnierze powstania listopadowego z 1830 r., którzy po jego upadku osiedli 

we Francji. Głównym inicjatorem powstania szkoły był gen. Józef Dwernicki – 

bohater spod Stoczka. Właśnie w jego mieszkaniu przy ul. Odéon 35 w Paryżu 

22 maja 1841 r. spisano akt założenia Stowarzyszenia Ojców Rodzin Polskich 

na Wychodźstwie. W niedługim czasie zostały ogłoszone dalsze dwa ważne do-

kumenty: Program Szkoły Narodowej Polskiej oraz odezwa Towarzystwa Wy-

chowania Narodowego Dzieci Wychodźców Polskich. W odezwie tej czytamy 

między innymi: 

Wiadomo Wam jest, Szanowni Ziomkowie, obecne położenie naszej Ojczyzny, zagraża 

coraz bardziej ku niej nienawiścią wrogów; również widoczna Wam jest konieczność 

odbijania tych ciosów i zasłaniania życia narodowego. Nie będziemy więc kreślić bole-

snego obrazu obecnych naszych nieszczęść, a boleśniejszego w przyszłości, gdyby stan 

taki dłużej potrwał, bo widok ich i uczucie polskie na ten widok wymowniejsze są od 

wszystkiego, cokolwiek o tym powiedzieć można […]. Życie narodu przepływa pokole-

niami i utrzymuje się zdrowiem i życiem pokoleń. Pokolenie dojrzałe ma obowiązek za-

szczepiać je w pokoleniu następnym: im gorliwiej, im sumienniej dopełnia tej powinno-

                                                      
28 N. Gruss, Szkoła Polska w Paryżu, Warszawa 1962. 
29  S. Gogłuska, Szkoła Polska na Batignolles 1842–1863…  
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ści, tym silniejszą i trwalszą jest potęga jego życia; głównym zaś środkiem jej spełnienia 

jest w y c h o w a n i e. Na nas przeto ciąży obowiązek przygotować, wychować dla 

Polski pokolenie przyszłe30. 

Dokument ten był szczególnie doniosłym między innymi i dlatego, iż w Polsce 

będącej pod zaborami zaniedbane były problemy wychowania w ogóle, a wycho-

wania narodowego przede wszystkim. Zaborcy tępili język polski, wypaczali cha-

rakter młodzieży. W odezwie podkreśla się, że utworzenie szkoły narodowej jest 

obowiązkiem tych, którzy wierzą w przyszłość Polski. Jej autorzy zdają sobie spra-

wę z możliwości „wypolszczenia” dzieci i młodzieży znajdującej się na obczyźnie. 

Dlatego celem Towarzystwa była walka z depolonizacją młodych emigrantów po-

przez zapewnienie im odpowiedniego wykształcenia i wychowania. 

Dzieci wychodźców polskich – czytamy dalej w odezwie – jedne przybyły do Francji, 

nie znając ojczystej ziemi, inne zrodziły się na ziemi francuskiej, po wielkiej nawet czę-

ści z matek cudzoziemek; te ostatnie samem urodzeniem pomiędzy obcymi słabiej są 

związane z Polską; pierwsze, przez wychowanie zagraniczne pozbywają się znacznie jej 

ducha; jak jedne tak drugie zmieniają się coraz bardziej w cudzoziemców dla swej ro-

dzinnej ziemi. Jakiekolwiek mogą być korzyści z nauk, pobieranych w kraju tak oświe-

conym jak Francja, dla Polaka czasów dzisiejszych nie są one wszystkim. Mogą utwo-

rzyć człowieka pracowitego, przemyślanego, rozumnego, poczciwego; ale żeby z dziecka 

zrobiły Polaka, sercem i duszą żyjącego tylko życiem Polski, kochającego ją tym więcej, 

im jest nieszczęśliwą – o tym zupełnie wątpimy. Na to potrzeba w każdym uczuciu doty-

kać Polski, w każdej myśli ją pojmować, w każdym wyrazie pić miłość dla niej; potrzeba 

żyć wśród swoich, mówić rodzinnym językiem, uczyć się na przeszłości swojego kraju, 

kształcić się jedynie dla jego przyszłości, stosownie do jego potrzeb; jednym słowem po-

trzeba wychowania narodowego […]; Nie tym trybem postępuje wychowanie dzieci wy-

chodźców we Francji; jest ono całkiem cudzoziemskie… Tymczasem one są także Pola-

kami i należą do przyszłości naszego narodu. Mała to wprawdzie jego cząstka, ale naj-

mniejsza powinna być dzisiaj drogim skarbem, a my będziemy kiedyś powołani zdać 

sprawę z jego użycia. Wina wypolszczenia ich na nas cała spadnie: zapobieżenie temu 

naszą i waszą, Rodacy, będzie zasługą […]31.  

Ostatnia część odezwy kończy się apelem do rodaków w kraju i na wy-

chodźstwie, aby współdziałali z Towarzystwem Wychowania Narodowego  

i wspierali finansowo działalność Szkoły Narodowej.  

Nie spodziewamy się tłumaczeń ważniejszymi potrzebami narodu: naród ma zapewne 

obecne i bardzo ważne potrzeby; ale każdy Polak powinien pamiętać, że są przyszłe potrze-

by, których nie można poświęcać obecnym, że obowiązek oddania życia ojczystego następ-

com, jest także jedną z najważniejszych […]. Polak więc, który chce całkowicie spełnić 

obecne swoje powołanie, powinien obydwom w jednym czasie zadość uczynić […]. 

Pod odezwą sporządzoną w Paryżu w dniu 22 września 1841 r. figurują pod-

pisy: generała Józefa Dwernickiego – prezesa Rady Zarządzającej, posła Aloj-

                                                      
30  Odezwa Towarzystwa Wychowania Narodowego Dzieci Wychodźców Polskich do Ziomków  

w Kraju i na Wychodźstwie, Paryż 1841 (Biblioteka Polska w Paryżu, teczka nr 34408). 
31  Tamże, s. 2–3. 
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zego Biernackiego – prezesa Rady Dozorującej oraz Wincentego Kraińskiego – 

sekretarza obu Rad. Natomiast sam akt założenia Stowarzyszenia został podpi-

sany (oprócz wymienionych osób) między innymi przez: generała Franciszka 

Sznajdego, posłów Ignacego Tyszkiewicza i Mirosława Henryka Nakwaskiego, 

marszałka kuszyckiego Leona Stempowskiego, majora i poetę Antoniego Gó-

reckiego, posła Innocentego Chełmnickiego, Grodeckiego – b. deputowanego 

Sądu Głównego Wołyńskiego. 

Ogólną strukturę szkoły, szczegóły jej założenia oraz koncepcję programo-

wo-organizacyjną ustaliło Towarzystwo; szersze omówienie tych spraw znalazło 

odbicie w dwóch innych ważnych dokumentach: sprawozdaniu ogólnym
32

 i pro-

gramie Szkoły Narodowej dla Dzieci Wychodźców Polskich
33

. 

Sprawozdanie ogólne Towarzystwa w pierwszej swej części nawiązuje do 

celów Szkoły Narodowej i jej założeń programowo-organizacyjnych. 

W rzeczy samej, przekonanie o potrzebie szkoły polskiej na tułactwie było i jest potrzeb-

ne: podzielają je wszyscy, dla których widok tych sierot nie jest obojętny, którzy są 

świadkami jak to niewinne ofiary dzikiego barbarzyństwa z kolei albo wzrastają w ciem-

nocie i bez uobyczajnienia, albo giną dla narodu. Podzielają je mianowicie ojcowie, któ-

rzy nad nieszczęściem swojego potomstwa boleją a zaradzić mu nie mogą. Pod tym 

względem Towarzystwo wyrażało tylko życzenie wszystkich serc polskich. Oprócz tych 

już z siebie nader ważnych pobudek, Towarzystwo miało jeszcze inne, na które znowu 

naprowadził widok już nie emigracji, ale smutny obraz wychowania publicznego w sa-

mej Polsce. Kiedy na żadnym punkcie naszej Ojczyzny nie ma szkoły prawdziwie naro-

dowej, nauki szczerej, wychowania prawdziwie człowieczego, kiedy nasi nieprzyjaciele 

tępią i niszczą nasz język w szkołach, kiedy krzywią na swoje kształty serca i pojęcia 

młodzieży, kiedy się z nią obchodzą po barbarzyńsku, w tej dla narodu krytycznej epoce, 

powzięło Towarzystwo myśl szkoły narodowej, szkoły rządzącej się zupełnie innymi za-

sadami, niż są podstawy zakładów naukowych pod zarządem naszych wrogów […]. 

Przeciw założeniu wzorowej szkoły polskiej gościnna Francuzów ziemia żadnej nie 

stwarza przeszkody, a nawet do jej utrzymania zachęca […]. 

Towarzystwo Wychowania Narodowego wyłoniło spośród siebie dwie 

współdziałające ze sobą rady – Radę Wychowania (władza zarządzająca) i Radę 

Opiekuńczą (władza dozorująca). Obie te Rady odegrały czołową rolę w pracach 

programowo-organizacyjnych Szkoły Narodowej. Organizatorzy pokonali wiele 

przeszkód, aby zabezpieczyć odpowiednią bazę lokalową, zapewnić potrzebne 

fundusze, postarać się o zatrudnienie kwalifikowanych kadr, opracować przepisy 

związane z uruchomieniem placówki, statut szkoły, regulamin przyjęć, opłaty za 

naukę i miejsca w internacie. Rady Towarzystwa podjęły też wysiłek opracowa-

nia odpowiednich programów Szkoły Narodowej. Po wielu staraniach w paź-

                                                      
32  Sprawozdanie ogólne Towarzystwa Wychowania Narodowego Dzieci Wychodźców Polskich 

(od zawiązania Towarzystwa aż do założenia Szkoły Narodowej w Paryżu, tj. do 10 stycznia 

1844 roku), Paryż 1844, Biblioteka Polska w Paryżu (teczka nr 34408(2)). 
33  Program Szkoły Narodowej dla Dzieci Wychodźców Polskich, Paryż 1841 (Biblioteka Polska  

w Paryżu, teczka nr 34408(4)). 



418 Jan ŻEBROWSKI 

dzierniku 1842 roku w podparyskiej miejscowości Châtillon-sous-Bagneux 

otwarta została Szkoła Polska. W pensjonacie francuskim Chapuzot rozpoczęły 

się pierwsze lekcje dla 19 uczniów. Zajęcia w języku polskim prowadzone były 

w odrębnej klasie pod opieką polskiego nauczyciela. Polscy uczniowie uczęsz-

czali ponadto do szkoły francuskiej mieszczącej się w tym samym budynku. 

Pierwszym dyrektorem Szkoły został Wincenty Kraiński, o którym już pisałem. 

Szkoła Narodowa – czytamy w pierwszym sprawozdaniu Towarzystwa Wychowania Na-

rodowego z dnia 2 lutego 1843 roku – otwarta została z kursem rocznym. Uczniowie 

Szkoły, oprócz zwykłego dozoru instytucji, zostają pod okiem nauczyciela polskiego, 

który mieszka w instytucji i jest nieodstępnym stróżem dzieci polskich we dnie i w nocy. 

W każdej zatem chwili dzieci są doglądane. Dozór zdrowia, czystości i przyzwoitego po-

stępowania szczególnie zastrzeżony i ściśle wykonany […]34.  

Opracowano porządek dnia z odpowiednim zaplanowaniem rozkładu godzin 

przeznaczonych na naukę i rozrywkę. W klasach francuskich dzieci wychodź-

ców polskich uczyły się języka francuskiego, geografii, historii, matematyki, ry-

sunków, buchalterii, prawa powszechnego i innych przedmiotów. 

Nauki polskie obejmują wymawianie, czytanie, pisownię, gramatykę, narodową geogra-

fię i historię, naukę religii. W wykładzie każdego przedmiotu jest uwaga o potrzebie za-

znajamiania uczniów ze zwyczajami i pamiątkami narodowymi; przyrządzane są do tego 

karty i ryciny, portrety znakomitych mężów, pomniki historyczne, widoki i ciekawostki 

krajowe. Dzieci polskie spędzają codziennie po dwie godziny w klasie polskiej, jedną  

z rana, drugą po południu. Nauczyciel odbywa jednak sześć godzin nauk z powodu po-

działu uczniów na trzy sekcje. Nadto dwa razy na tydzień są godziny nadzwyczajne dla 

polskiej geografii i historii po polsku […]; co czwartek jeden z duchownych polskich da-

je naukę religii. Rozmowy potoczne nakazane są po polsku […]35. 

Podział na sekcje uzależniony był głównie od stopnia zaawansowania 

uczniów w nauce, wieku i od zainteresowań. Nowo przyjęci wychowankowie 

mieli duże trudności natury językowej. Większość z grupy najmłodszych nie 

mówiła po polsku, stąd szczególny nacisk położono na naukę ojczystego języka. 

Nie wszyscy chętni kandydaci do Szkoły Narodowej mogli być przyjęci, a to ze 

względu na niewielkie rozmiary lokalu i trudności finansowe. W roku 1842 oko-

ło 30 współtułaczy czekało na umieszczenie w szkole. 

Przyjęci uczniowie wyraźnie odróżniali się od swoich kolegów francuskich. 

Nosili mundurki o barwach narodowych oraz rogatywki – strój gwardii narodo-

wej Warszawy z czasów powstania. Kołnierze miały amarantowe wyłogi, zwra-

cały też uwagę otoki na czapkach oraz guziki z herbami Polski – Orłem i Pogo-

nią
36

. Strój uczniów zmieniał się z czasem – w późniejszym okresie obowiązy-

                                                      
34  Pierwsze sprawozdanie Towarzystwa Wychowania Narodowego dla Dzieci Wychodźców Pol-

skich, Paryż 1843, s. 1–2. 
35  Tamże, s. 2. 
36  S. Gogłuska, Szkoła Polska na Batignolles…, s. 20; por. także: E. Gogolewski, Szkolnictwo 

polskie we Francji, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998, s. 13–15. 
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wała kościuszkowska sukmana i rogatywka. Do szkoły przyjmowano tylko 

chłopców. Obowiązywał regulamin, w którym ujęte zostały sprawy dyscypliny 

oraz porządkowe, „karność jak w szkołach francuskich”. Ustalone były dni od-

wiedzin (czwartki i niedziele). Uczniowie mieli także zapewnioną opiekę lekarską. 

Sytuacja finansowa Szkoły uległa poprawie. Do kasy Towarzystwa napływa-

ły znaczne kwoty od rodaków, będących na emigracji, a także od wielu osób  

z kraju. Przekazywano również pieniądze zbiorowo. Poseł Jan Ledóchowski 

wpłacił na potrzeby Szkoły 29 000 franków francuskich (50 000 zł). Dawali też 

przykład co bardziej wpływowi członkowie Towarzystwa (Biernacki, Chełmic-

ki, Dwernicki, Niezabytowski i inni). 3 kwietnia 1843 r. odbył się w Paryżu 

słynny koncert z udziałem Fryderyka Chopina i wielkiej aktorki francuskiej Ra-

chel, z którego dochód przekazano na potrzeby Szkoły. Ofiarodawcami na rzecz 

szkoły i jej dobroczyńcami byli także wybitni przedstawiciele władz oświato-

wych Francji oraz wyżsi urzędnicy wielu ministerstw. Szkoła Narodowa miała 

również wsparcie finansowe w Komitecie Polsko-Francuskim, założonym przez 

gen. M.J. Lafayette’a. Generał Dwernicki i jego współpracownicy umieli pozy-

skać na rzecz Szkoły ludzi zamożnych i będących na wysokich stanowiskach. 

Niektóre koszty związane z utrzymaniem tej placówki (zasiłki rządowe dla dzie-

ci) pokrywał i rząd francuski. Na apel Towarzystwa w sprawie finansowego 

wsparcia Szkoły odpowiedziało wielu Polaków zamieszkałych w różnych miej-

scowościach Francji (Reims, Guéret). Na liście ofiarodawców znalazł się też po-

lityczny emigrant rosyjski, były dekabrysta Mikołaj Turgieniew, który przekazał 

500 franków na potrzeby biblioteki szkolnej
37

. Pomyślano więc o rozbudowie 

Szkoły i stworzeniu jej lepszych warunków lokalowych, co też z czasem nastąpiło. 

Opracowano programy i założenia Szkoły Narodowej. W kilku sprawozda-

niach Towarzystwa, a także w wydanym programie wiele miejsca zajmują cele 

Szkoły Narodowej, o których była już częściowo mowa. Szczególną rolę przy-

wiązywano do znajomości języka polskiego wśród młodego pokolenia.  

W pierwszym sprawozdaniu towarzystwa czytamy: 

Ma ona na celu zachowanie języka i narodowości w młodym pokoleniu, które wzrasta na 

tułactwie, a które będzie kiedyś obowiązek pracowania nad wyswobodzeniem, utrwale-

niem potęgi i świetności Polski […]. 

Przypominano wychowankom, że skoro urodzili się we Francji, są narażeni 

na wynarodowienie i mogą być dla Polski straceni. Warunkiem koniecznym za-

chowania polskości jest dobra znajomość języka polskiego
38

. 

Opracowany przez Towarzystwo Program Szkoły Narodowej dla Dzieci 

Wychodźców Polskich składa się z kilku części. We wstępie sformułowano cele 

Szkoły Narodowej i kierunki działania Towarzystwa.  

                                                      
37  N. Gruss, Szkoła Polska w Paryżu…, s. 39. 
38  Pierwsze sprawozdanie Towarzystwa…, s. 3. 
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Część pierwsza zatytułowana „Zawiązek instytucji” informuje o zadaniach 

powołanych w obrębie Towarzystwa dwóch Rad – Rady Wychowania i Rady 

Opiekuńczej; jest w niej następnie mowa o warunkach i kosztach utrzymania  

w bursie (ubiór, wyżywienie, opłaty). Szkoła Narodowa czyniła starania, aby ab-

solwenci z ocenami celującymi mogli znaleźć się w wyższych szkołach woj-

skowych, handlowych, rękodzielniczych itp. Do szkoły przyjmowano dzieci  

w wieku od lat 6 do 14 włącznie. Starsi wiekiem mogli uczęszczać jako ucznio-

wie dochodzący tzw. „externes”. Uczniowie-pensjonariusze zostali podzieleni na 

pięć kategorii – stosownie do ich sytuacji rodzinnej i (co za tym idzie) wnoszo-

nych opłat. Towarzystwo w uzasadnionych przypadkach dofinansowywało bądź 

też w ogóle zwalniało z opłat uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji ro-

dzinnej. W dalszej części podane są szczegółowe informacje dotyczące opłat 

przez uczniów „externes”. 

W części drugiej „Utworzenie i zebranie potrzebnych funduszy” – omówio-

no przepisy finansowe dotyczące utrzymania Szkoły; podano także informacje  

o stałych funduszach i o staraniach Towarzystwa w celu uzyskania opieki rządu 

francuskiego nad Instytutem. 

Część trzecia, zatytułowana „Wewnętrzne urządzenie Szkoły Narodowej”, trak-

tuje o potrzebie stworzenia odpowiedniej bazy lokalowej dla Szkoły, o organizacji 

pracy dyrekcji i nadzoru administracyjnego. W dalszej części omówione są proble-

my ubioru, żywienia, opieki zdrowotnej, porządku i zachowania wychowanków.  

Wszyscy wychowankowie […] prowadzeni będą w taki sposób, ażeby jak najwcześniej 

nawykli do porządku, ochędóstwa, regularności, do przyzwoitego i nieuniżającego posłu-

szeństwa przełożonym i istniejącym szkolnym przepisom… do zupełnej bratniej pomię-

dzy sobą miłości i równości. Kary szkolne dostosowane będą do wieku i przewinienia. 

Będą one tylko moralne, rzadko kiedy materialne… Kary cielesne w żadnym przypadku 

miejsca mieć nie mogą39.  

W podrozdziale „Religia i moralność” czytamy m.in.  

Towarzystwo zaprosi na członka honorowego księdza religii katolickiej, Polaka, któryby 

się zatrudnił wykładem nauki religii i moralności uczniom wyznania katolickiego. Jeżeli 

się znajdą dzieci innego wyznania, Towarzystwo, w porozumieniu się z rodzicami, ob-

myśli sposób, aby i one także miały duchownych nauczycieli swojej religii. 

Część czwarta, „O naukach i nauczycielach”, informuje o obsadzie kadrowej 

Szkoły, o nauce języków obcych (francuski, niemiecki, angielski) o zasadach 

wynagradzania nauczycieli. Zwraca się szczególną uwagę na odpowiedni dobór 

kadry, na jej wartości intelektualne i moralne. Podkreśla się potrzebę stosowania 

nowoczesnych metod nauczania. Plan nauczania w Szkole Narodowej obejmo-

wał następujące przedmioty (z podziałem na lata, klasy i kursy); religię i nauki 

moralne, język polski, kaligrafię, rysunki, arytmetykę, obce języki (francuski, 

niemiecki, angielski), geografię i statystykę (ze szczególnym uwzględnieniem 

                                                      
39  Program Szkoły Narodowej…, s. 16. 
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geografii Polski), historię Polski i powszechną (historia Polski szczegółowo), 

geometrię, trygonometrię, algebrę, logikę, fizykę, historię naturalną, geologię, 

chemię, fizjologię zwierzęcą i roślinną, higienę, technologię, buchalterię, nauki 

wojskowe z ćwiczeniami, gimnastykę, fechtowanie, pływanie, muzykę głosową, 

język grecki i łaciński (tym tylko uczniom, którzy okażą szczególne usposobie-

nie i zdolności do wyższych nauk). Poznajemy także system nagród dla przodu-

jących uczniów oraz mamy informacje dotyczące wypoczynku świątecznego  

i terminów wakacji. Autorzy programu zwracają uwagę na potrzebę zwiedzania 

zakładów, muzeów, galerii, wystaw i ciekawych zakładów rzemieślniczych Pa-

ryża. Uroczystości narodowe obchodzone będą w Instytucie w sposób najgod-

niejszy i najwięcej do serc młodzieńczych przemawiający… 

Ostatnie części programu: piąta – „Kosztorys”, szósta – „Administracja i ra-

chunkowość” oraz siódma – „Użycie funduszy w razie gdyby dary nie były do-

stateczne na założenie Instytutu…”, traktują szczegółowo o problemach admini-

stracyjnych, organizacyjnych i finansowych Szkoły Narodowej. Na tym ważnym 

dokumencie figurują podpisy Rady Zarządzającej i Rady Dozorujących Towa-

rzystwa Wychowania Narodowego dla Dzieci Wychodźców Polskich. 

Na szczególną uwagę zasługuje instrukcja, jaka została opracowana dla dy-

rektora Szkoły Narodowej, Zawiera ona wytyczne dla jego odpowiedzialnej pra-

cy pedagogicznej. W dokumencie tym przypomina się o podstawowych celach  

i treściach wychowania narodowego. Wytyczone zostały również zadania w za-

kresie wychowania: a) religijnego i moralnego, b) umysłowego, c) fizycznego. 

Na czoło wychowania moralnego wysunięty został obowiązek człowieka wobec 

Ojczyzny i społeczeństwa. 

Zajęcia szkolne w miejscowości Chatillon-sous-Bagneux nie trwały długo. 

Po roku Szkoła Narodowa Polska została przeniesiona do Paryża, mając do dys-

pozycji wprawdzie wynajęty, ale samodzielny, dom przy ul. Fossés-Saint- 

-Jacques 13. Tym samym Szkoła stała się placówką samodzielną. 29 listopada 

1843 r., w 13 rocznicę wybuchu powstania listopadowego, odbyła się inaugura-

cja nowego roku szkolnego. 

W roku 1844 nastąpiła kolejna przeprowadzka. Szkoła znalazła lepsze dla 

siebie warunki w budynku przy ul. Boulevard des Batignolles 56 (stąd później-

sza nazwa „Szkoła Batiniolska”) i pozostawała w nim przez 30 lat, przeżywając 

tam swój największy rozkwit. Dzięki dekretowi Napoleona III z 1865 r. uznają-

cemu szkołę za instytucję użyteczności publicznej, co wiązało się z finansowym 

poparciem rządu francuskiego, podniosła się ranga i pozycja szkoły. Do jej roz-

kwitu wnieśli duży wkład długoletni dyrektorzy – Stanisław Malinowski i Hipo-

lit Miklaszewski. Grono pedagogów liczyło wówczas 30 osób, natomiast 

uczniów było około 250. Szkoła zaczęła podupadać w okresie wojny francusko-

pruskiej, a także Komuny Paryskiej, gdyż pojawiły się trudności natury finan-

sowej. Zaistniała potrzeba przeniesienia tej placówki oświatowej do mniejszych 

lokali przy ul. Lamandé 15, co nastąpiło w 1874 roku. Zmianom uległ też sys-
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tem nauki. Zaczął obowiązywać program początkowej i średniej szkoły francu-

skiej (w 6-letnim okresie). Plan zajęć uzupełniających obejmował dziennie dwu-

ipółgodzinną naukę języka polskiego, historii i geografii Polski. Z analizy mate-

riałów źródłowych wynika, że w kolejnych latach liczba uczniów systematycz-

nie się zmniejszała, a to w związku z postępującą asymilacją starej emigracji po-

litycznej, trudnych warunków internatowych a także przeciążenia nauką  

w dwóch językach. Do tego doszły trudności finansowe, zwłaszcza w okresie  

I wojny światowej. W roku 1918 zlikwidowano internat, a w 1922 zamknięto 

szkołę. Już w odrodzonej Polsce poszczególne budynki znalazły się w jej posia-

daniu z przeznaczeniem na dom studenta polskiego we Francji
40

. 

Po II wojnie światowej Polskie Liceum podlegało polskiemu Ministerstwu 

Oświaty i realizowało jego program. Z czasem szkoła na Lamandé służyła już 

tylko dzieciom pracowników polskich placówek w Paryżu. Większość pomiesz-

czeń zajmuje hotel Polskiej Akademii Nauk z przeznaczeniem dla stażystów 

(stypendystów) z Polski. Polonia stara się o nadanie Szkole Polskiej na Lamandé 

statusu pomnika dziedzictwa narodowego, domagając się jednocześnie oddania 

szkoły na potrzeby uczniów. 

Summary 

École Polonaise in Paris as the Centre of Patriotic Education 

The author of this review – Fasing on the reference material coooected In France – hes revealed 

the Genesis and the first years of the Polish School in France activities. The National Polish 

School, as it was called at the beginning, was established by the soldiers of the November Insur-

rection of 1830. After the defeat of the Insurrection, the soldiers settled in France. Joseph 

Dwernicki initiated the estblishing of the School. The act of estblishing the „Fathers of Polish 

Families in Exile” was drawn in his Home. Soon after that the programme of the School was pub-

lished as well as the appeal titled „The Society for the National Education of the Children of Polish 

Exiles”. The School was officially opened in October 1842 in the Town of Catillon-sous-Baneux, 

a suburb of Paris. After a year, owing to the increasing number of candidates and the help of the 

Polish-French Committee established by Gen. Lafaytte, the School was moped to Paris, to the 

Wolkers district of Batignolles, where a lot of emigrants live. Wherever it was situated it repre-

sented the country of the Poles. Here one could hear the Polish language, the youth was taught the 

history of Poland, Polish poetry was recited. The Polish School in Paris was linked with the Frech 

land and nation, shared its Bad and good fates, assisted the nation in its battles for freedom and 

Progress. The distinguished positions on the tist of Sorbone rewards, Prince Napoleons’ medals 

were proof of the achievements in science – the love for the Country – both Polish and French- 

was manifiested in the honorary inscriptions in the periods of peace the heroic impulses to struggle 

for peace in the lists of these who had lost their lives in defending their country. 

Keywords: the November Insurrection of 1830 in Poland, Polish School in France, Patriotic Education. 

                                                      
40  A. Karbowiak, Dzieje edukacyjne Polaków na obczyźnie, Lwów 1910, s. 37–39. Por. W. Paw-

lak, Szkolnictwo polskie we Francji do 1944 roku, [w:] Szkolnictwo polonijne w XX wieku, red. 

A. Pokrukowniak, Lublin 1986, s. 20–22. 
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Stowarzyszenie Bratnia Pomoc studentów  

Politechniki Lwowskiej (1861–1918) 

Słowa kluczowe: Stowarzyszenie Bratnia Pomoc, Lwów, Galicja. 

1. Początki organizacji studenckich 

W 1817 r. w ponownie otwartym Uniwersytecie Lwowskim powstało Towa-

rzystwo Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej. Była to organizacja 

niejawna, bez tendencji rewolucyjnych, o charakterze literacko-naukowym. Ist-

niała przez dwa lata, skupiała studentów starszych roczników. W tym samym 

czasie powstało drugie stowarzyszenie, a mianowicie Studenckie Koło Literac-

ko-Naukowe, gromadzące w swych szeregach studentów pierwszych lat stu-

diów. Studenci prowadzili własną bibliotekę, liczącą 336 dzieł w 569 tomach
1
. 

Podobnie jak na emigracji, ludność polska w Galicji dzieliła się na dwa obo-

zy: arystokratyczno-konserwatywny i demokratyczny. Demokraci dążyli do re-

wolucji i braterstwa ludów celem obalenia monarchii i wyzwolenia narodowego. 

Galicyjskie organizacje demokratyczne miały swoich sympatyków wśród stu-

dentów Uniwersytetu oraz uczącej się młodzieży gimnazjalnej. 

Owa aktywność nie uszła uwagi władz. W 1833 r. policja wzięła pod nadzór 

studentów II roku filozofii, w tym m.in. Emila Korytkę i Onufrego Kulczyckie-

go. Podejrzanymi byli również studenci teologii Józef Dobrzeniecki i Jan Szy-

mański
2
. Uczestniczyli oni w roku 1834 w założeniu przez Karola Szajnochę 

Towarzystwa Starożytności Galicyjskich. W jego ramach planowano studiowa-

                                                      
1  J. Dziechciarz, J. Godula, Studencki ruch naukowy, Warszawa 1979, s. 17. 
2  W. Borys, Do historii ruchu społeczno-politycznego studentów Uniwersytetu i młodzieży rze-

mieślniczej Lwowa w latach 1832–1846, „Przegląd Historyczny” 1963, t. 54, z. 3, s. 419. 
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nie historii miast i wsi Galicji. Karol Szajnocha był prezesem, jego zastępcą – 

Franciszek Bortkiewicz, sekretarzem – Antoni Szaszkiewicz, a jego zastępcą – 

Mikołaj Kocowski
3
. Policja lwowska rozbiła organizację, aresztowano Augusta 

Bielowskiego, Lucjana Siemieńskiego, Karola Szajnochę. Śledztwem objęto 

studentów: E. Korytkę, Józefa Dobrzenieckiego, Józefa Damieckiego, Marcina 

Kordaszewskiego, Marcjana Szaszkiewicza (Ukrainiec), Jana Szymańskiego, 

Honorata Zarewicza, Jana Fedorowicza, hrabiego Aleksandra Borkowskiego 

oraz Żegotę Pauli i Jana Soleckiego (Ukrainiec)
4
. 

W 1837 r. policja wykryła kolejne tajne kółko studenckie. Należeli doń: 

Franciszek Runge, Jan Solecki, Jan Fedorowicz, E. Chrząstowski, Bodziński, 

bracia Rylscy, Lubieniecki, Gębarzewski, Kuszczykiewicz. Miejscem narad było 

prywatne mieszkanie Eugeniusza Lattinka – studenta chirurgii. W czasie rewizji 

w mieszkaniu Lattinka policja znalazła jedynie książkę Pieśni republikanów pol-

skich w przekładzie na język niemiecki. Z doniesień tajnych informatorów poli-

cyjnych wynika, iż w kółku tym czytano jeszcze: M. Mochnackiego Powstanie 

narodu polskiego, J. Grudzińskiego Pan Podstoli, T. Payne’a Prawa człowieka, 

Volneya Ruiny, ks. Lamennais’go Słowa wieszcze
5
. Czytano również broszury 

nawołujące do równouprawnienia Żydów. 

Władze austriackie nie lekceważyły owych wydarzeń i inwigilowały środo-

wisko studenckie. Bez problemu zidentyfikowano inicjatorów spotkań i w efek-

cie do armii karnie wcielono E. Lattinka i F. Rungego. 

2. Powstanie Bratniej Pomocy 

Najstarszą uczelnią techniczną we Lwowie była istniejąca od 1817 r. Szkoła 

Realna. W roku 1844 uzupełniono ją dwoma wydziałami – technicznym i han-

dlowym. W 1848 r. odłączony od Szkoły Realnej wydział techniczny prze-

kształcono w Akademię Techniczną. 

Po klęsce Austrii w 1866 r. pod Sadową w wojnie z Prusami Galicja uzyska-

ła autonomię w ramach cesarstwa austro-węgierskiego. W wyniku starań na-

miestnika Agenora Gołuchowskiego cesarz Franciszek Józef dekretem z 8 paź-

dziernika 1877 r. przemianował Akademię Techniczną na Szkołę Politech-

niczną. W niepodległej Polsce w 1921 r. uzyskała ona pełny status politechniki. 

Pierwszym dyrektorem Akademii z nominacji cesarskiej był Florian Schin-

dler, drugim zaś przez ponad 20 lat Aleksander Reisinger (1849–1871). Jej ab-

solwenci otrzymywali tytuł „autoryzowanego inżyniera cywilnego” z prawem 

wykonywania zawodu inżyniera wszystkich specjalności. 

                                                      
3  Tamże. 
4  Tamże. 
5  Tamże, s. 422. 
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Dopiero w 1872 r. Akademia Techniczna otrzymała pełny status technicznej 

szkoły akademickiej oraz autonomię wybieranego przez senat rektora. W pierw-

szym roku autonomii akademickiej – 1872/1873 – funkcję tę pełnił prof. Feliks 

Strzelecki. Językiem wykładowym stał się język polski, a uczelnia dzieliła się na 

trzy wydziały: inżynierii, architektury i chemii technicznej. W 1875 r. powołano 

czwarty wydział studiów – górnictwo i geodezję. 

Szkoła Politechniczna we Lwowie była jedyną na ziemiach polskich pod za-

borami uczelnią kształcącą inżynierów. Stała się również centrum nauk ścisłych 

i technicznych oraz ośrodkiem kształcenia młodych kadr naukowych z tego zakresu. 

W 1901 r. rektor Szkoły Politechnicznej uzyskał mandat posła wirylnego 

(tzn. stałego bez wyborów) do Sejmu Krajowego we Lwowie. Pierwszym po-

słem został prof. Stefan Niementowski. 

13 kwietnia 1901 r. uczelnia uzyskała prawo nadawania stopnia doktora na-

uk technicznych. Do 1918 r. nadano 64 doktoraty. W 1912 r. uczelnia wręczyła 

pierwsze doktoraty honoris causa. Otrzymali je: Maria Curie-Skłodowska,  

J.N. Franke, J. Niedźwiecki, A. Witkowski, K. Obrębowicz
6
. 

Szkoła Politechniczna we Lwowie integrowała młodzież z całego obszaru 

podzielonej trzema zaborami Polski. Miarą jej popularności była stale rosnąca 

liczba studentów – w 1885/1886 r. było ich 192, a w dziesięć lat później – 309. 

Do roku akademickiego 1905/1906 liczba studentów gwałtownie wzrastała.  

W roku tym studiowało 1188 osób. W roku 1907/1908 zapisanych było 1502 

słuchaczy
7
, a w ciągu 18 lat liczba studentów wzrosła blisko dziesięciokrotnie.  

W roku akademickim 1894/1895 na 224 studentów 169 wywodziło się z Ga-

licji, a 55 z innych ziem polskich. Byli to studenci z Królestwa Polskiego, ale 

także z Bukowiny, Czech, Szwecji, Węgier, Kijowa, Bułgarii, Turcji, Rumunii, 

Rosji, Austrii. Na wydziale chemii technicznej na 40 studentów Galicjanie sta-

nowili mniejszość – 14 osób. Na wydziale budowy maszyn na 34 studentów 27 

pochodziło z Galicji, a z pozostałych ziem polskich – 12. W 1912 r. na 1742 

studiujących z Galicji pochodziły 1152 osoby, a z Królestwa Polskiego i Rosji 

542, tj. 31%
8
. 

Pierwsze organizacje studenckie na początku XIX w. były stosunkowo nie-

liczne i krótkotrwałe ze względu na ówczesne stosunki polityczne. Począwszy 

od II połowy XIX wieku, stały się trwałym składnikiem życia ośrodków akade-

mickich. Początki legalnych towarzystw młodzieży akademickiej w Galicji 

związane były z działalnością samopomocową o charakterze socjalnym. Two-

rzone i kierowane przez samych studentów, były stowarzyszeniami o charakte-

rze samorządowym, finansowanym głównie ze środków własnych, pozyskiwa-

nych ze składek i wpływów z imprez okolicznościowych.  

                                                      
6  Z. Popławski, Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844–1945, Wrocław 1992, s. 28. 
7  A. Kuryłło, Z historii Politechniki Lwowskiej (wspomnienie z okresu 1907–1944), „Studia  

i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 1986, seria I, z. 2, s. 5 
8  Z. Popławski, dz. cyt., s. 30. 
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W 1861 r. powstała Bratnia Pomoc – stowarzyszenie młodzieży skupiające 

wszystkich, bez względu na narodowość, religię, pochodzenie, poglądy poli-

tyczne czy kierunek studiów. Inicjatorem powołania w 1861 r. studenckiej sa-

mopomocy był Karol Wodyński – student chemii, proponując powołanie organi-

zacji na wzór istniejącej w Instytucie Technicznym w Krakowie. W komitecie 

organizacyjnym Bratniej Pomocy znaleźli się: Mieczysław Darowski, Żegota 

Grzybiński, Alojzy Runge, Juliusz Jaxa-Bykowski, Alojzy Niesiołowski, Józef 

Panenka, Kazimierz Drzewicki, Napoleon Kovats, Karol Wodyński, Jarosław 

Michałowski, Wiktor Sadłowski, Eustachy Skrochowski, Antoni Bogdański, 

Ludwik Goltental, Stanisław Podlewski
9
. 

Dyrektor Aleksander Reisinger odmówił legalizacji stowarzyszenia z uwagi 

na brak stosowanych uprawnień. Akademia Techniczna nie korzystała z auto-

nomii uniwersyteckiej, obawiano się również tajnych celów politycznych orga-

nizacji. Obawy jego nie były bezpodstawne w związku z sytuacją rewolucyjną  

w Królestwie Polskim. Wkrótce życie potwierdziło podejrzenia. Do powstania 

styczniowego w 1863 r. włączyli się studenci: Stanisław Podlewski, Antoni 

Bogdański, Józef Panenka, Alojzy Niesiołowski – organizatorzy Bratniej Pomo-

cy. Dwaj pierwsi zginęli na polach bitew pod Toamszowem Lubelskim 5 lutego 

1863 r.
10

 Na katorgę na Syberii zesłani zostali przez carat wzięci do niewoli stu-

denci: Władysław Ancuta, Mieczysław Breżanyj, Jan Breuer, Karol Bukowski, 

Stanisław Chrząszczewski, Janusz Darowski, Mieczysław Darowski, Władysław 

Daszyński, Józef Dolański, Albin Doliński, Adolf Engel, Jan Finik, Wilhelm 

Franke, Ignacy Grzybiński, Władysław Gutowski, Tadeusz Hempel, Włodzimierz 

Hupka, Józef Iglatowski, Władysław Jarzymowski, Władysław Jaworski, Józef 

Jędrzejowicz, Jakub Kajetanowicz, Eugeniusz Kisieliński, Zygmunt Klamra, 

Aleksander Klimowicz, Marian Kuszyński, Edmund Lityński, Antoni Pohlmann, 

Hieronim Pożakowski, Marian Poźniak, Wiktor Sadłowski, Stanisław Rutkowski, 

Władysław Sinkiewicz (zmarł w 1869 r. na Syberii), Eustachy Skrochowski, Mi-

kołaj Torosiewicz, Michał Tustanowski, Karol Winiarz, Paweł Wojtan, Franciszek 

Zima. Powstańcami styczniowymi byli późniejsi profesorowie: Jan Franke, Karol 

Maszkowski, Julian Bykowski, Józef Jägerman i Leon Syroczyński
11

. 

Zgodę na funkcjonowanie organizacji wydał w 1862 r. namiestnik Galicji 

feldmarszałek Aleksander Mensdorf-Pouille. Pod projektem statutu podpisali się 

studenci: S. Podlewski, E. Skrochowski, Ignacy Grzybiński. Pierwszym prze-

wodniczącym został Stanisław Podlewski. W latach 1861–1864 do stowarzysze-

nia należało 149 osób, spośród 288 studentów, tj. 51,7% ogółu. 

                                                      
9  Album inżynierów i techników w Polsce, t. 1, cz. 2, Lwów 1932, s. 4. 
10  S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 388; S. Brzozowski, Warunki organi-

zacyjne życia naukowego w trzech zaborach, [w:] Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, 

t. 4, cz. 1 i 2, Warszawa 1987, s. 310. 
11  Tamże; Księga pamiątkowa Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów Politechniki we Lwo-

wie, Lwów 1897, s. 10; Z. Siciński, Stowarzyszenia akademickie, [w:] Politechnika Lwowska 

1844–1945, Wrocław 1993, s. 518. 
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Pierwszy statut towarzystwa, zatwierdzony przez Namiestnictwo dopiero  

w 1867 r., przewidujący jedynie niesienie pomocy materialnej niezamożnym 

studentom, był zbyt ograniczony jak na potrzeby i możliwości członków. Gro-

madzenie środków materialnych oparto na składkach członkowskich, ofiarach 

donatorów, wpływach z własnych imprez, jak: bale, koncerty, przedstawienia te-

atralne, wydawnictwa albumowe (np. Zabytki Lwowa). W statucie zapisano: 

„Celem Towarzystwa jest udzielanie potrzebującym jego członkom pomocy 

przez: a. pieniężne datki; b. nastręczanie odpowiednich środków utrzymania;  

c. wypożyczanie książek naukowych do zawodu technicznego; d. staranie się  

o przyzwoite pogrzebanie w razie śmierci”
12

. 

Drugi statut, z 1869 r., precyzował dokładnie zakres działania poszczególnych 

władz stowarzyszenia, jego zarządu, ustalał wewnętrzne przepisy w sprawach fi-

nansowych i gospodarczych. Trzeci wreszcie statut, z 1874 r., wydany dla uczelni 

już spolonizowanej, wprowadził możliwość zwiększenia składu osobowego za-

rządu do 16 osób oraz ustanowienia członków honorowych, wspierających i nad-

zwyczajnych, zezwalał na rozbudowane formy działania poprzez różne komisje. 

Czwarty statut (1878 r.) zezwalał na większą swobodę kontaktu ze społeczeń-

stwem, na działalność zewnętrzną, na reprezentowanie ogółu studentów. 

Pierwszymi honorowymi członkami towarzystwa zostali w 1874 r. lekarze 

bezpłatnie opiekujący się studentami: dr Karol T. Berthleff oraz dr Tytus Kiela-

nowski
13

. Członkami wspierającymi były osoby fizyczne i prawne: Zarządy Ra-

dy Powiatowej w Borszczowie, Brzeżanach, Horodence, Jaśle, Mościskach, 

Przemyślanach, Rzeszowie, Śniatynie, Tarnowie i Żywcu. Indywidualnie zaś 

towarzystwo wspierali: Ezechiel Berzewiczy, Edmund Hanowald, Apolinary 

Hoppen, Tomasz Jaworski, Tytus Kielanowski, Antoni Krzyżanowski, Franci-

szek Link, Ignacy Łukasiewicz, Tymoleon Mochnacki, prof. Julian Niedźwiecki, 

Ferdynand Pluschcz, Bronisław Romaszkan, Adolf Stein, prof. Feliks Strzelecki, 

Kornel Ujejski, prof. Ludwik Wierzbicki, prof. Dominik Zbrożek. W roku zaś 

1899 członkami honorowymi towarzystwa zostali: Edmund Bartmański, prof. 

Józef Jägermann, prof. Leonard Marconi, Jan Matejko, Zygmunt Wiłkowski, 

Henryk Siemiradzki, prof. Julian Zachariewicz i prof. W. Zajączkowski
14

. 

W roku akademickim 1876/1877 wpisowe i składki studenckie dały 236,25 

zł reńskich, członkowie nadzwyczajni – 56 złr, a wspierający – 303 złr. Dochody 

z imprez przewyższały sumę uzyskaną ze składek. Złożyły się nań dochody:  

z przedstawienia teatralnego – 63,35 złr, z balu w Złoczowie – 53 złr, z festynu 

– 484,77 złr, z odczytów naukowych – 340,10 złr, inne datki – 23,22 złr, ze 

zwrotu udzielonych wcześniej pożyczek otrzymano kwotę 739,60 złr
15

. 

                                                      
12  Księga pamiątkowa…, s. 10. 
13  XXIX Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów Politechniki we 

Lwowie za rok akademicki 1889/1890, Lwów 1890, s. 40. 
14  Dziewiąte Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów Akademii 

Technicznej we Lwowie, rok administracyjny 1874/1875, Lwów 1875, s. 12. 
15  Jedenaste sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów Akademii Tech-

nicznej we Lwowie, rok administracyjny 1876/1877, Lwów 1877, s. 6. 



428 Kazimierz RĘDZIŃSKI 

Zaplanowane wydatki wyniosły: na pożyczki dla studentów 2130,85 złr, na 

urządzenie przedstawienia – 8 złr, na druk rocznego sprawozdania – 25 złr, na 

urządzenie balu – 3,20 złr, na utrzymanie biura – 20 złr, na odzież dla studentów 

– 115,40 złr, na najem stancji dla ubogich studentów – 68 złr, na zakup mebli do 

biura – 20 złr, na zwrot odsetek – 14,99 złr. Stan kasy wynosił wówczas w go-

tówce 91, 76 złr, wydatki zaplanowano na sumę 2477 złr, tak zwany fundusz że-

lazny wynosił 5000 złr, a fundusz obrotowy – 11 847, 12 złr. Z każdym jednak 

rokiem fundusz żelazny powiększał się – w roku 1872/1873 wynosił 3300, w na-

stępnym 3800, a w 1874/1875 – 4000 złr
16

. 

Na funkcję przewodniczącego wybierano corocznie na zasadach demokra-

tycznych. Przewodniczącymi byli kolejno: Stanisław Podlewski (1861/1862), 

Eustachy Skrochowski (1862/1863), Józef Horoszkiewicz (1863/1864), Tadeusz 

Orłowski (1864/1865), August Sołtyński (1865/1866), Mieczysław Darowski 

(1866/1867), Ludwik Radwański (1867/1868), Eugeniusz Stach (1868/1869), 

Franciszek Stotołowicz (1869/1870), Jan Kunowski i Zygmunt Jedliński 

(1870/1871), Tadeusz Wojnarowski i Albin Zagórski (1871/1872), Albin Zagór-

ski (1872/1873), Placyd Dziwiński (1873/1874), August Witkowski (1874/ 

1875), Kazimierz Traczewski (1875/1876), Kajetan Wroński (1876/1877), Wła-

dysław Białaczewski (1877/1878), Karol Stelzer (1878/1879), Marceli Pilecki  

i Władysław Deryng (1879/1880), Aleksander Biborski (1880/1881), Aleksander 

Biborski i Karol Pajączkowski (1881/1882), Włodzimierz Kostrakiewicz 

(1882/1883) razem z Sewerynem Widtem w roku 1883/1884, Seweryn Widt 

(1884/1885), Tadeusz Chryściński (1885/1886) oraz razem z Janem Tomaszem 

Kudelskim w roku 1886/1887, Aleksander Krüger (1887/1888), Tadeusz Roz-

wadowski z Andrzejem Kornellą w roku 1889/1890, Wiktor Syniewski 

(1890/1891), Jędrzej Moraczewski (późniejszy premier II RP) 1891/1892, Karol 

Reubenbauer (1892/1893–1895/1896), Mieczysław Rybczyński (1896), Kazi-

mierz Zipser (1896/1897), Włodzimierz Szczypczyk i Franciszek Jakubik 

(1897/1898), Mieczysław Chałecki (1898/1899), Józef Pruchnik (1899/1890), 

Edward Kostecki i Aleksander Litwinowicz (1901/1902), Stanisław Sokołowski 

i Tadeusz Hartleb (1902/1903), Stanisław Downarowicz (1903/1904) oraz  

w 1904/1905 w kolejności z Jerzym Grodynskim i Wacławem Sokół-Kotyło- 

wiczem. W roku 1905 przewodniczącym był Władysław Sikorski, a w 1906/ 

1907 kolejno było dwóch przewodniczących: Ryszard Świętochowski i Witold 

Załuska. Karol Sztolcman pełnił funkcję przewodniczącego w roku 1907/1908,  

a w następnym roku sprawowali ją Wacław Premer i Leon Nowakowski. W roku 

akademickim 1909/1910 kolejno funkcję pełnili: Jan Bryl i Jan Lieber, w na-

stępnym przewodniczącym był Kazimierz Roupper. Leopold Toruń przewodni-

czącym był w roku 1911/1912, po nim Tadeusz Rycki. Rok 1913/1914 miał 

dwóch przewodniczących, byli to Smoczyński i Kobylański. Po wybuchu I woj-

                                                      
16  Dziewiąte…, s. 3. 
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ny światowej przewodniczącymi byli: Stefan Krzak, Piotr Ziółkowski, Mieczy-

sław Siennicki i Antoni Sachnowski. Kuratorami z ramienia senatu uczelni od 

1861 r. byli profesorowie: Ignacy Lemoch, Wawrzyniec Żmurko, Feliks Strze-

lecki, Dominik Zbrożek, Leonard Marconi, August Witkowski, Placyd Dziwiń-

ski, Bogdan Maryniak, Mieczysław Łazarski, Władysław Zajączkowski, Leon 

Syroczyński, Edward Kovats, Kępiński, B. Pawlewski
17

. 

Do 1894 r. zarząd Bratniej Pomocy przyznał 22 zasłużonym osobom dla 

sprawy studenckiej członkostwo „honorowego Bratniaka”. Otrzymali je: Adam 

Asnyk, Juliusz Bykowski, Jan Franke, Józef Jägermann, Józef Ignacy Kraszew-

ski, Bolesław Limanowski, Ignacy Łukasiewicz, Leonard Marconi, Bogdan Ma-

ryniak, Jan Matejko, Zygmunt Miłkowski, Henryk Siemiradzki, Feliks Strzelec-

ki, Kornel Ujejski, Julian Zachariewicz, Władysław Zajączkowski oraz jedyny  

w tym gronie student – Karol Reubenbauer, prezes i organizator budowy domu 

studenta
18

. 

Tabela 1. Rozwój organizacji w latach 1861–1896 

Lp. 
Rok akade-

micki 

Liczba członków Składki 

członków 

zwycz. 

Subwencje  

i składki cz. 

wsp. 

Dochody  

z imprez zwyczajny honorowy wspierający 

1. 1861/1862 121 — 8 274,99 52,55 749,50 

2. 1862/1863 99 — 1 147,98 5,00 — 

3. 1863/1864 102 — — 143,96 — 176,25 

4. 1864/1865 78 — — 145,73 — 234,20 

5. 1865/1866 102 — — 122,92 — 1300,07 

6. 1866/1867 150 — 24 263,50 305 775,25 

7. 1867/1868 164 — 23 288,41 266 273,31 

8. 1868/1869 148 — 11 203,88 70 530,27 

9. 1869/1870 104 — 7 129,79 30 5 

10. 1870/1871 114 — 12 153.06 60,50 176,42 

11. 1871/1872 125 — 12 199,13 94,13 — 

12. 1872/1873 123 — 12 228,31 100 321,09 

13. 1873/1874 137 — 14 303,05 231 1584,50 

14. 1874/1875 140 2 29 275,95 433 1049,90 

15. 1875/1876 141 3 25 263,76 220 1667,90 

16. 1876/1877 121 3 33 292,25 303 941,22 

17. 1877/1878 199 4 24 286,20 464 211,33 

18. 1878/1879 173 6 21 401,60 232 983,14 

19. 1879/1880 137 7 25 299,55 401 295,38 

                                                      
17  Z. Siciński, dz. cyt., s. 521. 
18  Tamże, s. 523. 
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Tabela 1. Rozwój organizacji w latach 1861–1896 (cd.) 

Lp. 
Rok akade-

micki 

Liczba członków Składki 

członków 

zwycz. 

Subwencje  

i składki cz. 

wsp. 

Dochody  

z imprez zwyczajny honorowy wspierający 

20. 1880/1881 182 8 55 468,44 536,50 461,73 

21. 1881/1882 207 11 52 517,85 522 503,92 

22. 1882/1883 195 11 61 429,35 575,54 680,99 

23. 1883/1884 166 11 48 393,25 464 856,63 

24. 1884/1885 198 12 79 519,40 599,90 1086,50 

25. 1885/1886 190 12 54 516,40 449,17 774,20 

26. 1886/1887 163 12 78 451,80 983,66 717,42 

27. 1887/1888 211 11 85 514,45 777 966,19 

28. 1888/1889 219 11 150 485 538,37 510,44 

29. 1889/1890 160 11 64 539,40 618,45 898,42 

30. 1890/1891 162 13 77 395,77 632,90 718,45 

31. 1891/1892 194 14 114 463,10 898,75 722,57 

32. 1892/1893 237 15 132 594,25 1912,36 620,48 

33. 1893/1894 259 14 87 503,70 1104 1329,91 

34. 1894/1895 292 15 97 600,35 1485 739,81 

35. 1895/1896 321 16 93 737,41 1169.95 1199,35 

Źródło: Księga pamiątkowa Towarzystwa Bratniej Pomocy Politechniki we Lwowie, Lwów 1897, 

s. 129. 

Głównym nurtem działalności w pierwszym okresie była pomoc materialna 

mniej zamożnym studentom. Przejawiała się ona w udzielaniu pożyczek, zapo-

móg, gwarancji zapłaty za kupioną odzież i obuwie, pośrednictwo w poszukiwa-

niu tanich kwater, pomocy lekarskiej. Bezpłatnie leczyli studentów doktorzy: 

Berthelff, Berger, Opolski, Karcz, Weigel i Wołk. Aptekarz Mikolasch wydawał le-

ki bezpłatnie, a Rucker z 50% zniżką. Prowadzono tanią kuchnię, wydawano także 

obiady „rewersowe”, to znaczy płatne po ukończeniu studiów i podjęciu pracy.  

W 1882 r. uruchomiono własną kuchnię w pomieszczeniu gmachu głównego 

uczelni. W pierwszym roku istnienia wydano 7519 obiadów, a w roku akade-

mickim 1887/1888 wydano 15 000 posiłków, w tym 1108 bezpłatnie. W roku 

1894 wydano 20 tysięcy obiadów
19

. Od 1884 r. organizowano wigilię przed 

świętami Bożego Narodzenia dla studentów pozostających we Lwowie. Od 1889 r. 

powołano fundację stypendialną, udzielając pomocy najuboższym studentom. 

Jak podał Władysław Zajączkowski (rektor w latach 1878/1879 oraz 1885/ 

1886): „Młodzież kształcąca się w szkole politechnicznej rekrutuje się przeważ-

nie z warstw średniej zamożności. Młodzież warstw zamożniejszych wyjątkowo 

                                                      
19  Album…, s. 6. 
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tylko poświęca się studiom technicznym. Młodzież zaś ubogą odstręcza kosz-

towność tych studiów”
20

. 

Szkoła pobierała czesne w wysokości 15 złotych reńskich za semestr.  

W 1894 r. na 224 studentów zwolnionych z czesnego było 87, a z połowy cze-

snego 25
21

. Stypendia ze środków Rady Szkolnej Krajowej oraz uczelni otrzy-

mało jedynie 40 studentów. Istniało ponadto 13 stypendiów fundowanych, dwa 

po 80 zł reńskich przez miasto Drohobycz i Przemyśl. Dwa stypendia po 300 zł 

reńskich przekazał cesarz Franciszek Józef I, dwa stypendia pod 250 złr dał 

Samson Barczewski, kolejne dwa po 150 złr ofiarował Piotr Więcławski, jedno 

stypendium w wysokości 150 złr ufundował Karol Belina Brzozowski. Dla stu-

dentów Żydów istniały 4 stypendia, w tym dwa po 100 złr ustanowione przez 

Pinelesa oraz dwa po 50 złr przez fundację M. Kallira z Brodów
22

. 

Od 1888 r. starano się o budowę pierwszego domu studenta. W 1890 r. po-

wołano specjalny komitet budowy. W 1891 r. parcelę pod budowę ofiarowali 

profesorowie Julian Zachariewicz i Jan Lewiński. Projekt architektoniczny przy-

gotował Jakub Karaś – student architektury. Budowa trwała od 25 sierpnia 1894 

do 24 listopada 1895 r. Budynek dla 64 studentów powstał ze środków własnych 

Bratniej Pomocy, pomocy społecznej oraz zaciągniętych pożyczek w banku  

i własnej pracy. 

Uroczyste otwarcie I Domu Techników nastąpiło 24 listopada 1895 r., a po-

święcenia dokonał Izaak Isakowicz – arcybiskup ormiańsko-katolicki we Lwo-

wie. Był to pierwszy dom studencki w Galicji wybudowany i prowadzony przez 

studencką organizację samopomocową. Budowę drugiego domu studenckiego 

zainicjowano w 1906 r. W 1911 r. powołano komitet budowy, z Tadeuszem Fie-

dlerem na czele. Nabyto odpowiednią parcelę przy ul. Abrahamowiczów na Gó-

rze Wóleckiej, rozwinięto akcję gromadzenia funduszy. Wybuch I wojny świa-

towej przerwał jednak podjętą inicjatywę. 

W latach 1894–1918 do Bratniej Pomocy należało średnio 68% studentów. 

Jednocześnie wzrastały środki materialne, jakimi dysponowano. W 1894 r. po-

siadano fundusz obrotowy 47 971 koron oraz fundusz żelażny w kwocie 72 904 

k., by w 1918 r. osiągnąć 164 244 koron
23

. Corocznie udzielano studentom po-

życzek na kwotę 5540 koron. Zadłużenie studentów z tego tytułu wynosiło 20 

163 zł reńskich
24

. 

Zasada powszechności Bratniej Pomocy dwukrotnie uległa załamaniu –  

w 1906 i 1908 r. W 1906 r. nastąpił rozłam między studentami o orientacji so-

cjalistycznej a zwolennikami Narodowej Demokracji. Bezpośrednią przyczyną 

                                                      
20  W. Zajączkowski, CK. Szkoła Politechniczna we Lwowie. Rys historyczny jej założenia i roz-

woju tudzież rok jej obecny, Lwów 1894, s. 132. 
21  Tamże. 
22  Tamże. 
23  Z. Siciński, dz. cyt., s. 524; Album…, s. 8. 
24  W. Zajączkowski, dz. cyt., s. 133. 
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rozłamu był spór o Stanisława Brzozowskiego, którego zaproszono na serię wy-

kładów historyczno-literackich. Studenci przeciwni owemu zaproszeniu powoła-

li Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej, o od-

rębnej kasie, sklepikach i działalności programowej. 

Tabela 2. Bratnia Pomoc Politechniki w latach 1906–1910 

Lp. Wyszczególnienie 
Rok akademicki 

1906/1907 1907/1908 1908/1909 1909/1910 

1. 
Liczba członków zwyczaj-

nych 
830 508 610 763 

2. 
Składki członków zwyczaj-

nych 
1859,90 2012 2066,80 2177,60 

3. 
Składki członków wspiera-

jących 
751,37 282,50 400 615,33 

4. Dochód z imprez 1119,95 1849,31 1704 2707,88 

5. Pożyczki zwyczajne 805,93 1456,23 1694,89 1572,92 

6. Pożyczki ryczałtowe 1899,48 403,50 1820 3276,68 

7. Pożyczki mieszkaniowe 1751,70 2004,71 1992,79 2221,26 

8. Pożyczki na obiady 2467,82 1410,40 1512 1195,68 

9. Zapomogi  425 220 120 373,98 

10. Stypendia  456 480 654,30 528 

11. Ogólna suma pomocy 7810,93 6974,84 7793,98 9314,33 

12. 
Zwrot pożyczek ryczałto-

wych 
1752,30 350,50 1462 2605,80 

13. 
Zwrot pożyczek zwyczaj-

nych 
5511,29 3572,23 3970,70 4183,50 

Źródło: XLIX Sprawozdanie roczne Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów Politech-

niki we Lwowie za rok administracyjny 1909/1910, Lwów 1910, s. 33. 

Rozłam trwał 7 lat i miał negatywne skutki dla działalności obu stowarzy-

szeń. Zmniejszała się liczba członków, spadały dochody ze składek i imprez. 

Członkowie „Bratniaka” nie kupowali w sklepie „Wzajemniaka” i na odwrót. 

Wystąpiono z kół naukowych, które były zarządzane przez przeciwników. 

Ugodę zawarto dopiero po siedmiu latach. 1 maja 1913 r. ustalono warunki 

porozumienia. Postanowiono, iż z chwilą połączenia się nastąpią nowe wybory 

do władz stowarzyszenia, a obie organizacje wydadzą wspólną odezwę do spo-

łeczeństwa. Posiadane środki finansowe Wzajemna Pomoc przekaże na rzecz 

Bratniej Pomocy, a część na rzecz Czytelni Akademickiej przy uniwersytecie. 

W 1908 r. powstała Wzajemna Pomoc Studentów Żydów Szkoły Politech-

nicznej. Od roku akademickiego 1893/1894 studenci ci stanowili około 9,8% 

ogółu uczących się
25

. Był to wynik powstających wcześniej scysji na tle wyzna-

                                                      
25  Z. Popławski, dz. cyt., s. 121. 
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niowym i narodowościowym. Część studentów Żydów nie chciała korzystać, ze 

względów religijnych, ze wspólnej stołówki Bratniej Pomocy, założyła więc 

własną. W 1892 r. z organizacji wystąpiło 23 Żydów, zarzucając, iż zarząd 

uprawia antysemityzm. Chodziło o to, iż studenci Żydzi na posiedzeniach zarzą-

du używali języka niemieckiego, co spotkało się z krytyką Polaków. Rezygnują-

cych z członkostwa zarząd z kolei zawiesił na okres roku za „rzucanie 

oszczerstw”
26

. 

W dniu 13 listopada 1909 r. powstało Ukraińskie Towarzystwo słuchaczów 

Politechniki „Osnowa”. Studenci ukraińscy stanowili 5% ogółu studiujących. 

Rektor Bronisław Pawelski wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu towa-

rzystwa w auli uczelni. Studenci polscy, skupieni w Bratniej Pomocy, przyjęli 

ten fakt z uznaniem. Dano temu wyraz na wiecu 16 listopada 1909 r.:  

Polska młodzież postępowa Uniwersytetu i Politechniki […] uważa, że stanowisko Gro-

na profesorów politechniki wobec inauguracji „Osnowy” nie zagraża w zupełności pol-

skiemu charakterowi politechniki i wyraża swe uznanie rektorowi Pawlewskiemu, który 

swem stanowczem i obywatelskiem postępowaniem dał wyraz zasadzie sprawiedliwego 

traktowania młodzieży ukraińskiej na Politechnice27. 

Mimo współpracy w zarządzie i w sekcjach stale rodziły się nieporozumie-

nia. Wynikały na początku XX w. bez wątpienia z ożywienia się ruchów naro-

dowościowych obu nacji. Stowarzyszenie o charakterze samopomocy w istocie 

stało się pod koniec XIX w. ogniskiem młodzieży, począwszy od umiarkowa-

nych liberałów, a na radykałach kończąc. 

3. Koła naukowe 

Piąty statut Bratniej Pomocy, zatwierdzony 7 listopada 1893 r. przez Na-

miestnictwo, zezwolił na swobodne zakładanie kół naukowych w ramach stowa-

rzyszenia, które stały się ogniskiem życia koleżeńskiego. Pierwszymi półlegal-

nymi kołami naukowymi były: w 1873 r. kółko repetytorów, świadczące odpłat-

nie pomoc przedegzaminacyjną w wysokości 5 centów od osoby, oraz od około 

1875 r. kółko chemików. 

W 1874 r. repetytoria prowadzili: Michał Kirchberger – „Konstrukcja oświe-

tlenia”, Michał Rembacz –„Geometria wykreślna”, Fryderyk Lachner – „Skład-

nia wykreślna”, Ludwik Negedla – „Perspektywa rzutowa”, Bożymir Stachow-

ski – „Pszczelnictwo”, August Witkowski – „Astronomia sferyczna”
28

. 

W 1867 r. zorganizowano własne wydawnictwo podręczników i skryptów. 

Do 1894 r. wydano 65 pozycji, w tym Placyda Dziwińskiego – 9, po 5 skryptów 

                                                      
26  Tamże, s. 118. 
27  XLIX Sprawozdanie roczne Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów Politechniki 

we Lwowie za rok administracyjny 1909/1910, Lwów 1910, s. 20. 
28  Dziewiąte…, s. 6. 
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Zajączkowskiego, J. Frankego, J. Rychtera, G. Bisanza. Wydano 6 skryptów  

B. Pawłowskiego, 4 – A. Freunda, 3 – K. Maszkowskiego, po 2 – R. Dzieślow-

skiego, J. Zubrzyckiego, M. Thulliego, K. Olearskiego, T. Fiedlera i D. Zbrożka. 

Od lat siedemdziesiątych XIX w. prowadzono własną bibliotekę, w 1894 r. 

liczyła 1350 woluminów książek technicznych. W 1883 r. przy bibliotece za-

wiązało się kółko koleżeńskie, które ogłaszało konkursy literackie, opracowywa-

ło referaty na tematy społeczne. W 1901 r. na 579 członków Bratniej Pomocy  

z biblioteki korzystało 515 czytelników, wypożyczając 7354 książki, w rok póź-

niej na 512 członków z biblioteki korzystało 428, wypożyczając 8936 pozycji
29

. 

Samorzutnie powstały kółka: szermierzy, zachęty naukowej oraz językowe 

Volapück. W latach 1883–1888 panowało wśród studentów wielkie zaintereso-

wanie magnetyzmem i hipnotyzmem. Zagadnienia owe były dyskutowane  

w kółku koleżeńskim. W 1898 r. powstało kółko śpiewacze, które w 1904 r. 

rozwinęło się w Lwowski Chór Techniki, liczący 60 członków. 

Pod koniec XIX wieku do Lwowa, szczególnie na Politechnikę Lwowską, 

zaczęli napływać studenci z Królestwa Polskiego. Wnieśli oni nowe treści do 

dyskusji w kółkach studenckich. Przede wszystkim idee Marksa, Darwina i Jó-

zefa Hoene-Wrońskiego. 

Duże znaczenie w działalności Bratniej Pomocy miały dwa kółka samo-

kształceniowe: Kółko Zachęty Naukowej (1885–1897) oraz działające od roku 

1889 narodowo-chrześcijańskie Ognisko. W Kole Zachęty Naukowej, o orienta-

cji z czasem socjalistycznej, od 1885 r. wygłaszano odczyty na tematy ekono-

miczno-społeczne. Mówiono na wykładach o maltuzjanizmie, o ekonomii Ada-

ma Smitha, o dziełach Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, o ewolucjonizmie 

Karola Darwina, o pozytywizmie Herberta Spencera, o angielskim agraryzmie,  

o działalności Sokoła i działalności Stanisława Szczepanowskiego w Galicji. 

Specjalne wykłady poświęcono Karolowi Kautskiemu, kwestii żydowskiej, ko-

munie paryskiej, rozwojowi własności prywatnej, Ernestowi Renanowi. 

Koło pracowało w pięciu sekcjach: matematyczno-fizycznej, przyrodniczej, hi-

storyczno-literackiej, socjologicznej i astronomicznej. W roku akademickim 

1898/1899 wygłoszono następujące odczyty: W. Wolski „Upadek Polski w świetle 

prelekcji A. Mickiewicza”, dr L. Bättcher „Zgadywanie myśli”, M. Limanowski  

„O nowych prądach w sztuce i literaturze”, „O chronologii w geologii”, „O śladach 

zlodowacenia w epoce węglowej”, Anders „Charakterystyka Stanisława Augusta”, 

J. Kiedroń „Konferederacja barska w świetle prelekcji A. Mickiewicza”, J. Karło-

wicz „Prus a Sienkiewicz”, S. Pierściński „Przewrót umysłowy w Polsce w XVIII 

wieku”, J. Łopatyński „Kwestia robotnicza”, J. Nowicki „Wstęp do ekonomiki poli-

tycznej”, J. Kiedroń „Objaśnienie układu słonecznego”, T. Kowalski „ O Słońcu”
30

. 

                                                      
29  XLII Sprawozdanie roczne Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy za rok administracyjny 

1902/1903, Lwów 1904, s. 59. 
30  XXXVIII Sprawozdanie roczne Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów Poli-

techniki we Lwowie za rok administracyjny 1898/1899, Lwów 1899, s. 67. 
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W Ognisku zaś serię wykładów wygłosił Jędrzej Moraczewski na temat 

obozu stańczykowskiego w Galicji, o genezie powstania listopadowego, ko-

ściuszkowskiego, o wpływie religii i literatury na rozwój narodów, a także wy-

kłady krytyczne wobec Michała Bobrzyńskiego oraz Renana. Kolejny prelegent 

Mieczysław Rybczyński omawiał okres Wielkiej Emigracji, powstania stycz-

niowego, narodziny I i II Międzynarodówki. Kazimierz Zipser przedstawił tema-

tykę Księstwa Warszawskiego i epoki napoleońskiej. Inni wykładowcy zajmo-

wali się problematyką narodowości, patriotyzmu, rozwoju demokracji, gospo-

darstwa krajowego, aktualnych prądów literackich. Podczas prelekcji Stanisława 

Przybyszewskiego pt. „O satanizmie i wiedzy tajemnej”,  

sala była wypełniona po brzegi, głównie przez młodzież akademicką i zhisteryzowane 

kobiety, pośród których znaczny odsetek stanowiły Żydówki. Przybyszewski mówił ci-

cho i monotonnie, audytorium nie porwał31. 

W Kole Zachęty Naukowej od 1885 r. młodzież akademicka postawiła na 

pracę naukową i kształcenie się na przyszłych czynnych członków społeczeń-

stwa, jako jeden z postulatów życia akademickiego. Rozwijano przekonania na-

ukowe, społeczne i polityczne, które jednały sobie zwolenników i propagatorów. 

Blisko współpracowano ze studentami Ukraińcami, czego wyrazem był wieczo-

rek słowno-muzyczny zorganizowany 8 kwietnia 1886 r. w XX rocznicę śmierci 

Tarasa Szewczenki. 

Na program złożyły się utwory muzyczne w wykonaniu chóru studenckiego, 

były to utwory Do ruskaj pisny oraz z opery Niszczyńskiego Nazar Stodola stu-

dent K. Monsen odegrał solo na skrzypcach utwory Berfiata „Elegię na skrzyp-

ce” oraz Praszczaj. Utwory T. Szewczenki deklamowali studenci Komornicki 

Kaukaz, a K. Monsen Duma. Referat okolicznościowy wygłosił student K. Mon-

sen na temat „Rys literatury ruskiej”
32

. 

7 maja 1886 r. zorganizowano akademię z okazji Konstytucji 3 Maja. Prze-

mówienie wstępne wygłosił Stanisław Kozłowski – przewodniczący Bratniej 

Pomocy. Student Bukowski przedstawił referat „O ustawie rządowej 3 maja”. 

Utwór M. Konopnickiej pt. Przed sądem wygłosili studenci k. Monsen i Bu-

kowski. Na część artystyczną złożyły się: Mazur F. Chopina w wykonaniu  

A. Sikorskiego, śpiew solowy M. Borkowskiego, utwory Küchena Dobranoc,  

S. Moniuszki Na Wawel oraz tegoż gra na skrzypcach utworu Mendelssohna 

Presto agitato. Nadto student Słoniczek solo śpiewał utwór Abta Wspomnienie, 

a K. Suchecki wykonał walca Fausta Gounoda na skrzypcach
33

.  

Wygłoszono 8 odczytów oraz 10 sprawozdań naukowych. Tematyka odczy-

tów dotyczyła: J. Dłuskiego „Wstęp do ekonomii politycznej”, „Historia ekono-

                                                      
31  Z. Popławski, dz. cyt., s. 119. 
32  Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów Politechniki we Lwowie 

za rok administracyjny 1885/1886, Lwów 1886, s. 22. 
33  Tamże, s. 22. 
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mii politycznej do Adam Smitha”, „O Malthausie i jego prawie w zastosowaniu 

do Królestwa Polskiego”, J. Darewskiego „O towarzystwach akademickich  

w Rydze”, S. Michałowskiego „O życiu i dziełach Zygmunta Krasińskiego” oraz 

„Kopernik a Italia”, A. Wegmana „Rodbertas Jagetzoff” i druga część jego dzie-

ła „Zur Beleuchtung der soziallen Frage”
34

. 

Podjęto nadto próby wydawania periodyków akademickich. W 1884 r. wy-

dano po jednym numerze pisemek literacko-humorystycznych „Iskra” i „Kro-

pelka”. Dyrekcja policji skonfiskowała jednak drugie numery pism i zakazała 

ich publikowania. Tematy w nich poruszane przeniosły się na posiedzenia kółka 

koleżeńskiego. Nie powiodła się w 1886 r. próba powołania ogólnogalicyjskiego 

periodyku „Ruch”. Lwowska CK Dyrekcja Policji zakazała wydawania pisemka 

studenckiego, jak również zażądała likwidacji kółek bratniackich jako zbyt upo-

litycznionych. 

W warunkach konfliktu z policją oraz narastających sporów z senatem 

uczelni rozeszły się drogi kół naukowych z Bratnią Pomocą. W 1896 r. powstało 

samodzielne koło chemików, w 1902 r. powołano Koła Mechaników i Słucha-

czów Inżynierii oraz Związek Studentów Architektury. W 1909 r. powołano 

pierwszy na ziemiach polskich Związek Awiatyczny Studentów Politechniki 

Lwowskiej. 

Koła naukowe zrywały z problematyką ogólnoakademicką i społeczną,  

a bardziej skupiły się na tematyce zawodowej. W latach 1907–1908 wszystkie 

koła zerwały związki z Bratnią Pomocą. Samodzielnie zakładały biblioteki, 

gromadziły wydawnictwa i pomoce naukowe, organizowały wycieczki krajowe  

i zagraniczne związane z praktykami zawodowymi. 

Jak wspomina Jędrzej Moraczewski, przewodniczący Bratniej Pomocy w la-

tach 1891–1892, działalność w stowarzyszeniu była szkołą życia:  

przynajmniej z czynnego udziału w pracach i działaniu Pomocy wyniosłem na całe życie 

nie tylko naukę form życia publicznego w najszerszym tego słowa znaczeniu, ale skoń-

czywszy pracę w Bratniej Pomocy ustaliłem sobie przekonania, których zasady nie ule-

gły zmianiedo dzisiaj po blisko 50 latach35. 

4. Działalność polityczna 

Od lat osiemdziesiątych XIX w. zarząd Bratniej Pomocy stał się centrum 

tajnej organizacji prosocjalistycznej, działając w porozumieniu z przywódcami 

środowiska robotniczego. W tym gronie przygotowywano szkolenia polityczne, 

wystąpienia i manifestacje. Stąd kierowano tajnymi organizacjami uczniowskimi 

szkół średnich oraz wydawano dla nich nielegalny miesięcznik „Promień”, kol-

                                                      
34  Tamże, s. 20. 
35  J. Florczak, J. Moraczewski. Socjalista, poseł, legionista. Z autonomicznej Galicji do niepodle-

głej Polski, Łódź 2009, s. 29. 
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portowany również nielegalnie w Królestwie Polskim. Utrzymywano bliskie 

kontakty z przywódcami robotniczymi i posłami do parlamentu wiedeńskiego – 

Ignacym Daszyńskim, Józefem Hudecem i A. Hausnerem. Na organizacyjnych 

uroczystościach rocznicowych we Lwowie studenci wygłaszali przemówienia 

krytykujące istniejący w Galicji porządek społeczny. 

Napływ młodzieży studenckiej z Królestwa Polskiego po powstaniu stycz-

niowym oraz represjach po zabójstwie cara Aleksandra III w 1881 r. wpłynął na 

radykalizację poglądów w kółkach szkoleniowych Bratniej Pomocy. W Kółku 

Zachęty Naukowej stale wygłaszano odczyty z historii i literatury polskiej oraz  

o tematyce społeczno-ekonomicznej. Omawiano twórczość Mickiewicza, Sło-

wackiego, Krasińskiego, Wincentego Pola oraz działalność Joachima Lelewela, 

Hugona Kołłątaja, wspomniano o Konstytucji 3 maja, o wydarzeniach w Króle-

stwie Polskim w latach 1860–1864, o królu Stefanie Batorym, Koperniku, o so-

cjalizmie, sprawie ukraińskiej w Galicji, miejscu kobiety w społeczeństwie.  

W tych okolicznościach studenci rozpoczęli walkę o ogólnoakademickie prawa 

młodzieży studiującej. 8 i 9 marca 1889 r. w ratuszu zwołano wiec studencki 

Uniwersytetu, Politechniki oraz Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. Był on 

reakcją na represje CK Dyrekcji Policji wobec środowiska akademickiego. Ko-

misarz Marynowski pismem z 16 października 1888 r. zawiadomił rektora Poli-

techniki i zarząd Bratniej Pomocy, iż  

w łonie towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów ck Szkoły politechnicznej we Lwowie 

istnieje tzw. Kółko Zachęty Naukowej nieprzewidziane obowiązującym statutem Towa-

rzystwa, urządzające prelekcje, odczyty, wieczorki itd. W pierwszym rzędzie dla swych 

członków, na które jednak mają wstęp osoby spoza grona Kółka i Towarzystwa, a nawet 

spoza uczącej się młodzieży […]. Wskutek czego zebrania te nie mają charakteru zebrań 

Kółka […], lecz raczej mają charakter publicznych zgromadzeń36.  

CK Dyrekcja Policji zarządziła więc, aby zarząd Bratniej Pomocy zawiada-

miał na 24 godziny wstecz o wszelkich zebraniach, w przeciwnym razie zagro-

żono, iż „będzie CK. Dyrekcja policji rozwiązywać i przeciw winnym przekro-

czeń ustawy wyż. powołanej wdrażać postępowanie karno-sądowe”
37

. 

Wcześniej zabroniono wygłoszenia dwóch odczytów: Kornela Straka „Cha-

rakterystyka powstania styczniowego” (15 XII 1887) oraz Andrzeja Kornelli 

„Rys dziejów nauki Kopernika” (17 III 1888). 
Rozporządzenie Policji wywołało protest i odwołanie do Namiestnictwa 

uchwalone na walnym zgromadzeniu 31 października 1888 r. Namiestnictwo 

uchyliło decyzję Policji o obowiązku zgłaszania na 24 godziny przed zwołaniem 

zebrań towarzystwa, o ile nie mają one charakteru publicznego. Wezwano jed-

nocześnie zarząd do uzupełnienia statutu w kierunku wolności tworzenia kółek 

w łonie organizacji. Było to w okresie, kiedy namiestnikiem był Kazimierz Ba-

deni (1888–1895), zwalczający wszelkie objawy ruchu demokratycznego. 

                                                      
36  Księga pamiątkowa…, s. 63. 
37  Tamże, s. 64. 
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Na wspomnianym zgromadzeniu postanowiono wysłać delegację do Na-

miestnictwa z protestem przeciwko rozporządzeniu Policji, które ograniczało 

swobody akademickie, oraz przesłać odpis rozporządzenia posłom do Rady Pań-

stwa. Obecny na nim rektor D. Zbrożek oświadczył, że „Kolegium profesorów 

(Senat) zawsze będzie popierać szlachetne dążenia młodzieży”
38

. 

W tym okresie „stanu wyjątkowego” młodzież akademicka mocniej i żywiej 

działała w duchu postępowym, czego wyrazem był wiec akademicki w ratuszu  

9 marca 1889 r., w którym udział wzięło 500 studentów. W programie przewi-

dziano odczyty na temat: „Zbliżenie się młodzieży miejscowej i zamiejscowej”, 

„Organ młodzieży”, „Stypendia”, „Stosunek młodzieży do władz”, „Fakultet 

medyczny we Lwowie”, „Wynagrodzenie młodzieży w biurach”, „Szkoły wy-

znaniowe”, „Reformy ministra Gautscha”, „Ustawa wojskowa”, „Udział mło-

dzieży w życiu publicznym”
39

. Organizatorem wiecu byli studenci Politechniki  

i Uniwersytetu: Stanisław Kozłowski, Laskownicki, Biedroń, Kasperek, Łopa-

tyński. W obradach wiecu brali udział rektorzy: uniwersytetu – w pierwszym 

dniu Leonard Piętak, a w drugim dniu – politechniki Dominik Zbrożek. 

Sprawa wiecu zainteresowała mocno opinię publiczną, za młodzieżą akade-

micką opowiedziały się ugrupowania demokratyczne, a przeciwko obóz konser-

watywny rządzący Galicją. Senat Uniwersytetu na trzy półrocza relegował ze 

studiów dwóch studentów organizujących wiec – Wacława Budzynowskiego  

z filozofii i Teodora Kasparka z prawa
40

. Nieco później Senat Politechniki 

Lwowskiej „po śledztwie dyscyplinarnym” podobnie ukarał dwóch studentów: 

Stanisława Kozłowskiego z IV roku mechaniki na trzy półrocza i Adolfa 

Schleyena na jedno półrocze. 

Rok 1889 był przełomowy w politycznym zaangażowaniu młodzieży aka-

demickiej. Od 26 września do 3 października odbył się we Lwowie proces karny 

o przynależność do tajnych stowarzyszeń we Lwowie, Krakowie, Dublanach  

i Warszawie jako pokłosie wiecu akademickiego. Oskarżeni zostali: Bolesław 

Wysłouch, Aleksander Klimaszewski (student Politechniki), Stanisław Kozłow-

ski (student Politechniki), Jan Homulicki (student UJ), Wilhelm Jelski (student 

WSP w Dublanach), Kazimierz Górzyński (student Uniwersytetu Lwowskiego). 

Sąd uwolnił od zarzutu niemal wszystkich oskarżonych. Jedynie S. Kozłowskie-

go ukarano aresztem 14-dniowym (pod zarzutem „usiłowania zarzucanego mu 

występku”, mając na uwadze organizację wiecu). Klimaszewskiego, Walczew-

skiego, Jelskiego, Januszewskiego i Homulickiego jako poddanych Rosji wyda-

lono z Austrii
41

. 

Zatargi młodzieży akademickiej na tle politycznym odżyły w 1894 r. w cza-

sie pełnienia funkcji rektora przez M. Thulliego. W latach 1894–1918 aktyw-

                                                      
38  Tamże, s. 65. 
39  Tamże, s. 66. 
40  Tamże, s. 70. 
41  Tamże, s. 72. 
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ność młodzieży akademickiej Lwowa wiązała się z przemianami społeczno- 

-politycznymi. W środowisku polskim wyrażało się to m.in. konfrontacją idei 

narodowej z socjalizmem, a także rozwojem ruchu ludowego. Jednocześnie dla 

innych narodowości zamieszkujących Galicję, głównie Ukraińców, oznaczało 

możliwość wystąpienia z własnymi postulatami narodowymi. 

Od czasu procesu dublańczyków w 1889 r. rządy w Bratniej Pomocy objęła 

młodzież socjalistyczna, działając w porozumieniu z przywódcami środowiska 

robotniczego. W 1892 r. władze rektorskie relegowały z uczelni studentów Jana 

Mokłowskiego i Kiszalewicza, pięciu studentów otrzymało naganę rektorską,  

a 129 naganę dziekańską za działalność socjalistyczną, co wiązało się z cofnię-

ciem zwolnienia z wpisowego oraz pozbawieniem stypendiów
42

. 

Na uroczystą akademię z okazji rocznicy powstania listopadowego 30 listo-

pada 1893 r. Jędrzej Moraczewski zaprosił Bolesława Limanowskiego – nestora 

polskiego socjalizmu – oraz scharakteryzował ideały, które przyświecały studen-

tom, oparte na wzorach rewolucji francuskiej
43

. Wyrazem narastających zatar-

gów między studentami a częścią profesorów współpracujących z Namiestnic-

twem były zaburzenia podczas inauguracji roku akademickiego 1894. Podczas 

przemówienia rektora Maksymiliana Thullie część studentów gwizdała, inni 

opuścili salę, na korytarzu zaś śpiewali Czerwony sztandar. Jednocześnie w la-

tach 1897–1900 ujawniła się grupa studentów przeciwnych orientacji lewicowej, 

pozostająca pod wpływem Narodowej Demokracji. 

Kolejnym punktem zapalnym w stosunkach studentów z gronem profesorów 

było odebranie im w 1898 r. przez Senat pomieszczeń na drugim piętrze w gma-

chu głównym. Studenci opuścili lokal i wynajęli pokój w kamienicy przy ul. Sa-

piehy 23. Napięcie wzmogło się w 1899 r. w związku z wiecem akademickim po 

powrocie studentów z Kongresu Młodzieży Akademickiej w Paryżu. Rektor Jó-

zef Rychter poinformował zarząd Bratniej Pomocy, iż tylko wówczas pozwoli 

na odbycie wiecu, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 150 osób. Studenci żą-

danie odrzucili i nie dopuścili do przeliczenia uczestników. Oświadczyli, iż 

„wiec zgłoszony formalnie i formalnie ogłoszony jest formalnym bez względu 

na ilość zebranych”
44

. 

Postępowanie rektora wynikało z wcześniejszych zaleceń namiestnika Ka-

zimierza Badeniego, aby nie dopuszczać do zwoływania wieców o tendencjach 

socjalistycznych, wykorzystując „wszelkie uchybienia formalne ze strony orga-

nizatorów”
45

. 

W odwecie inauguracja roku akademickiego 1899/1900 z udziałem tego sa-

mego rektora Józefa Rychtera została poważnie zakłócona przez studentów. 

                                                      
42  Z. Popławski, dz. cyt., s. 18. 
43  B. Limanowski, Pamiętnik 1870–1967, Warszawa 1958, s. 458. 
44  Album…, s. 9. 
45  W. Najdus, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890–1919, Warszawa 

1983, s. 33. 
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Większość z nich demonstracyjnie opuściła aulę, powróciła dopiero po wygło-

szeniu sprawozdania rektorskiego. Pozostali na sali studenci śpiewali pieśni. 

Wydarzenie to, w którego wyniku kilkunastu studentów relegowano i ukarano 

dyscyplinarnie naganami, poważnie oziębiło stosunki między Pomocą Bratnią  

a władzami uczelni. 

Kolejnym ważnym konfliktem między studentami a władzami uczelni były 

wybory uzupełniające w 1900 r. do Sejmu Krajowego. Wygrał je były rektor 

Uniwersytetu Lwowskiego, prof. L. Piętak, a w przegranym polu pozostawił 

kandydata socjalistów Ignacego Daszyńskiego. Do incydentu doszło w lokalu 

wyborczym gmachu Politechniki Lwowskiej. Zasiadający w komisji wyborczej 

prof. M. Thullie (1833–1939) – rektor w roku 1894/1895 i wieloletni dziekan  

w latach 1891–1919, od 1908 r. radca dworu austriackiego – zapisywał nazwiska 

studentów i przeciwników oddających głosy na Daszyńskiego. Stwierdzono 

również, że przekazywał woźnym indeksy studenckie, aby ci mogli za nich gło-

sować na prof. L. Piętaka. Przewodniczący komisji wyborczej Stanisław Ciuch-

ciński (późniejszy wiceprezydent Lwowa) uznał takie postępowanie za narusze-

nie zasady tajności głosowania. Wszystkie wybory w Galicji dotknięte były fał-

szerstwami popełnianymi przez obóz rządzący. 

Zachowanie M. Thulliego było następnie przyczyną manifestacji studentów 

w dniu 12 marca 1900 r. Ponad 80 z nich wtargnęło na salę podczas jego wykła-

du, skandując „precz z jezuitą” i „precz z korupcją wyborczą”
46

. W profesora 

rzucano kaloszami. Interweniujący rektor Józef Rychter wraz z prof. K. Skibiń-

skim zawiesił wykłady i „zamknął bramy uczelni”. Komisja dyscyplinarna we-

zwała studentów do podania nazwisk uczestników zajść. Studenci natychmiast 

złożyli na stół rektora 300 biletów wizytowych. Bracia Aleksander i Marian 

Wieleżyńscy dopisali zaś: „Pierwszy kalosz rzucony w stronę p. Thullie był 

mój” oraz „Drugim kaloszem trafiłem prof. Thulliego w głowę, bez szkody dla 

kalosza”
47

. Postawy profesorów wobec studentów były następstwem ich poglą-

dów politycznych, opozycyjnych wobec studenckich. 
Masowy udział studentów w demonstracji poruszył miasto i odbił się echem 

na łamach prasy. Posłowie opozycji wystąpili ostro w Sejmie Krajowym  

i w wiedeńskiej Radzie Państwa. Zareagowały koła wiedeńskie. Wilhelm Hartel 

– minister oświecenia i wyznań religijnych – wezwał do wyjaśnień namiestnika 

Leona Pinińskiego. Minister stanął w obronie studentów. Uczelnię otwarto pod 

warunkiem dymisji rektora, dokonania nowych wyborów dla dokończenia ka-

dencji oraz przyrzeczenia liberalnego traktowania wieców i wystąpień studenc-

kich. Minister powołał się na konstytucyjne prawo do wyrażania poglądów po-

dobnie jak posłów w parlamencie. 

Wznowienie wykładów nastąpiło 30 marca 1900 r. Rektorem został prof. 

Stefan Niementowski, uzyskując po raz pierwszy status posła wirylnego do Sej-

                                                      
46  Z. Popławski, dz. cyt., s. 119; W. Najdus, Ignacy Daszyński, Warszawa 1988, s. 184. 
47  Z. Popławski, dz. cyt., s. 120. 



 Stowarzyszenie Bratnia Pomoc… 441 

mu Krajowego. 29 listopada tegoż roku komisja dyscyplinarna uczelni relego-

wała ze studiów braci Wieleżyńskich. Natychmiast zostali przyjęci jednak w Po-

litechnice Wiedeńskiej. Do stolicy udali się już 3 grudnia. Studenci na ich wy-

jazd zebrali ze składek koleżeńskich 1000 koron, a tłum 200 osób manifestacyj-

nie odprowadził ich na dworzec kolejowy. Przemówienia pożegnalne na dworcu 

przerywano okrzykami: „precz z niewolą – jeszcze nie zginęła” oraz „nasz rek-

tor świnia jest”
48

. Prasa wiedeńska opisała wydarzenia z braćmi Wieleżyńskimi, 

traktując ich jak bohaterów. Władze Politechniki Wiedeńskiej zaliczyły im 

wszystkie dotychczasowe egzaminy, a następnie w lipcu 1901 r. ukończyli oni 

studia z wyróżnieniem. 

Kolejne zamieszki zaczęły się w 1906 r. Władysław Sikorski (1881–1943), 

późniejszy premier rządu RP na uchodźstwie w latach 1939–1943, w listopadzie 

1905 r. został przewodniczącym Bratniej Pomocy. Wyszedł on z inicjatywą za-

proszenia Stanisława Brzozowskiego (1878–1911) na serię wykładów dla stu-

dentów. Ich druga część dotyczyła religii. Wywołało to protesty części studen-

tów związanych z Narodową Demokracją. Do rektora wpłynęło pismo z 250 

podpisami, w którym protestowano przeciwko „defraudantowi i konfidentowi”. 

W kolportowanych ulotkach zwracano uwagę, iż S. Brzozowski jako przewod-

niczący Bratniej Pomocy w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim zdefraudo-

wał fundusze, a w więzieniu zeznaniami swoimi „ułatwiał śledztwo”, a więc stał 

się agentem carskiej ochrany. 

Na walnym zgromadzeniu towarzystwa w listopadzie 1906 r. doszło do star-

cia opcji socjalistycznej z narodowodemokratyczną. Głosowanie o wotum za-

ufania dla ustępującego zarządu było pomyślne dla Władysława Sikorskiego: za 

głosowało 389 delegatów, a przeciw 118
49

. W efekcie przegrani dokonali sece-

sji. Powołano własną organizację pod nazwą Towarzystwo Wzajemnej Pomocy 

Politechniki. Zarzuty przeciwko ustępującemu zarządowi dotyczyły głównie za-

proszenia S. Brzozowskiego. Oskarżycielem był Jan Haluch-Brzozowski, były 

przewodniczący Czytelni Akademickiej w Uniwersytecie Lwowskim, jeden  

z przywódców młodzieży narodowo-demokratycznej. 

W swej obronie zarząd Bratniej Pomocy stwierdził:  

P. St. Brzozowski już od dwóch lat znany jest na Politechnice jako prelegent, słuchany z zapa-

łem i przyjmowany entuzjastycznie tak przez młodszych, jak i przez starszych, zapełniających 

szczelnie jego salę wykładową […]. Nikt nie podnosił przeciw treści wykładów p. Brzozow-

skiego w ciągu trwania tychże, aż do chwili, w której wyszedł rozkaz partyjny: Zniszczyć 

człowieka, który stoi na drodze i jest dla partii nar.-dem. bardzo niewygodny50.  

Drugim zarzutem stawianym dotychczasowemu zarządowi Bratniej Pomocy 

przez zwolenników endecji był, ich zdaniem, brak zapisu w statucie, iż język 
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polski jest językiem urzędowym. W odpowiedzi nań stwierdzono, iż w praktyce 

żaden inny język jako urzędowy nie może być stosowany, a „nawet koledzy in-

nych narodowości we wszelkich wystąpieniach na terenie Towarzystwa naszego 

nigdy innego języka jak polski nie używali”
51

. Ponadto podkreślono, iż  

Koledzy Rusini zawsze dotąd zachowywali się w stosunku do Bratniej Pomocy jako in-

stytucji polskiej jak najlojalniej, choć wiedzą, a zapewne dlatego właśnie że wiedzą, iż 

nigdy nie kwestionowaliśmy ich prawa do posługiwania się w stosunku do nas ich ojczy-

sta mową […]52. 

Uznano, iż propozycja przyjęcia uchwały językowej nie wynika z realnej po-

trzeby, lecz jest ona „manifestacyjną względem kolegów Rusinów, zachowują-

cych w stosunku do Towarzystwa jak największą lojalność”
53

. 

 

Fot. 1. I Zarząd Bratniej Pomocy w 1863 r. Antoni Bogdański, Żegota Gryliński, Napoleon 

Kovats, Alojzy Niesiołowski, Stanisław Podlewski – przewodniczący, Wiktor Sadłowski, Eusta-

chy Skrochowski (wykaz alfabetyczny bez identyfikacji). Na polach bitew powstania styczniowe-

go zginęli: Stanisław Podlewski i Antoni Bogdański.   

Źródło: Historia Towarzystwa Bratniej Pomocy studentów Politechniki Lwowskiej 1861/1862–

1936/1937, „Życie Techniczne” 1937, nr 6, s. 118. 
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Na zarzuty Jana Halucha odpowiedział w imieniu Żydów student Reich:  

Żydzi zawsze stawali po stronie słuszności i prawdy, a więc stali i stać będą po stronie 

walki o wolność Polski. I zarzuty stawiane im często w tym kierunku przez demokratów 

nie mają żadnych podstaw. Co innego jednak, że młodzież żydowska nie zgadza się i nie 

zgodzi nigdy, aby ją reprezentowała narodowa demokracja. Jeżeli chodzi o odczyt  

p. Brzozowskiego, to dziwi go ta zajadłość, z jaką zwalczają jego odczyty, które były 

wyrazem wysokiej kultury i patriotyzmu54. 

W pierwszym okresie działalności, od połowy XIX wieku, towarzystwa stu-

denckie stawiały sobie za cel pomoc materialną i naukową swym członkom.  

W wielu przypadkach, dzięki wsparciu finansowemu, licznemu gronu młodzieży 

niezamożnej wręcz umożliwiały ukończenie studiów. Uczyły odpowiedniego go-

spodarowania środkami materialnymi, osobistej inicjatywy i przedsiębiorczości oraz 

funkcjonowania w zróżnicowanych uwarunkowaniach narodowościowych. 

Na początku XX w. do działalności stowarzyszeń studenckich wkroczyła po-

lityka. Stały się one podmiotami kształtującymi ówczesne postawy i zachowania 

zróżnicowanego pod względem ideowym i narodowościowym społeczeństwa 

lwowskiego. 

Summary 

The Mutual Aid Society of the Lviv Technical Academy Students  

(1861–1918) 

Founded in 1844, the Technical Academy in Lviv was the first institution of higher technical edu-

cation on the Polish territoriy. Because of the political situation, Lviv belonged then to the Austri-

an Empire, therefore the first chancellors and professors were Austrian Germans and all subjects 

were taught in German. After Galicia (Polish lands under the Habsburgs’ rule) received cultural 

and linguistic autonomy in 1867, Polish became the language of instruction (in 1871). The school 

received full academic rights and the name of the Polytechnical School in 1878.  

The Mutual Aid Society was established in 1861. The organization helped organize material as-

sistance for poor students, provided grants and loans, and ran its own canteen. On average, 68% of 

the students were members of the society, among them Poles, Ukrainians, and Jews. Furthermore, 

the organization was the center of students’ cultural and educational life. The Mutual Aid Society 

ran its own library, student research circles, it also organized sports and travel activities. At the 

turn of the nineteenth and the twentieth centuries, the students, as well as the whole society, were 

profoundly interested in political issues. 

Keywords: The Mutual Aid Society, Lviv, Galicia. 
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Олександра ГУРИН 

Технологічний підхід до викладання мистецтва 

у співпраці загальноосвітньої школи і музею 

Ключові слова: педагогічні технології, взаємодія школи і музею,інтеграція, педагогічний 
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Гуманістична спрямованість сучасної освіти полягає в постановці мети 

– розвинути людину, її особистісні якості, адже розвиток людини визначає 

розвиток суспільства. Нині актуальним є створення нових освітніх 

технологій, які мають сприяти загальному розвиткові особистості, 

формуванню її світоглядної культури, індивідуального досвіду, творчості. 

На особливу увагу заслуговує вивчення ролі загальних середніх та 

культурно-освітніх закладів у процесі формування нової генерації молоді.  

В сучасній школі та закладах культури почались реальні процеси гуманізації, 

викликані новою парадигмою освіти – особистісно-орієнтованим підходом. 

Визнання унікальності людини, індивіда, дитини приводить до перебудови 

всієї життєдіяльності школи, переходу від «всіх до кожного». Для виконання 

поставлених перед нею завдань школа через взаємну співпрацю із закладами 

культури повинна впливати на учнів не тільки як чинник педагогічний (через 

уроки, підручники, домашні завдання, виховні години), але і як чинник 

соціально–психологічний і психолого-педагогічний (через відношення, що 

складаються між педагогами, учнями, батьками, представниками культурно-

освітніх закладів в навчально-виховному процесі, сприятливий морально-

психологічний клімат, тобто успішну взаємодію кожного учня і загального 

виховного середовища)
1
. Отже, і загальноосвітня школа, і заклади культури 

                                                      
1  Г. Гогиберидзе. Формирование музейной педагогики, [w:] Преподавание истории  

в школе., 2007, № 8, с. 3–5. 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.28
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повинні спільно спрямовувати навчально-виховну діяльність учнів, 

допомагати їм в особистісному самовизначенні. 

Сучасний рівень культури і освіти формує таке середовище, яке 

впливає на стосунки між особистістю та її оточенням, визначає таку 

соціально-культурну сферу відносин, при якій відбувається гармонізація 

між запитами і потребами сучасної молодої людини. 

Метою статті є визначення нових тенденцій у технологізації навчально- 

-виховного процесу в музейному середовищі. Звідси випливає основне 

завдання:  

— впровадження ефективних форм проведення інтегрованих занять, 

розроблених спільно освітянами та музейними працівниками  

з урахуванням потреб різновікових категорій учнів. 

Ефективним способом вирішення цього завдання є розширення доступу 

школярів до величезних багатств, втілених у пам’ятках культури, збирати  

й зберігати які покликані музейні установи. Сьогодні спостерігається 

цілком об’єктивне зростання ролі музеїв у навчально-виховному процесі 

шкільної молоді. Тому сучасне трактування культурологічного значення 

музею по-новому висвітило його аспекти. Це і відповідальність за 

збереження та популяризацію культурної спадщини, і можливість 

віддзеркалення ролі особистості в історичному плані
2
. Ці напрямки 

діяльності музеїв всебічно висвітлені у зарубіжній (Й.Аве, Г.П.Бутіков, 

К.М.Газалова, А.К.Грегорова, А.Закс, Ю.В.Зиновьева, А.Хаттон) та 

вітчизняній (Г.Г. Мезенцева, Ю.А. Омельченко, О.І. Січкарук) літературі.  

Особливе теоретичне та практичне значення в налагодженні системи 

«музей – школа» мають концептуальні положення музейної педагогіки 

(О.Бойко, О.Ванслова, Д.Камерон, І.Коссова, Р.Рашитова, Б.Столяров, 

Л.Шляхтіна, М.Юхневич), яка активно розвивається зараз у країнах 

Європи й США.  

Проблемам виховання особистості засобами мистецтва, музейних 

цінностей присвячені праці наступних авторів: Н. Ганнусенко, І. Зязюн,  

Л. Масол, Н. Миропольська, О. Гайдамака та ін. Вони розглядають 

сутність інтегрованого підходу до взаємодії мистецтв, етапи формування 

ціннісного ставлення учнів культурного надбання, розкривають та 

обґрунтовують технології розвитку сучасної особистості у процесі 

пізнавально-мистецької діяльності. Таким чином інтеграція освіти  

і культури стає важливим елементом технологізації навчально-виховного 

процесу. Тому є актуальним дослідження ролі музею у створенні та 

впровадженні нових освітніх технологій. 

                                                      
2 Караманов А. Музейное пространство в контексте идей мультикультурного 

образования,[w:] Вісник Луганського національного педагогічного університету ім.  

Т. Шевченка, Педагогічні науки, Луганськ: “Альма-матер”, 2011, №5 (216), с. 196. 
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Досягнення ефективності у підготовці молоді до суспільного життя на 

гуманістичних і демократичних засадах як провідних принципах стає 

можливим за умов системного й інтегрованого підходів до її здійснення.  

Реальним втіленням системного й інтегрованого підходів у практику 

закладів освіти та культури є їх орієнтація на створення навчально- 

-виховних систем як найбільш доцільних форм організації життєдіяльності, 

що об’єднують у собі взаємодію впливів сукупності соціокультурних 

інститутів на становлення і розвиток молодої людини на засадах 

загальнолюдських цінностей, національної і світової культури, моральних 

та естетичних ідеалів.  

Орієнтація системи освіти на ці підходи диктується, таким чином, не 

тимчасовою зорієнтованістю на них, а їх потенційними можливостями. 

Завдяки систематизації й інтеграції умов і чинників впливу на людину 

можна глибше і всебічно осягнути педагогічний процес, спрямований на 

формування особистості, ефективніше вплинути на нього, позбутися  

в ньому фрагментарності й випадковості.  

Саме у той час, коли ми входимо до Європейського співтовариства, 

українська освіта повинна враховувати європейські вимоги і тенденції, 

зокрема – прагнення до технологізації освітнього процесу (в т.ч. до 

використання інноваційних педагогічних технологій), скеровані на 

отримання запрограмованих і прогнозованих освітніх результатів. 

Зарубіжний педагог Т.Сакомото взагалі вважає технологічний підхід 

«впровадженням у педагогіку системного способу мислення»
3
. 

Водночас «дослідники нового напрямку педагогічної діяльності 

обґрунтовано стверджують, що закордонні педагогічні технології не варто 

та й безперспективно переносити в діяльність вітчизняних педагогічних 

систем. Національні моделі слід розбудовувати, керуючись національними 

потребами та особливостями». Тому зараз дуже важливо знайти той 

оптимальний варіант у застосуванні інноваційних педагогічних технологій, 

який дозволив би органічно поєднати все найкраще із закордонного та 

українського педагогічного досвіду, з обов’язковим урахуванням наших 

освітніх потреб і можливостей. 

Прагнення постійно оптимізовувати навчально-виховний процес 

зумовило появу нових і вдосконалення вже відомих педагогічних 

технологій різних рівнів і різних цільових напрямків. Подальший їх 

розвиток пов'язаний з орієнтацією на реалізацію сучасних концепцій освіти 

й виховання. 

Історію становлення педагогічної технології певною мірою відтворює 

така схема: «інженерна педагогіка» → технічні засоби в навчальному 

                                                      
3  Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін / За ред.  

О.А. Дубасенюка: зб. наук.- метод. праць, Житомир, 2004, с. 61. 
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процесі → алгоритмізація навчання → програмоване навчання → 

технологічний підхід → педагогічна технологія (дидактичний аспект) → 

поведінкова технологія (аспект виховання). Отже, педагогічна технологія – 

це своєрідне втілення задуму запровадити інженерний підхід до навчально- 

-виховного процесу. Не всі складові педагогічної технології набули 

однакового розвитку. Особливо складним є створення технології 

виховання. Передусім необхідні об'єктивні та суб'єктивні передумови. 

Наприклад, педагогічні технології, засновані на ідеях «Школи діалогу 

культур», «Імовірнісної педагогіки» могли утвердитися лише внаслідок 

кризи педагогічної технології, розробленої на ідеях «розвивального 

навчання». 

Спільним в усіх визначеннях є спрямування педагогічної технології на 

підвищення ефективності навчального процесу, що гарантує досягнення 

запланованих результатів навчання.  

Тому на заміну школоцентристській концепції, яка мала місце в музеї, 

поступово приходить усвідомлення його як унікального культурно- 

-освітнього центру, що передає науковий, художній, історичний досвід від 

покоління до покоління. І сьогодні музей – це культурно-освітній заклад, 

який ставить перед собою, окрім специфічних професійних завдань, також 

широкі наукові, просвітницькі, науково-освітні, естетичні та виховні 

завдання. Таке розуміння ролі і місця музею в останні десятиліття зробило 

актуальним сприйняття його як цілісного соціального інституту  

з багаточисленними функціями, напрямками, формами в їх органічній 

взаємодії. Зовсім не випадково, що саме у цей період у місті Львові 

створюються нові музейно-освітні концепції, такі як освітні проекти 

«Освіта через мистецтво», «Школа і музей: працюємо разом». 

Завдяки цим проектам музейні експозиції успішно використовуються  

у сучасних педагогічних технологіях, що сприяє створенню ефективного 

навчального середовища, формуванню в учнів емоційно-ціннісного 

ставлення до знань. 
Хоча ми розглядаємо музейну та шкільну сфери освіти в якості 

взаємодоповнення, та все ж можемо зазначити наступні відмінності: 

— призначення школи – дати базову освіту у всіх областях знань, тоді як 

музей дає вибіркові знання; 

— у порівнянні з інформаційним насиченням, яке панує у школі, навчання 

у музеї здійснюється через чуттєво-емоційний досвід, розвиток 

здатності співпереживати і можливість візуального сприймання та 

осягнення «мови речей»; 

— у школі спілкування учасників навчального процесу має в основному 

вербальний характер, музей на противагу не тільки компенсує 

надлишок вербальності, а й надає школі рідкісну можливість – вчити 

підлітків здобувати знання, опираючись на першоджерела, не вірити 

«на слово»; 
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— навчання в музеї, на відміну від школи, відбувається в особливому, 

естетично вагомому та інформаційно насиченому предметному 

середовищі, де людина відчуває свою дотичність до культури і має 

можливість комунікувати з нею; 

— на відміну від класно-урочної системи в школі, музей пропонує інший 

регламент, заснований на переміщенні у просторі, що допомагає 

старшокласникам включитися в ігрову або творчу діяльність 

безпосередньо під час уроку-екскурсії. 

Отже, нову тенденцію у взаємодії школи і музею можна визначити як 

прагнення до партнерського спілкування, тобто до інтеграції, але на основі 

розподілу функцій, диференціації. Доказом цього може слугувати робота 

культурно-освітнього відділу Національного музею у Львові ім. Андрея 

Шептицького.  

Одна з таких інноваційних форм взаємодії школи і музею отримала 

назву «педагогічний марафон». Ідея проведення «педагогічного марафону» 

належить вчителю художньої культури СЗШ № 50 м. Львова Ірині Ласкій. 

Оригінальність задуму визначає те, що марафон практично виріс за межі 

однієї школи, його почали реалізовувати у межах різних проектів, що 

передбачали безпосереднє проведення тематичних інтегрованих уроків на 

експозиціях у музеях, організацію екскурсій, інтелектуальних ігор, 

зустрічей з митцями тощо. 

Мета усіх заходів – ознайомити учнів з культурно-мистецькою 

спадщиною Львова, архітектурою міста, видатними митцями Львова; 

надати можливість школярам відчути особливості художнього мислення 

кожної епохи. Зазначимо спрямованість «педагогічного марафону» на 

використання «живого мистецтва» у процесі художньо-естетичного 

розвитку учня, що передбачає безпосередній контакт з оригінальними 

творами митців, обговорення їхнього значення та виконання відповідних 

дидактичних завдань.  
У підходах до організації «педагогічного марафону» присутнє не лише 

бажання проводити урочисті й показові заходи, а навчити дітей активно 

пізнавати навколишній світ, цікавитись минулим та щоденним життям 

великого міста, наповнюватися новими враженнями під час екскурсій до 

музеїв, виставкових залів. 

Усі уроки, що були проведені у межах марафону, ґрунтуються на 

засадах особистісно орієнтованого і розвивального навчання. Це сприяє 

ефективному засвоєнню учнями культурно-мистецької спадщини у процесі 

їх залучення до сфери художнього бачення світу; виховує національну 

свідомість; стимулює зацікавленість видатними особистостями та 

творчими постатями всеукраїнського та світового значення; формує у дітей 

відчуття гордості за рідне місто Львів. Відповідно, навчальні заняття 

можна порівняти з поступовими кроками до пізнання Львова крізь призму 

музейного середовища.  
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Враховуючи досвід і тематику проведених уроків з музейної 

педагогіки, які були апробовані у СЗШ № 50 та інших загальноосвітніх 

школах м. Львова, слід зазначити, що вони є своєрідною моделлю 

інтерактивного навчання, яка відповідає такій схемі: 

— вступ; 

— пояснення теми уроку вчителем і науковим працівником музею; 

— адаптація опорних знань, яка відбувається на основі взаємодії вчителя  

з учнями-експертами; 

— сприймання теми і відтворення нових знань через діалог наукового 

співробітника музею з учнями; 

— підсумки уроку із застосуванням усних та письмових форм роботи; 

— домашнє завдання. 

Загальна мета запланованих уроків фокусується на формуванні 

компетентності і розвитку креативності, вироблення розуміння зв’язків 

мистецтва з культурно-історичним середовищем. 

На підготовчому етапі марафону важливе місце займає розроблення  

й узгодження плану заходів, осмислення поставлених цілей, складання та 

обговорення схем конкретних уроків, підготовку відповідного 

дидактичного забезпечення.  

На етапі безпосередньої реалізації основних завдань марафону 

важливим моментом є залучення батьківської ради та волонтерів, у ролі 

яких є учні старших класів. 

Важливо зазначити, що на етапі реалізації головним джерелом 

інформації для учнів є музейний працівник, який розповідає на доступному 

для дітей рівні про особливості тієї чи іншої події, музейної пам’ятки, 

колекції, реліквії, стимулюючи школярів активно долучитися до процесу 

комунікативної взаємодії
4
. Паралельно відбувається контроль, оцінка та 

корекція знань учнів, що унеможливлює будь-який тиск на них – усе 

ґрунтується на бажанні учня пізнати нове, відкрити для себе частинку 

музею, зазирнути у духовну скарбницю нашого минулого. 
На завершальному етапі марафону важливим є аналіз кожного заходу, 

що відбувався, виконання домашнього завдання, підготовка мистецькою 

творчою групою кожного класу відповідної презентації власного проекту, 

власного бачення тих заходів, учасниками яких вони були. Підсумком 

марафону є «круглий стіл» та презентація його найкращих здобутків  

у формі театралізованого дійства учнями усіх класів, які виборювали 

перемогу у номінаціях «Логіка», «Гармонія», «Інтелект», «Краса», 

«Креативність» тощо. 

Отже, «педагогічний марафон» – це ефективна та дієва форма 

організації та проведення інтерактивних занять з різних предметів  

                                                      
4  Протопопов Ю. Художественный музей: работа со школьниками, [w:] Эстетическое 

воспитание, 2002, № 5–6, с. 28–35. 
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у музейному просторі. Втілення його ідей дало змогу збагатити 

інтелектуальний і творчий розвиток учнів, навчити їх вести мистецький 

діалог, систематизувати знання школярів з окремих тем предметів 

«Мистецтво», «Художня культура», українська література, історія, 

християнська етика, історія України. 

Головні особливості марафону: 

— залучення до роботи над проектом адміністрації школи, усього 

педагогічного колективу, творчої ради батьків та учнів старших класів, 

які виконують функції волонтерів; 

— творча співпраця з науковцями, митцями та методистами м. Львова; 

— продумана організаційно-методична взаємодія між школою та музеями 

міста; 

— діагностика спостережень за практичними уроками у кожному класі. 

Вважаємо, що досвід учителів Львова в організації «педагогічного 

марафону» є прикладом ефективної взаємодії школи та музею мистецького 

профілю, чудовою можливістю розкрити важливі індивідуальні якості 

особистості в контексті гуманізації вітчизняної освіти. 

Ще однією сучасною і демократичною формою роботи під час 

педагогічного марафону є квест (пошукова ігрова діяльність з поступовим 

виконанням певних завдань), що проводиться дорогою до музею і у ході 

заняття в музеї. Вчитель, музейний працівник, учні активно і творчо 

співпрацюють, не втомлюються, задоволені від спілкування з «живими» 

творами мистецтва, вчаться мислити, слухати, спостерігати, грати. У цьому 

процесі визначну роль відіграє творча співпраця вчителя та музейного 

працівника, які володіють елементами педагогічної техніки в керуванні 

діяльністю учнів під час їхнього розвитку, виховання та навчання.  

Квест популярний сьогодні у музеях України, є одним з улюблених 

способів проведення дозвілля, це перспективна форма роботи з музейною 

аудиторією, яка дозволяє поєднати корисне з приємним, гру і процес 

навчання. Учні активно включаються в процес навчальної гри, проявляють 

креативність і комунікабельність. 

У процесі педагогічної діяльності актуально та дієво використовувати 

квести, зокрема, при проведенні уроків у музеях та під час навчальних 

екскурсій. Це дозволяє спілкуватися з дитиною у притаманній їй ігровій 

манері, що оптимально адаптує навчальний матеріал для дитячого 

сприйняття. Також квест дозволяє школярам бути активними учасниками 

процесу пізнання, який відбувається у неформальній обстановці та 

допомагає учням розкрити свій потенціал, проявити здібності. Під час 

квесту ламаються певні стереотипи, які утворилися у дітей стосовно 

навчання, тому можливо спостерігати незвичну активність зазвичай 

пасивних, не впевнених у своїх силах, або відверто байдужих до навчання 

учнів при проведенні квестів. 
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Несподіване перетворення, як правило, монотонного шляху до музею 

чи театру на захоплюючий, пізнавальний сіті-квест викликає позитивну 

реакцію учнів. Так, шлях «Стежиною муз» пролягав від школи (вул. 

Т.Комаринця,2) до МММ С.Крушельницької вулицями Героїв Майдану, де 

у будинку№18 знаходиться музей, «обитель муз», − « Літературний Львів  

I пол. XX століття», вулицею Коперника, де учні дізнались про те, що давні 

греки вважали астрономію мистецтвом, а скульптуру − ні! Подальший 

маршрут проходив вулицею М.Вербицького, де діти познайомилися  

з музою Полігімнією, вулицею К.Брюллова, де за допомогою ребусу 

дізналися про фах митця, повз Органний зал, де відгадували загадку:  

«В цій будівлі знаходиться один з найбільших у світі музичних 

інструментів. Назвіть його.» На вулиці Каменярів учні згадували назви 

казок І.Франка, а біля меморіальної дошки на будівлі музею (автор – 

Е.Мисько), (вул. Крушельницької, 23): «меморі» - пам`ять», пригадували 

правила поведінки в музеї. Долаючи шлях від школи до музею, учасники 

квесту не нудьгували, а дізналися цікаву, корисну інформацію, подану  

у відповідності до психофізіологічних особливостей учнів відповідного 

віку у доступній для них ігровій формі. 

Квест як форму роботи з учнями загальноосвітньої школи 

використовували у Музично-меморіальному музеї С.Крушельницької, 

Національному музеї у Львові ім. А.Шептицького, музеї «Літературний 

Львів I пол. ХХ століття», Художньо-меморіальному музеї Л.Левицького, 

Львівській національній галереї мистецтв ім. Б.Возницького.  

У навчально-методичній роботі можливо виокремити та 

використовувати такі види квестів: сіті-квест (екскурсія з елементами гри) 

− «Вулицями Львова», «Всі леви Львова», «Атланти та каріатиди», 

«Музика в мистецькій панорамі Львова», «Стежиною муз», «Шляхами 

В.Барвінського у Львові»; з циклу сіті-квестів «Спогади львівської 

бруківки», який був започаткований з метою популяризації мистецької 

панорами Львова. 

Уроки з елементами квесту в музеях містили навчальний матеріал із 

різних предметів: історії, львовознавства, мистецтва, художньої культури, 

української літератури, християнської етики, курсу «Я і Україна» та 

проводилися з елементами пошукової гри: «Музика в живописі» (ЛНГМ 

ім..Б.Возницького), «Музика в графіці»(ХММ Л.Левицького), «Дитячі 

образи в живописі» (ЛНГМ ім.Б.Возницького). 

Квести з елементами театралізації «Подорожі «машиною часу» (у музеї 

«Літературний Львів І половини ХХ ст.»), «Оживи героя», «Святий 

Миколай» (ЛНМ ім..А.Шептицького) дозволили учням поринути  

в особливу атмосферу театру. Так, під час квесту у НМЛ ім. 

А.Шептицького, підготовленого та проведеного разом з науковим 

співробітником музею І.Різун, учні стали учасниками феєрії «Святий 
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Миколай у Львові», адже за сюжетом вистави задля порятунку Святого 

Миколая від бешкетних чортенят діти повинні були виконати низку 

завдань, серед яких – пошук за допомогою артефактів (мініатюрних 

репродукцій, захованих у холі музею), ікон Святого Миколая на експозиції, 

виконання у супроводі дуету струнних інструментів – скрипки та гітари – 

колядки «Ой, хто-хто Миколая любить». Апогеєм квесту було традиційне 

для школярів написання листа Святому Миколаю. Листи з дозволу 

наукових співробітників музею учні залишили на ніч біля ікони «Святий 

Миколай з житієм» кінця XIV – поч. XVст. Акомпанували співу 

однокласників та виконували всі ролі, крім ролі св.Миколая, учні класу. 

Таке залучення всіх учнів до участі у квесті з елементами театралізації, 

розподіл ролей з урахуванням здібностей та бажань юних акторів мало 

позитивний емоційний відгук у школярів, дозволило оптимізувати 

навчальний процес та досягти очікуваних результатів. 

Отже, під час навчального заняття в музеї «підвищується значення 

музейного предмета – з функції простого експоната він перетворюється  

у своєрідний образ-символ певної епохи, культури, і змінює відвідувача на 

людину-творця, яка активно пізнає світ»
5
. Під час уроку в музейному 

просторі з’являється можливість для педагога досить точно виявити  

й продемонструвати, як триває «процес інтерпретації учнями художнього 

образу, що є основою кожного твору мистецтва, як організувати роботу  

з творами мистецтва з метою збільшення його емоційного впливу»
6
. 

Застосування музейних уроків з використанням технологічного підходу 

у навчально-виховному процесі сприятиме виконанню даних завдань,  

а також допоможе вчителям набути вміння разом з учнями зануритись  

у будь-яку культурну епоху, інтерпретувати її головні здобутки під 

різними кутами зору та налагодити діалог між вихованцями. 

Summary 

Technology Approach to Teaching Art in Collaboration Secondary School 

with Museum 

This article deals with the problems of using the pedagogical techniques while organizing different 

school events with a help of museums. It also highlights the role museums play while bringing up 

the youth and the effective methods of conducting the lessons in the museums and art galleries for 

developing students’ cultural values and communicative behaviour. Bearing in mind the idea that 

                                                      
5  Столяров Б. Специфика сотрудничества музея и школы в условиях их взаимодействия., 

Москва, 2004, с. 158−163. 
6  Л. Шостак. Взаимодействие музея и школы в процессе эстетического воспитания детей, 

[w:] Здравствуй, музей! Международный музейно-педагогический семинар, СПб, 1995, с. 

37. 
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the main goal of the school education is to organize the effective system of education and upbring-

ing which will reflect the real-life aspects, we recommend to all educational establishments to in-

clude the museum lessons into the educational process. The integration of schools, museums, art 

galleries and exhibitions gives an opportunity of a new kind of communication on the basis of dif-

ferentiation.  

Keywords: educational technology, school and museum cooperation, integration, teaching mara-

thon, quest. 
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Критичне мислення – особливий спосіб мислення, який розкриває нові 

можливості подання й інтерпретації навчальної інформації, створення 

інтерактивного середовища навчання, формування світогляду та ціннісного 

ставлення до різних видів практичної діяльності учнів та студентів. 

У широкому значенні критичне мислення дає можливість у процесі 

навчання спільно з учнями використовувати досвід різних видів діяльності. 

Наприклад, сприяти активному залученню до обговорення важливих 

соціальних питань, актуальних суспільних викликів, відстоювання власних 

інтересів, прийняття вагомих рішень задля удосконалення самого 

суспільства та набуття досвіду постійної участі у громадському житті. 

Критичність мислення, як правило, визначають як усвідомлений 

контроль особистості за процесами інтелектуальної діяльності. 

Характерними виявами критичного мислення є вміння вивчати реальні 

життєві ситуації, висувати різні варіанти розв’язання поставлених завдань  

і оцінювати їх з метою виявлення недоліків і вибору оптимального, 

приймати самостійні рішення й передбачати їх наслідки. 

Критично мисляча людина здатна проаналізувати інформацію, зібрану 

з різних джерел, оцінити її достовірність, адекватність конкретній 

проблемній ситуації, суперечливість даних, аргументів для доведення. 

Однією з основних ознак критичного мислення є здатність виявляти  

й виправляти помилки у власних й чужих міркуваннях
1
. 

                                                      
1  Марченко О.Г. Формування критичного мислення школярів, Харків: Основа, Триада+, 

2007, с. 24. 
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Проблеми розвитку критичного мислення висвітлювали у своїх 

наукових розробках Л. Києнко-Романюк, О. Марченко, С. Нікітчина,  

С. Терно, О. Тягло, М. Шеремет та ін. Вони розглядали загальні аспекти 

застосування критичного мислення у контексті визначення педагогічних 

умов його формування у студентів вищих навчальних закладів, впливу 

морально-ціннісних установок особистості на процес розвитку даного 

мислення, використання проблемних задач у навчально-виховному 

процесі, впливу критичного мислення на громадянську активність. 

Мета нашої роботи – проаналізувати можливості застосування 

елементів критичного мислення у процесі організації педагогічної 

взаємодії з учнями загальноосвітніх шкіл та студентами у музейному 

просторі, що передбачає виявлення ефективності цієї діяльності, 

послідовності реалізації та перспектив розвитку. 

Сьогодні ми можемо говорити про розвиток критичного мислення, як 

мислення, що насамперед аналізує, оцінює та висуває проблеми. 

Конкретно це відображають зміни у процесі самого навчання: 

По-перше, посилюється акцент на аналітичні, оціночні та проблемні 

компоненти. Іншими словами, крім завдань на виконання прийомів 

мислення обов'язково пропонуються також і завдання, що передбачають 

аналіз та оцінку правильності здійснення визначень і класифікацій тих чи 

інших понять, міркувань, доказів, ймовірнісних суджень, питань і проблем, 

прийнятих рішень. 

По-друге, включаються деякі додаткові пізнавальні операції – 

прийняття рішень, ймовірнісні судження, перевірка гіпотез і деякі інші. 

По-третє, залучаються відповідні пізнавальні установки й відношення – 

готовність планувати свою діяльність, гнучкість й відкритість, неприйняття 

догматизму, імпульсивності й крайнощів у рішеннях, конструктивність, 

наполегливість у вирішенні проблем, готовність до виправлення своїх 

помилок, об'єктивність
2
. 

Музей та його простір створюють надзвичайно сприятливі можливості 

для реалізації критичного мислення й умови для застосування його різних 

стратегій. Це передбачає використання важливих засобів – музейного 

предмета та музейного середовища. Як правило, музей відбирає експонати 

та здійснює їх збереження й систематизацію, а відтак стає специфічним 

каналом культурно-історичної комунікації, носієм історичної пам’яті. 

Музейна експозиція як сукупність музейних предметів формує предметно-

просторове середовище музею, що є каналом музейної комунікації
3
. 

                                                      
2  Ильясов В. Критическое мышление: организация процесса обучения [в:] Директор 

школы, 1995, № 2, с. 50–55; 
3  Вербицька П. Нові підходи до означення ролі аудиторії в соціокультурній діяльності 

музею [у:] Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім.  

Л. Українки, Педагогічні науки, 2014, № 1 (278), с. 89. 
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Зважаючи на це, для нас важливо визначити історико-культурний 

контекст музейних предметів, певні явища або процеси, пов’язані із ними, 

а також усього музейного та навколомузейного простору для формування 

ефективного середовища навчання та комунікації. 

У технології критичного мислення важливим є слідування трьом фазам:  

— evocation (виклик, побудження), коли актуалізуються попередні знання, 

відбувається мотивація й активізація учнів для подальшої роботи; 

— realization (осмислення нової інформації), коли відбувається 

безпосередня робота з інформацією за умови збереження активності 

учнів та осмисленості їх діяльності; 

— reflection (рефлексія), коли інформація аналізується, інтерпретується за 

умови активності учасників процесу та можливості висловлювати різні 

ідеї. 

Сучасна освітня система повинна не лише надавати уміння адекватно 

сприймати інформацію, а й навчити одержувати її оперувати нею, 

застосовувати її до конкретних життєвих ситуацій, інтерпретувати цю 

інформацію. Так народжуються нові знання на основі вже існуючих. 

Необхідним є також розвиток в учнів певного обсягу вмінь і навичок 

роботи з різними джерелами знань, виховання здатності не репродукувати 

знання, а навчитися застосовувати у різних життєвих ситуаціях. Важливо 

вміти сформувати власне ставлення до фактів, проблем, вміти вислухати 

інших, знайти спільні шляхи вирішення проблем
4
. 

У широкому значенні критичне мислення надає такі можливості для 

розумової діяльності, як: 

— наполегливість у досягненні поставленої мети; 

— бажання виправляти свої помилки; 

— готовність до планування різноманітної діяльності; 

— усвідомлення значення та контроль процесу власних міркувань; 

— гнучкість та пошук компромісних рішень
5
. 

Важливим елементом реалізації освітньої функції сучасних музеїв є їх 

робота із розробки механізму «діяльності» («управління діяльністю» 

дитини/молодої людини) у просторі музею. Це може включати:  

— створення педагогічно осмислених інтерактивних музейних зон, тобто 

відповідно спроектованого музейного середовища; 

— активізацію чуттєвого й логічного сприйняття музейних експонатів та 

розвиток пізнавальних й творчих здібностей особистості; 

— використання нових педагогічних технологій, що дозволяє 

застосовувати широкий спектр методів і прийомів навчання
6
. 

                                                      
4  Муштавинская И. В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе 

подготовки учителя: Учебно-метод. пособие, Спб: КАРО, 2013, с. 14–15. 
5  Халперн Д. Психология критического мышления, Спб: Питер, 2000, с. 46–48. 
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Ми не ставимо за мету перераховувати усі відомі способи застосування 

технології критичного мислення, проте звернемо увагу на можливості 

практичної реалізації його елементів у просторі музею. 

У процесі застосування критичного мислення з учнями в музеї доцільно 

акцентувати на важливості виділяти головне та другорядне, визначати  

й розрізняти інформацію, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, вміти 

ставити запитання й відповідати на них, робити висновки та перевіряти їх 

на практиці. 

Наприклад, учні обговорюють поставлені дидактичні проблеми  

у групах, далі – працюють на експозиції, висловлюють нові версії щодо 

розв’язання проблем, після чого обмінюються думками, порівнюють їх та 

приходять до спільного рішення. 

Для учнів молодшого шкільного віку може бути корисним 

застосування методу «оцінка героя», наприклад, коли вони, у процесі 

вивчення образу, зображеного на картині: 

— описують його (можливу) характерну діяльність (що він робить, про що 

він говорить, про що думає); 

— прогнозують ймовірні думки інших людей про нього (що говорять про 

нього); можливий перебіг певних змін (як він змінюється, як взаємодіє 

з людьми). 

Важливими тут є побудження, мотиви, що викликають позитивні 

емоції, стимулюють до діяльності й закріплюють цю діяльність як успішну. 

Вивчаючи життєвий і творчий шлях відомої львівської оперної 

співачки Соломії Крушельницької в Меморіальному музеї її імені у Львові, 

учні мали можливість проаналізувати за допомогою наведеного вище 

методу основні етапи життя і діяльності цієї видатної людини. У процесі 

заняття значну увагу було звернено на різні стимули, мотиви й заохочення 

до діяльності, зокрема, стимулювання діяльності й закріплення її як 

корисної та успішної; створення можливостей для побудови власної моделі 

діяльності. 

Для учнів середнього шкільного віку можливим є використання 

сінквейну. Наприклад, застосування цього методу у Львівському 

історичному музеї у процесі вивчення теми «Львів в епоху Австро-

Угорщини» передбачало втілення різних оцінювальних стратегій для 

розуміння характеру соціально-економічних та культурних процесів 

міського життя XVIII – XIX ст. на прикладі різних речових доказів – 

експонатів музею у поєднанні зі словесними конструкціями. 

По-перше, ми використовуємо іменник для визначення теми 

дослідження, далі – два прикметники для конкретизації й розкриття теми. 

                                                      
6  Шляхтина Л.М. Современные тенденции взаимодействия музея с детской аудиторией 

[в:] Эстетическое развитие ребенка в музейной среде и современные образовательные 

технологии: Краткое содержание докладов, Спб: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2000, с. 7–8. 
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Після цього за допомогою трьох дієслів робимо опис наших дій відповідно 

до теми, а далі складаємо речення, в якому висловлюємо наше ставлення 

до теми. Наприкінці складаємо одне слово-резюме (як синонім до нашої 

теми). Для цієї вікової категорії важливо ураховувати елементи  

«Я-концепції», самооцінки дитини, інтенсивних процесів її зростання, 

можливості самовираження та самоутвердження в групі. 

Сінквейн уможливлює також написання віршованих фрагментів  

в парах, нагадуючи одне одному правила написання, відпрацювання 

понять, відповідну рефлексивну оцінку. Також він допомагає резюмувати 

одержану інформацію, оцінити понятійний запас знань учнів, навчити 

висловлювати складні почуття й уявлення у стислій формі
7
. 

Для старшокласників найкраще підійде метод «багаторівневе 

опитування». Його використання у Львівській національній галереї 

мистецтв імені Бориса Возницького (ЛНГМ) у процесі проведення заняття 

«Дитячі образи в живопису» уможливлювало постановку різного роду 

запитань, які стимулювали розгляд досліджуваної проблеми у просторі 

музею із найрізноманітніших позицій. 

По-перше, ми висуваємо прості та уточнюючі запитання, що 

відображають буквальне розуміння теми та переформульовують  

її значення. 

По-друге, інтерпретаційні й практичні запитання, які проводять пошук 

відповідних зв’язків між різними дитячими образами на картинах ЛНГМ та 

сприяють використанню вже відомих знань. 

По-третє, аналітичні запитання, котрі розглядають обставини й мотиви 

появи різних образів та логіку їх схожості та відмінності. 

По-четверте, творчі запитання, які синтезують й узагальнюють наяну 

інформацію, і по-п’яте, оціночні запитання, на підставі яких здійснюється 

відповідне вироблення поглядів та переконань. Комбінація цих запитань 

передбачає урахування схильності до самоаналізу, пізнання свого 

внутрішнього світу, розвитку інтелекту дитини та можливості 

моделювання різних життєвих завдань. 

У процесі заняття важливо акцентувати увагу на різні психологічні 

засоби художників у своїй практиці, коли їм треба певним чином впливати 

на сприйняття обличчя моделі реципієнтом шляхом застосування таких 

художніх засобів, як світло, тінь, колірний рефлекс, фактура барвистої 

поверхні
8
. 

Представлені типи запитань становлять ієрархічну систему, нижній 

щабель якої займають буквальні запитання на знання, ерудицію. 

Передбачається, що далі у процесі навчання учень бути інтегрувати, 

                                                      
7  Муштавинская И.В. Указ. соч., с. 47. 
8  Успенський В.М. Схожість у портреті: психологічні аспекти [у:] Вісник Одеського 

національного університету, Психологія, 2010, Т. 15, вип. 9, с. 119. 
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аналізувати й використовувати інформацію за її значущістю. Запитання 

більш високого рівня розраховані на оцінювання та судження. Базисом цих 

запитань є відповідно основні поняття: суб’єкт, об’єкт, буття, система, час, 

простір, рух, причина, наслідок, функція, якість, кількість, ціль, засіб, 

метод. За допомогою комбінації таких запитань можна зібрати інформацію 

за даною проблемою та згенерувати нові ідеї, визначити систему поглядів
9
. 

Як бачимо з наведених прикладів, саме експозиційне предметне 

дидактичне середовище музею здатне створити реальні умови для 

інноваційної діалогічної форми оволодіння матеріалом, що цілком 

задовольняє вимоги сучасного навчального-виховного процесу. Це 

досягається завдяки багатому інформаційному полю музейних предметів, 

сюжетних рядів, широких можливостей для рольових ігор, можливостями 

саморозвитку музейної експозиції і, звичайно, взаємодією вчителя  

і музейного педагога
10

. 

Заняття зі студентами у музейному просторі з використанням елементів 

критичного мислення мають свої особливості. Головно вони полягають  

у розвитку умінь і навичок проведення пошукової діяльності, порівняння  

й бачення проблеми з різних позицій та протилежних поглядів, виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків, знаходженні й наведенні аргументів, 

демонструванні логічних думок й суджень та можливостей застосування 

різних стратегій мислення, серед яких можна виокремити інтеріоризацію, 

екстеріоризацію, проблематизацію та рефлексію. 

Ми проводили заняття зі студентами у Львівському історичному музеї 

(тема – «Образи середньовічного Львова»), використовуючи зазначені 

стратегії мислення у процесі створення ними власних музейних проектів 

(планів проведення семінарів з відповідним алгоритмом діяльності). 

У процесі застосування стратегії інтеріоризації ми акцентували увагу 

(шляхом пояснення, розповіді, переконання) на засвоєння зовнішніх дій  

з музейними експонатами (показ визначних експонатів середньовічного 

Львова, коментар до відомих хронік, привілеїв, статутів, реконструкція 

знаних історичних подій). Доцільним для цього є використання ігрового та 

ділового рівнів спілкування, прийомів музейної педагогіки для формування 

відповідних розумових дій. Можливе також застосування «методу 

відкриттів». 

Якщо мова йде про стратегію екстеріоризації, важливо проводити 

апеляцію до попереднього досвіду з історії середньовіччя, спираючись на 

елементи асоціативно-образного мислення (шляхом бесіди, навіювання, 

словесних конструкцій «пригадайте відомі пам’ятки нашого міста», «ви 

                                                      
9  Марченко О.Г.Вказ. праця, с. 66. 
10  Водорез Е.Л. Образовательная функция научно-технического музея [в:] Музейная 

эпистема: Сб. статей / Под ред. А.А. Никоновой, Спб: Кафедра музейного дела и охраны 

памятников СпбГу, 2009, с. 56–57. 
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знаєте, як виглядала площа Ринок у часи середньовіччя», «як відомо,  

у середньовічному Львові було багато цехів») та переходити до практичної 

роботи на експозиції (вікторина, кейс-метод, коментування, прийом руху) 

для формування відповідних вмінь і навичок, досвіду творчої діяльності. 

У ході застосування стратегії проблематизації у просторі музею 

необхідно виконати постановку навчальної проблеми (наприклад, 

«Наскільки було вигідним для Львова одержання Магдебурзького права  

у 1356 р.»), визначити шляхи її розв’язання та розгортати діяльність на 

експозиції (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, мозковий штурм, 

контент-аналіз). Важливо виявити суперечність та проблему, розв’язання 

якої було б цікавим та повчальним для всебічного розуміння та засвоєння 

матеріалу (прийоми порівняння, цитування). 

У процесі застосування стратегії рефлексії слід акцентувати на різних 

деталях експозиції та фіксувати образи, які формуються у результаті нових 

вражень. Важливо стимулювати мислення студентів для самостійного 

конструювання процесу навчання в музеї (прийоми ідентифікації, 

«зараження», метод диспуту) та самостійного визначення його результату 

(для інтерпретації різних фактів, подій, явищ). Найкращим для цього  

є самостійна постановка гіпотези (припущення) (наприклад, «Що було б, якби 

у Львові епохи середньовіччя мешкало утричі більше людей», «Як би 

склалися обставини у разі винайдення значних покладів золота поблизу 

міста») та її перевірка шляхом роботи з образами та інформацією, 

застосування елементів спостереження, узагальнення, порівняння, аналогії, 

моделювання, творчого мислення (прийоми локалізації подій, реконструкції). 

Обов’язковим є визначення тематики науково-дослідницької роботи. 

З огляду на викладене вище, можна акцентувати увагу на 

найважливіших етапах спільної роботи зі студентами – актуалізацію знань 

відповідно до запропонованої теми, поділ на групи й проведення чіткої 

мотивації до діяльності за рахунок пробудження інтересу та визначення 

мети майбутньої діяльності; активізацію студентів та пропозицію чіткого 

алгоритму дій; осмислення матеріалу шляхом безпосереднього 

застосування відповідних стратегій та пошуку доречних дидактичних 

методів та прийомів; узагальнення та систематизацію нової інформації для 

створення власних музейних проектів. 

Зазначимо, що критичність мислення означає не негативність суджень 

або критику, а розумний розгляд різноманіття підходів для винесення 

обґрунтованих суджень і рішень. Орієнтація на критичне мислення 

передбачає нічого не приймати на віру. Критичне мислення – це здатність 

учнів та студентів аналізувати навчальну інформацію з позицій логіки та 

особистісного підходу з метою використання отриманих результатів як до 

стандартних, так і нестандартних ситуацій і проблем. Відтак, критичне 

мислення – це здатність ставити нові запитання, знаходити аргументи, 

приймати незалежні продумані рішення. 
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Отже, на основі проаналізованого досвіду та вивчення праць сучасних 

науковців, ми можемо стверджувати, що у результаті застосування 

елементів критичного мислення у просторі музею учні та студенти 

оволодівають майстерністю комунікації, розвивають здатність до логічного 

мислення, аргументації власних думок. Головно це відображається  

у можливості розкриття багатого інформаційного поля музейних предметів 

визначенні цінності різної інформації, виявленні причинно-наслідкових 

зв’язків у процесі аналізу багатьох фактів, подій, явищ, застосуванні 

елементів різних стратегій мислення шляхом широкого комбінування 

відповідних дидактичних прийомів і методів. 

Уся ця діяльність відбувається на засадах інтерактивності, що, по- 

-перше, кардинально відрізняється від традиційних способів взаємодії  

у музейному просторі; по-друге, уможливлює багатосторонню 

комунікацію, що організовується у процесі навчання; по-третє, змінює 

саме ставлення музею до аудиторії учнів та студентів, перетворюючи їх на 

активних учасників музейної комунікації, партнерів. 

Перспективи застосування елементів критичного мислення у просторі 

музею можуть передбачати для учнів та студентів розвиток практичних 

вмінь з опрацювання інформації (аналіз, синтез, індукція, дедукція), 

цілісний розгляд поставлених навчальних проблем у широкому 

міждисциплінарному взаємозв’язку з іншими галузями знань та побудову 

логічних висновків, формування власної позиції щодо проблеми й розвиток 

умінь шукати альтернативи, змінювати й коригувати власну думку. 

Відповідно, розвиток критичного мислення у просторі музею 

можливий шляхом усебічної інтерпретації музейних предметів-образів – 

картин, скульптур, гравюр, ікон; використання елементів образної 

розповіді; у процесі предметно-пошукової діяльності; під час 

безпосереднього аналізу тексту; у ході дискусій, дебатів й обговорення 

різноманітних контекстів порушених питань. 

Summary 

Critical Thinking in the Museum Space: Opportunities of Developing in the 

Cooperation with Secondary and Higher School Students 

The paper analyses the aspects of developing critical thinking in the process of teacher’s interac-

tion with secondary and higher school students in the museum space. The author focuses on the 

necessity of creating the communication environment in the museum, and developing the personal 

logical thinking, the skills of argumentation, persuading, making the decisions, and forming the 

various activity experiences. He defines the perspectives of developing the critical thinking in the 

practice of secondary school, higher school and museum interaction. 

Keywords: critical thinking, museum space, teacher interaction, communication environment, 

secondary and higher school students. 
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Актуальність проблеми зумовлена принципово якісними соціальними 

змінами, які зазнало людство на рубежі ХХ–ХХІ століть і які спричинені 

поширенням глобалізаційних процесів на всі галузі життєдіяльності 

людини. Вагомим чинником соціальних змін є зростання функціональної 

ролі освіти і культури в забезпеченні економічного і соціального прогресу 

суспільства, посилення суттєвого їхнього впливу на людину і суспільство. 

Перетворення освіти на один з вирішальних соціокультурних чинників 

інформаційного суспільства – ”суспільства знань”,”суспільства освіти” 

потребує відповідних змін як в організуванні системи національної освіти 

(середньої та вищої), так і в змісті, методах і формах навчального процесу. 

Початок нового тисячоліття неминуче веде науковців світу до пошуку 

нових філософських пріоритетів і моделей життєдіяльності, які  

б відповідали типу глобалізованого суспільства ХХІ ст. За одностайним 

переконанням зарубіжних та вітчизняних дослідників і науковців, у новому 

тисячолітті запорукою виживання людства стає необхідність пошуку згоди 

і взаєморозуміння між різними культурами, народами та прийняття їхніх 

глибоко вкорінених цивілізаційних відмінностей. З огляду на це метою 

статті є визначення особливостей впливу освіти і культури в ціннісному 

вимірі на розвиток суспільства як важливих чинників суспільно- 

-культурного поступу. Для досягнення цієї мети коротко розглянемо  

і охарактеризуємо своєрідність впливу освіти і культури на розвиток 

українського суспільства і визначимо сучасні тенденції їхнього прояву. 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.30
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Напрями сучасних досліджень. Питанням формулювання сутності 

понять ”освіта” і ”культура” в наукових дослідженнях приділяється 

належна увага, зокрема: М. Згуровський розглядає освіту і культуру як 

важливі чинники кардинальних змін у суспільному розвиткові з погляду 

філософії освіти, М. Марчук досліджує аксіологічну компоненту 

пізнавальної діяльності і визначає передумови творення ціннісного 

потенціалу знання; Б. Починюк здійснює ціннісну інтерпретацію 

гуманітарного знання у контексті сучасної парадигми освіти;  

Л. Сараницька розкриває особливості гуманізації освіти як вимоги 

сучасності і визначає головні положення гуманітарного пізнання, М. Бауер 

характеризує ціннісні аспекти формування суспільної свідомості; Д. Лукас 

і О. Васильченко виокремлюють етичні принципи та цінності педагогічної 

діяльності; М. Швед окреслює аксіологічний та антропологічний виміри 

педагогічної освіти та визначає головні тенденції формування морально- 

-духовних цінностей педагога; І. Андрейко досліджує особливості впливу 

освіти та культури на формування особистості в контексті сучасних реалій 

глобалізації. Водночас проблема впливу освіти і культури на розвиток 

суспільства в контексті формування ціннісного світобачення, незважаючи 

на актуальність, вивчена недостатньо. 

Виклад основного матеріалу. Наша сучасна епоха характеризується 

такими фундаментальними явищами як глобалізація та інформаційна 

революція. На думку В. Андрущенка їхній вплив на всі сторони 

суспільного життя такий потужний і всеохоплюючий, що жоден з процесів, 

який відбувається, не може бути раціонально пізнаним без їхньої рефлексії 

в контексті означених процесів. Економіка і політика, міжособистісні 

відносини і мораль, культура і мистецтво, особливості побутового життя 

тощо ”знаходяться у полоні” глобалізаційних та інформаційних впливів, 

які переживає сучасне суспільство. Не є виключенням і освіта. Змінюючись 

і трансформуючись під впливом глобалізаційних й інформаційних 

технологій, система освіти зазнає якісних змін та набуває нових вимірів  

у проекції на віддалену перспективу свого розвитку. Характерно, що вплив 

означених явищ зумовлює майже миттєву трансформацію процесів 

життєдіяльності людини
1
. 

Видатний американський футуролог О. Тоффлер у своїй знаменитій 

книзі ”Шок майбутнього” зазначає, що суспільні зміни відбуваються 

настільки швидко і радикально, що шокують людину, котра втрачає 

розуміння сенсу життя, базових цінностей, світогляду. І справді 

відбувається новий поворот історії, дивовижна трансформація соціуму, 

всебічні зміни всіх форм соціального й індивідуального буття. Доки ми 

                                                      
1  Андрущенко В. Філософія освіти: в пошуках перспективи, [w:] Філософія освіти, № 1(3), 

2006. 
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цілісно не усвідомимо того, що з нами відбувається, не сформуємо бодай 

теоретично, як говорять синергетики, „порядку із хаосу”, ми ніколи не 

вибудуємо якісної системи освіти, яка б забезпечила ефективну підготовку 

людини до життя. 

Виокремлюючи і переосмислюючи ціннісно-орієнтаційний контекст 

сучасного життєвого процесу В. Андрущенко справедливо зазначає, що 

слід враховувати дві групи відносно самостійних, і разом з тим, органічно 

взаємопов’язаних реалій – зовнішніх і внутрішніх. Їхнє своєрідне 

порівняння на рівні побутової свідомості й теоретичного аналізу формує 

той своєрідний ”дух епохи”, з якого витікає нинішня філософія освіти.  

У зв’язку з цим у всьому світі відбуваються зміни суспільної свідомості 

щодо ролі та значення освіти у житті людини. Від освіти очікується 

активна участь у вирішенні проблем різного рівня – зміцнення миру, 

забезпечення економічної стабільності, протистояння девальвації 

цінностей, формування культури особистості й цілого суспільства.  

Тому освіта й культура залишаються в центрі уваги всього світового 

співтовариства. Освіта, найчутливіший суспільний феномен, незаперечно 

виступає основою інтелектуального, духовного, соціального й економічного 

розвитку суспільства і держави. Від якості освіти залежить, з якими 

знаннями, світоглядом і громадянськими принципами увійде до нового 

інформаційного суспільства молоде покоління. Сучасна освіта має 

базуватися на засадах майбутнього антропогенного соціокультурного 

середовища. Її завданням є формування особистості, котра зможе вижити  

в умовах соціокультурної невизначеності. Тому важливі не самі знання,  

а їхня творча інтерпретація. Країни з розвиненою економікою постійно 

нарощують витрати на освіту, оскільки освіта, особливо вища школа, стала 

важливим чинником реалізації їхньої стратегії економічного зростання. 

Система освіти загалом, а вищої школи зокрема, в успішних країнах 

перестала сприйматися як сфера невиробничого споживання й усе більше 

утверджується як найбільш ефективна інвестиція в людський капітал, який 

забезпечує країні економічні і соціальні вигоди та стимулює всебічний 

прогрес. 

Оскільки суспільство, як сукупність людей, постійно змінюється та 

розвивається, а суспільний розвиток є процесом соціальних, економічних, 

культурних змін, доцільно звернути увагу на потреби сучасних і майбутніх 

поколінь, а саме: збереження довкілля і здоров’я людини,  

її працевлаштування, створення нових технологій тощо. Такий суспільний 

розвиток залежить від рівня освіченості громадян та рівня їхньої культури. 

Відтак орієнтація на постійний розвиток суспільства зобов’язує безустанно 

здійснювати інвестиції в людський капітал. Людський капітал – це 

привласнена сукупність інтелектуальних і фізичних ресурсів, що 

виявляється у здібностях, компетентності, мотивації, здоров’ї людини та 
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використовується нею в економічній діяльності з метою одержання 

зростаючого доходу. У створенні людського капіталу провідна роль 

належить сфері освіти. 

З метою реформування та розвитку суспільства вчені (О. Базулик,  

В. Кремень, І. Зязюн, Н. Юхименко та ін.) розробляють сучасну 

філософську концепцію освіти, науки. У контексті філософії освіти вона не 

лише забезпечуватиме оволодіння знаннями і технологіями сучасної 

освітньої діяльності в умовах трансформації суспільства, а й обґрунтовує 

аксіологічні та педагогічні передумови формування особистості, котра  

в майбутньому визначить своє місце в новому, динамічному, модерному 

соціумі з метою успішної і ефективної самореалізації. На думку цих учених 

такий підхід забезпечить:  

— системне засвоєння матеріалу з усього спектру філософських проблем, 

які виникають в освіті; 

— цілісне осягнення генезису освіти як інституту в культурно-історичному 

контексті; 

— визначення ролі та значення освіти в культурі суспільства; 

— визначення образу-ідеалу нового типу особистості, аргументація його 

основних якостей
2
. 

Освіта – соціальний інститут, що виконує економічну, соціальну  

і культурну функції. Економічна функція передбачає участь особистості  

в економічному житті суспільства. Соціальна функція полягає в участі  

у процесах соціалізації особистості, відтворенні соціально-класової  

і соціально-статусної структури суспільства; культурна – у тому, щоб 

використовувати раніше накопичену культуру з метою соціалізації 

індивіда, формує його творчі здібності. Освіта є важливим чинником, який 

впливає на поведінку особистості, оскільки зростання освітнього рівня 

населення є важливим показником розвитку суспільства. Освічена, 

ерудована, культурна людина прагне до постійного розвитку  

і самовдосконалення. Завдяки тому, що люди отримують освіту та стають 

фахівцями в певній галузі, суспільство розвивається
3
.  

Аналізуючи сучасні педагогічні дослідження, приходимо до висновку, 

що освіта як найчутливіший суспільний феномен виступає основою 

інтелектуального, духовного, соціального й економічного розвитку 

суспільства і держави. Від якості освіти залежить, з якими знаннями, 

світоглядом і громадянськими принципами увійде до глобалізованого 

інформаційного суспільства молоде покоління. Сучасна освіта має 

базуватися на засадах майбутнього антропогенного соціокультурного 

середовища. Її завданням є формування особистості, котра зможе вижити  

                                                      
2  Базулик О., Юхименко Н. Філософія освіти, К., 2010, с. 6. 
3  Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. Укладачі:  

В.М. Піча, Ю.В. Піча, Н.М. Хома та ін., За заг. ред. В.М. Пічі, К, 2002, с. 258. 
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в умовах соціокультурної невизначеності. Тому важливі не самі знання,  

а творче їхнє застосування в новій конфігурації, з новими акцентами  

й новими цілями
4
. 

Погоджуємося з твердженням науковців, що освіта призначена для 

того, щоб дати новому поколінню початкові знання культури, формуючи 

поведінку в дорослому житті і допомагаючи у виборі можливої ролі  

в суспільстві. У широкому сенсі слова, освіта — процес або продукт 

формування розуму, характеру або фізичних здібностей особистості.  

У технічному сенсі — це процес, за допомогою якого суспільство через 

школи, коледжі, університети та інші навчальні заклади цілеспрямовано 

передає свою культурну спадщину — накопичене знання, цінності та 

навички від одного покоління — іншому
5
. 

Критичний аналіз освіти засвідчує: по-перше, якщо стихійно 

неупорядковане окультурення людини – це процеси одномоментні  

з виникненням і подальшою еволюцією соціально-культурної форми 

життя, то освіта як цілеспрямовано-організована трансляція 

нагромадженого культурою людського досвіду з’являється пізніше, лише 

на деякому етапі ускладнення зазначеної життєвої форми; по-друге, 

зародження освіти зумовлено зростанням продуктивної людської 

діяльності, коли людські суспільства піднімаються на певний рівень 

культурного розвитку. На підставі цього можемо стверджувати, що освіта  

і культура тісно взаємопов’язані, взаємодоповнюють і взаємозбагачують 

одна одну. 

Поняття ”культура” – це історично визначений ступінь розвитку 

суспільства і людини, вживається в усіх сферах людської діяльності: 

виробничій політичній, педагогічній, художній, побутовій тощо  

і виражається в результатах матеріальної та духовної діяльності людей
6
. 

Упродовж існування людської цивілізації проблеми культури мали 

першочергове, по суті, провідне значення - передусім тому, що культура 

завжди була могутнім чинником соціального розвитку, відображала якісну 

характеристику суспільного життя, уособлювала в собі специфічний спосіб 

людської життєдіяльності, зафіксований в результатах праці, в системі 

соціальних норм і закладів. Зауважимо, що основне в змісті культури є не 

речі, а людина, суспільство. Усі її види: культура виробництва, культура 

управління, педагогічна культура, політична культура, художня культура, 

культура міжособистісних відносин, екологічна тощо – утворюють єдине 

                                                      
4  Андрейко І.В. Особливості впливу освіти та культури на формування особистості  

в контексті сучасних реалій глобалізації, [w :] Філософія. Психологія. Педагогіка, Випуск 

3, 2009, с. 15–18. 
5  Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів, К.: Центр учбової літератури, 2009, с. 12. 
6  Лобас В.Х. Українська і зарубіжна культура, К., 2000. 
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ціле як форми існування й розвитку людської природи, а отже, – 

суспільства. 

Людська історія супроводжується нагромадженням сукупного 

культурного фонду і тієї важливої для людини інформації, що в ньому 

акумулюється. Це приводить до неухильного посилення інформаційного 

градієнту (перепаду), який виникає і стрімко зростає внаслідок різниці  

в обсягах інформації, що є в загальносуспільному культурному надбанні  

й окремому людському індивідуумі. Інформаційний градієнт зумовлює 

інформаційні потоки у культурному людському суспільстві. 

Культура набуває соціального впливу передусім як необхідний аспект 

діяльності суспільної людини. Вона ґрунтується на соціальних засадах  

і передбачає організацію спільної діяльності людей, а отже, регулювання 

цієї діяльності певними правилами, нормами, акумульованими в традиціях, 

знакових і символічних системах тощо. Зміст культури впливає не лише на 

темпи діяльності, прискорюючи чи уповільнюючи їх, але й визначає  

її змістовне цілеспрямування. Думки, погляди, рішення, які зумовлюють 

різні сфери суспільної практики, підтримуються логікою культури. 

Становлення нового рівня самоорганізації культури людства пов’язане 

саме з утворенням на культурному тлі специфічної упорядкованої 

структури – системи освіти, яка покликана забезпечувати організовано- 

-цілеспрямоване споживання культурно нагромадженого досвіду. 

Тим початковим станом, під час якого виокремлюється освіта, є такий 

культурний розвиток, коли культура, будучи визначальною, домінуючою, 

головуючою у програмуванні існування людини, зважаючи на велике  

її нагромадження, не може достатньо засвоюватися людиною у процесі 

звичайної діяльності впродовж її життєвого становлення. Виділення освіти 

як частини культури було необхідним. Інакше кажучи, нагромадження 

культури потребувало на певному історичному етапі прогресу людського 

суспільства, принципового удосконалення механізму освоєння її змісту. 

Отже, завдання освіти – стиснути зосереджену в культурі інформацію, 

відібрати в ній головне, сутнісне, важливе, надати їй вигляду, придатного 

для швидкої та максимально повної міжлюдської трансляції, узгодити 

природно обмежені потенції конкретної особи та глобальний масив 

неперервно зростаючої культури з метою забезпечення, відтворення, 

підтримки і розвитку соціально-культурної форми життя
7
. 

Оскільки освіта є частиною культури, то має існувати потреба культури 

в освітній підсистемі, адже культура – це сукупний продукт творчих сил 

людства. ЇЇ розвиток цілком залежить від людської діяльності, яка 

формується шляхом інформаційно-культурного програмування. Отже, 

прогрес культури визначається тим, наскільки відтворюються творчі сили, 

                                                      
7  Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ ст., К., 2002, с. 23. 
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що її породжують. Культурі одвічно притаманні риси носія інформації, яка 

потрібна для процесу окультурення людини, тобто ”синтезу особистості”, 

що зумовлює культурну предметність. 

Зазначимо, що для культурних перетворень освіта є важливим складником 

культури, що значно її прискорює, інтенсифікує, ферментує. Цілісний 

розвиток культури водночас потребує встановлення адекватності освіти тій 

культурі, складової якої вона є, тобто культуро відповідності освіті. 

Принцип культуро відповідності освіти, який базується на освітній 

функції повноти передачі надбань культури суб’єкта діяльності, 

розробляли свого часу класики педагогіки Я. Коменський, А. Дістервеґ,  

К. Ушинський, В. Сухомлинський та ін. У період становлення української 

нації цей принцип яскраво реалізується в процесі повернення українській 

системі освіти національно-культурного підґрунтя.  

Вищезазначене свідчить про те, що українська освіта і культура не 

мають замкнутися в собі. Діалектика загального, особливого, одиничного 

лише вимагає, щоб, залишаючись відкритими до світу, вбираючи 

загальнолюдське, культура й освіта не втрачали своєї національної 

самобутності, примножуючи власні культурно-освітні здобутки  

й надбання. 

У контексті нашого дослідження актуальна проблема взаємозв’язку 

особи з культурним середовищем. Розглядаючи процес освіти як рух особи 

в полі культури суспільства, можна чітко вирізнити дві її складові.  

З одного боку, людина активна, вона рухається шляхом пізнання, 

розробляє і вдосконалює індивідуальну систему моделей світу. З іншого, – 

особа росте в культурному середовищі та стає його невід’ємною частиною, 

приймає норми, звичаї та звички, які здавна належать суспільству
8
. 

Відбувається становлення і розвиток індивідуальної культури в полі 

культури суспільства, що є предметом дослідження багатьох наук. 

Освіта як підсистема індивідуальної культури є представником 

культури суспільства в ній. За М. Поляні, освіта, як пуповина, поєднує 

особу з культурою всього суспільства, задає контекст будь-якому 

особистісному звершенню, а досвід і суспільні знання стають 

особистісними
9
. Отже, освіта виконує роль культурного посередника.  

Взаємодію культури й освіти можна розглядати на рівнях: 

— соціуму, в історичному контексті; 

— конкретних соціальних інститутів чи сфери середовища розвитку 

людини; 

— навчальних дисциплін. 

                                                      
8  Швед М.С., Швед М.Б. Освіта і культура як суспільні явища, [w:] Вісник Львівського 

університету, Серія педагогічна, 2004, Вип. 18, с. 6–7. 
9  Гусинський Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования, М., 2000,  

с. 102. 
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Освіту людини й освітню систему розглядають лише в конкретному 

соціокультурному контексті, у зв'язку з багатогранністю їхніх відносин. 

Освіта виконує наступні соціокультурні функції: 

— соціалізації особистості та спадкоємності поколінь; 

— спілкування й долучення до світових цінностей, досягнень науки  

і техніки; 

— розвитку й становлення людини як особистості, суб'єкта  

й індивідуальності; 

— формування духовності людини та її світогляду, ціннісних орієнтацій  

і моральних принципів. 

Вивчення органічних звязків освіти з культурою та їхнього впливу на 

розвиток суспільства є предметом спеціальних досліджень. Освітні  

і культурні процеси мають віддзеркалювати реальний характер життєвого 

процессу, його зміни, суперечності, успіхи і невдачі, позитивні і негативні 

сторони. 

Важливим для розвитку сучасного суспільства виступає новий тип 

культури, зорієнтований на гідність людини, в якому вищою цінністю  

є цінність особистості, незалежно від того, що можна отримати від неї. 

Кожна людина в такому суспільстві (діти, люди похилого віку, сироти, 

особи з особливостями психофізичного розвитку та ін.) почуваються 

комфортно, захищено, на рівні з усіма іншими громадянами. Очевидно, що 

культура гідності вимагає нової парадигми освіти, докорінних змін у змісті 

та організаційних формах всієї освітньої системи. Така освіта зорієнтована 

на виховання власної гідності людини, її свободи, професійної і загально- 

-освітньої компетентності. Нова освітня парадигма має базуватися на 

принципах гуманізму, демократизму, зосередженості на людині. Важливим 

у методологічному плані є співставлення принципів сучасної освіти і тих 

світоглядних ідей культури, які повинні разом творити нову освітньою 

парадигму. Відповідно до неї людину слід сприймати такою, якою вона є, 

незалежно від норм чи оцінок дорослих або дітей. Тому, з позицій 

гуманізму К. Роджерса, Я. Корчака, адекватним до нової освітньої 

парадигми може бути тільки принцип беззастережного прийняття 

особистості. Звичайно, різні проблеми внутрішнього зв’язку культури  

(її типів, парадигм, тенденції) і освіти розкривають суперечності між 

“освітнім” стереотипом суспільної свідомості, що склався за всю історію 

цивілізації, та знаннями про людину, які постійно накопичуються. 

Нині світові освітні системи знаходяться в стані радикальних змін. Це  

і спонтанний розвиток, і цілеспрямовані реформи. Останні найчастіше не 

призводять до бажаних результатів, тому що між філософським знанням, 

навчальними дисциплінами, навчально-методичним забезпеченням 

практики в сфері освіти немає спадкоємного взаємозв’язку, відсутня 

рефлексія, оскільки не завжди чітко окресленими є інтереси і цінності, що 
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стоять за цілями реформування. Звідси – необхідність виявлення вихідних 

принципів, ціннісних орієнтирів перетворення і розроблення методології 

їхнього використання як засад трансформації системо-утворюючих 

елементів освіти.  

Виходячи з цього освіта повинна сприяти забезпеченню спадкоємності 

і відновленню суспільства. В умовах їхньої швидкої еволюції і складності, 

що зростає, в умовах прискореного накопичення і роздрібнення знань  

і напрямків їхнього застосування, освіта повинна зберегти людський вимір 

будь-якого процесу, а також плекати цінності толерантності, солідарності, 

поваги і розуміння інших. Дуже важливо є приділяти увагу 

міжкультурному аспекту будь-якої форми освіти. 

Друга половина ХХ сторіччя характеризується появою великої 

кількості наукових праць, в яких, на основі аналізу тенденцій розвитку 

суспільства в цілому, його культурних перетворень, зміни поглядів на світ, 

місце людини у світі створюється концептуальний образ майбутньої 

освіти, яка покликана підготувати нинішні і майбутні покоління до життя  

в новому сторіччі, де освіта і культура будуть тією силою, що інтегрує 

світове співтовариство. 

Отже, освіта та культура є основними чинниками розвитку 

матеріального та духовного багатства суспільства завдяки своїй унікальній 

місії щодо зростання інтелектуального капіталу – знань та 

компетентностей людини, соціальної стабільності та ефективного 

забезпечення зайнятості населення, збільшення національного доходу, 

зменшення бідності, зростання рівня культури виробництва і споживання, 

підвищення якості життя. 

Summary 

Influence of Education and Culture on the Development of Society 

The main attention is given to the connection between education and culture as an important factor 

in the development of human society. The authors consider and analyze the essence of the notions 

“education” and “culture”, and their influence on the social development. The accent is laid on the 

problem of a person in the cultural environment, and the role of art, especially music one, in edu-

cational and cultural person’s development. 

Keywords: education, culture, development, globalization, information Society. 
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Zachód oczami Aleksego Chomiakowa.  

Trudne zaczątki dialogu kulturowego 

Słowa kluczowe: cywilizacja europejska, Rosja, dialog, słowianofilstwo, racjonalizm, indywidualizm. 

Celem niniejszego szkicu jest próba odpowiedzenia na następujące pytanie: 

czy z refleksji eklezjologicznej i historiozoficznej Aleksego Chomiakowa wyni-

kać mogła możliwość podjęcia dialogu pomiędzy Wschodem a Zachodem?  

W artykule tym prześledzimy dynamikę myśli przedstawiciela słowianofilstwa kla-

sycznego, zawartą w dziełach adresowanych do odbiorców zachodnioeuropejskich  

i w monumentalnej pracy poświęconej problematyce historiozoficznej (Zapiski o hi-

storii powszechnej). Poglądy Chomiakowa warte są przedstawienia z racji niejedno-

znaczności, z jaką odnosił się słowianofil do Zachodu: choć ostatecznie zanegował 

możliwość życia kościelnego w katolicyzmie i w protestantyzmie, to mimo wszyst-

ko jako świecki teolog zainteresował się w ogóle tematem jedności i nie potraktował 

Zachodu jako terenu do ponownej chrystianizacji. Znamienne, iż jako myśliciel cha-

rakteryzujący się radykalnym antyracjonalizmem osadził swą refleksję nad Zacho-

dem blisko szerszego problemu człowieka, postrzegając go w ostrej dychotomii, 

której jedną stronę stanowi rozum, konieczność, drugą zaś wiara i wolność. 

Z treści zawartej w pracach teologicznych Chomiakowa, broszurach pole-

micznych i listach kierowanych przezeń do przedstawicieli wyznań zachodnich 

wypływał wniosek, iż jedność mistyczna Kościoła, określająca życie chrześcija-

nina, będąca źródłem życia i prawdy, nadająca kształt historii Wschodu i Zacho-

du, pozwalała żywić nadzieję na powrót do jedności widzialnej chrześcijan. 

Chomiakowowski optymizm uwarunkowany był jego przywiązaniem do idei 

jedności Kościoła: „Cała przyszłość jest w Kościele”
1
. W niewielkiej objęto-

                                                      
1  А.С. Хомяков, Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. 

По поводу одного окружного послания Парижского архиепископа, [w:] А.С. Хомяков, 

Церковь одна, Издательство Даръ, Москва 2005, s. 288. 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.31
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ściowo broszurze zatytułowanej Kościół jest jeden Chomiakow przedstawił jego 

wzniosłą, idealistyczną wizję. Szczególnie podkreślał on znaczenie jedności 

niewidzialnej i mistycznej, zakorzenienia jedności w Bogu: „Kościół jest jeden, 

jak Bóg jest jeden […]. Jedność Kościoła wypływa z jedności Bożej”
2
. 

Zgodnie z idealizmem eklezjologicznym Chomiakowa, konstytucja Kościoła 

jest duchowa, jest on ciałem mistycznym, nie materialnym, jak pragnęłyby „sek-

ty zachodnie” – podkreślał Aleksy Chomiakow, mając na myśli katolicyzm  

i protestantyzm. Podział na Kościół widzialny i niewidzialny był dla Chomia-

kowa rozróżnieniem umownym, dokonanym z powodu ograniczoności człowieka:  

Kościół jest jeden, pomimo podziału widzialnego dla człowieka, jeszcze żyjącego na 

ziemi. Tylko w stosunku do człowieka można uznawać podział Kościoła na widzialny  

i niewidzialny, jedność Kościoła jest prawdziwa i bezwarunkowa3.  

Co więcej, Chomiakow uzależnił Kościół widzialny od niewidzialnego. Ko-

ściół widzialny „istnieje tylko dzięki swemu podporządkowaniu Kościołowi 

niewidzialnemu”
4
. W przekonaniu Chomiakowa, Kościół przynależy do porząd-

ku niebieskiego: „Kościół, nawet ziemski, nie jest z tego świata”
5
. Błąd Zachodu 

polegał – jego zdaniem – na traktowaniu nadprzyrodzonej natury Kościoła na 

sposób zupełnie ziemski: „Zarówno Rzymianin, jak i protestant rozumują  

o sprawach niebieskich jak o ziemskich”
6
.  

Istotą Kościoła była w ujęciu Chomiakowa miłość, więź miłości w Duchu 

Świętym, będąca gwarancją jedności w wolności: „Wartością najwyższą jest mi-

łość i jedność”
7
. W oczach Chomiakowa była to tajemnica jedności wolnej, „we-

wnętrznej”, duchowej, którą określił mianem soborowość (соборность)
8
. Chomia-

kow soborowość rozumiał jako ideę soboru, czyli organ Ducha Świętego, wyrażają-

cego jedność wszystkich, a więc jedność w mnogości, „w miłości chrześcijan”
9
. 

                                                      
2  А.С. Хомяков, Церковь одна, [w:] А.С. Хомяков, dz. cyt., s. 47, 3.  
3  Tamże, s. 3. 
4  А.С. Хомяков, Несколько слов…, s. 414. 
5  Tamże, s. 189. 
6  Tamże. 
7  А.С. Хомяков, Церковь одна…, s. 42. Por. А.С. Хомяков, Несколько слов…, s. 126. 
8  Wiele opracowań poświecono temu istotnemu terminowi w eklezjologii rosyjskiej. Sergiusz 

Bułgakow wyjaśnia to pojęcie zgodnie z rozumieniem słowianofilów: „W Symbolu Wiary 

fragment mówiący o Kościele jest przetłumaczony tak: w jeden święty soborny i apostolski 

Kościół. Tutaj słowo soborny oddaje greckie katholikèn. Podstawowe znaczenie słowa sobor-

ność – soborny (od słowa sobór) wskazuje na związek Kościoła z soborami, jego conciliabilitè, 

określa Kościół jako chroniący naukę soborów powszechnych i lokalnych, a szerszym sensie – 

jako mający organ swojej władzy w soborze. Dalsze znaczenia (w ogóle bezpośrednio nie za-

warte w greckim słowie katholikòs, jak i we wszystkich tłumaczeniach tego słowa) zawierają 

myśl, że Kościół gromadzi (ros. sobirajet), włącza w siebie wszystkie narody i rozprzestrzenia 

się na cały świat, a w tym sensie soborność oznacza powszechność – Kościół soborny jest Ko-

ściołem ekumenicznym”. S. Bułhakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, 

tłum. H. Paprocki, „Orthdruk” – „Formica”, Białystok – Warszawa 1992, s. 73–74.  
9  А.С. Хомяков, Несколько слов…, s. 403. 
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Osnowę Kościoła widział nie w doktrynie czy instytucji, lecz w działaniu i łasce 

Ducha Świętego, w organicznej więzi prostego ludu (demokratyzm eklezjolo-

giczny)
10

. Tymczasem – w ujęciu klasyka nurtu słowianofilskiego – Kościół 

rzymskokatolicki, wynosząc do rangi dogmatu opinię biskupów, naruszył prawo 

miłości i w rezultacie nie tylko utracił żywą więź z wiernymi, ale „uczynił  

z wolnego człowieka niewolnika”
11

. Jedność i wolność stały się odtąd dla Za-

chodu pojęciami wykluczającymi się nawzajem. Kościół rzymski wybrał jed-

ność czysto zewnętrzną, bez wolności – przekonywał Chomiakow
12

. Uważał on, 

że na Zachodzie zastąpiono miłość i autentyczne braterstwo chrześcijańskie jed-

nością sztuczną, instytucjonalną, tym samym nietrwałą
13

. Chomiakow oskarżał 

romanizm (określenie Chomiakowa) o zniszczenie wewnętrznej jedności wspól-

noty wiernych, jurydyzację i ekonomizowanie Kościoła (liczba zasług i grze-

chów, sprzedaż odpustów) oraz jego militaryzację („drużyny jezuitów”)
14

. 

W przekonaniu Chomiakowa reformacja była uzasadnionym buntem jedno-

stek przeciwko zewnętrznemu autorytetowi hierarchii katolickiej, przeciwko 

przymusowej jedności
15

. Z drugiej strony, wolność pojmowana przez protestantów 

indywidualistycznie była tylko pozornym wyzwoleniem jednostki. Zgodna z du-

chem chrześcijaństwa może być tylko wolność, która nie prowadzi do przyznawa-

nia jednostkom prawa do samowolnego interpretowania prawd objawionych. 

Chomiakow dostrzegał wspólny fundament ideowy romanizmu i protestantyzmu – 

walkę ze sobą prowadziły przy użyciu tego samego racjonalistycznego narzędzia: 

„W ten sposób wojujące ze sobą strony przez całe wielki używają sylogizmów,  

a wszystko to na gruncie racjonalizmu; jedna i druga strona nie może wybrać dla 

siebie innego narzędzia walki”
16

. W rezultacie wyniszczające siebie nawzajem – 

jak pisał – „sekty racjonalistyczne” zostawiły otwartą drogę dla ekspansji ateizmu. 

Jeszcze bardziej zatomizowani Europejczycy nie mieli już nawet możliwości za-

poznania się ze wzorcem jedności z powodu odrzucenia tradycji i braku więzi z jej 

depozytariuszem, czyli Kościołem prawosławnym – powszechnym
17

. 

Chomiakow, mimo ponurej diagnozy współczesnego mu świata, oznajmiał 

optymistycznie, że podstawą do odbudowania jedności jest Kościół niewidzial-

                                                      
10  Omówienie demokratyzmu eklezjologicznego Chomiakowa zawiera książka: A. Pawłowski, 

Idea Kościoła w ujęciu rosyjskiej teologii i historiozofii, Polskie Towarzystwo Teologiczne, 

Warszawa 1935. 
11  А.С. Хомяков, Несколько слов…, s. 91. 
12  Tamże, s. 286. Por. tamże, s. 432.  
13  Zob. tamże, s. 218, 220. 
14  Tamże, s. 88–91. 
15  Tamże, s. 94. 
16  Tamże, s. 96. 
17  Chomiakow stwierdził nawet, że tylko wyznanie prawosławne jest chrześcijańskie: „Z woli 

Boga Święty Kościół po odpadnięciu Rzymu uchował się w eparchiach i patriarchatach grec-

kich i tylko te wspólnoty mogą nazywać się w pełni chrześcijańskimi, które są w komunii lub 

mają ścisły związek z patriarchatami wschodnimi. […] dlatego Kościół nazywany jest Prawo-

sławnym, inaczej Wschodnim, czyli Grecko-Rosyjskim”. А.С. Хомяков, Церковь одна…, s. 47.  
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ny, który w jego przekonaniu nigdy się nie podzielił, choć doświadczył schizm 

widzialnych. Podzielili się tylko chrześcijanie, a uściślając: cześć z nich odłą-

czyła się od Kościoła. Z tego powodu Chomiakow, polemizując z przedstawicie-

lami wyznań zachodnich, sprzeciwiał się pojęciu: zjednoczenie kościołów. 

Uważał, że słowo: unia, związek (союз) wskazuje na wyłącznie ludzkie poszu-

kiwanie zjednoczenia, na budowanie przymierza, które będzie tylko zamasko-

waną niezgodą. Kościół nie może być arytmetycznym połączeniem poszczegól-

nych wyznań, lecz nade wszystko musi być wyrazem pełnej harmonii wiary: 

„Związek (союз) to zupełnie co innego niż jedność i widocznie duch Kościoła 

[…] zupełnie opuścił świat protestancki skoro […] doszedł do wymieszania 

dwóch, jakże różnych pojęć związku (alliance) i jedności (unité). Związek! 

Przecież to pojęcie świata polityki: to rozłam, ukryta niezgoda, fałsz umawiają-

cych się stron, interesantów, to obopólna obojętność wobec życia, niewiara, 

oznacza wszystko to, co Kościołowi nieznane, a Królestwu Bożemu obce. So-

jusz między Kościołami partykularnymi!”
18

.  

Dlaczego chrześcijanie na Zachodzie „odpadli” od Kościoła? W swych pra-

cach Chomiakow wskazał implicite na następującą przyczynę: Zachodem powo-

dowała pycha, duma ludzka, pragnienie doszukiwania się nieomylności w rozu-

mie, co znalazło między innymi wyraz w samowolnym dokonaniu zmiany  

w Symbolu wiary (Filioque): „Pycha rozumu i władzy nieprawowiernej, przypi-

sująca sobie, wbrew woli całego Kościoła, prawo dodawania osobistej interpre-

tacji i ludzkiego domysłu do Symbolu Niceo – Konstantynopolitańskiemu, już 

samo z siebie jest naruszeniem świętości i nienaruszalności Kościoła”
19

.  

Polemizując z przedstawicielami wyznań zachodnich, stwierdził, że cechą 

konstytutywną romanizmu i protestantyzmu było przekonanie o potędze rozu-

mu: „Rozum ludzki wzniósł się, pyszniąc się stworzoną dla niego niezależnością 

logicznego osądu […]. Tak pojawił się protestantyzm […] niepokorne dziecko 

romanizmu”
20

. Chomiakow wskazywał na tożsamość ideową – jak pisał – „sekt 

zachodnich”. I choć protestantyzm – przekonywał czytelników Rosjanin – 

słusznie sprzeciwiał się władzy Rzymu, to jednak w sposobie podejścia do 

spraw wiary (racjonalizm) nie różnił się od Rzymu: „Z łatwością można by uka-

zać w nauce protestantów niezatarte rzymskie piętno i duch racjonalizmu, jakim 

charakteryzuje się papizm”
21

.  

Zachód niejako pogłębił grzech pierwszego człowieka, który poddał się wy-

łącznie mocy prawd rozumu, zamieniając owoc z drzewa życia na owoc z drze-

wa wiedzy. Chomiakow uważał, że odwoływanie się jedynie do instancji rozu-

mu oddala człowieka od Boga: „Ordynarny i ograniczony rozum, oślepiony ze-

psuciem zdemoralizowanej woli, nie widzi i nie może ujrzeć Boga. Jest Bogu 

                                                      
18  А.С. Хомяков, Несколько слов…, s. 362. 
19  Tenże, Церковь одна…, s. 18. 
20  Tenże, Несколько слов…, s. 94. 
21  Tamże. 
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obcy jak zło […]. […] skończony rozum cały pochłonięty jest przez grzech”
22

. 

Ludzkie myślenie – twierdził Chomiakow – winno zawsze ustosunkowywać się 

do Absolutu: „Próba wkroczenia w obszar wiary i jej tajemnic tylko dzięki sile 

rozumu jest w oczach chrześcijanina bezmyślną zuchwałością i występkiem. 

Tylko światło, zstępujące z nieba i przenikające całą duszę człowieka, może 

wskazać mu drogę, tylko siła, ofiarowana przez Ducha Bożego, może wznieść 

go na wyżyny prawdy, gdzie jest Bóg”
23

. Kto szuka dowodów w wierze, wątpi, 

kto poszukuje, ten „sam wyklucza siebie z Kościoła”
24

, „siły rozumu nie mogą 

zbliżyć do prawdy Bożej”
25

. Myśl Chomiakowa w pełni rozwinął inny reprezen-

tant filozofii rosyjskiej, Lew Szestow, który w dziele Sola fide stwierdził: „Wiara 

wie więcej niż Rozum”
26

. Szestow był przekonany, że wiara, zaczynająca się tam, 

gdzie kończą się granice rozumu, będąca darem Boga, skutkiem Jego łaski, polega 

na bezgranicznym, absurdalnym zawierzeniu Bogu i wyzwoleniu się od wiedzy  

i etyki. Szestow wzywa człowieka: „Porzuć swe odwieczne prawdy: wszystkie 

one pochodzą od diabła, z owocu zakazanego drzewa. Im bardziej polegasz na 

swej «wiedzy» na temat dobra i zła, na temat tego, co racjonalne i nieracjonalne, 

możliwe i niemożliwe, tym bardziej będziesz się oddalał od źródła życia […]”
27

.  

Szestow, podobnie jak Chomiakow, skupił swój wysiłek intelektualny na 

demaskacji uroszczeń rozumu, zaakcentowaniu jego rzekomej atrakcyjności, ob-

łudnych i dialektycznych sztuczek, mających ukryć rzeczywiste ograniczenie ro-

zumu: „Bez względu na to, jak bardzo Rozum wychwala pod niebiosa wolność, 

to wciąż pragnie on, i musi, dopasować się do formy Konieczności”
28

. 

Odnotujmy w tym miejscu, iż słowianofile jednoznacznie negatywnie oce-

niali cywilizację zachodnioeuropejską za zabsolutyzowanie znaczenia ratio. 

Neosłowianofil Włodzimierz Ern dostrzegł fundamentalny konflikt pomiędzy 

zachodnim ratio a wschodnim Logosem, tzn. tradycją myśli racjonalnej (kul-

tem człowieka), wywodzącą się z filozofii greckiej, a tradycją biblijną myśli 

irracjonalnej (uwydatniającej wszechmoc Boga)
29

. Człowiek – podkreślali 

słowianofile i wielu innych rosyjskich myślicieli religijnych – zdany jest wy-

łącznie na Opatrzność
30

. Tymczasem to człowiek stanowił fundament nowo-

                                                      
22  Tamże, s. 367, 396.  
23  Tamże, s. 98. 
24  А.С. Хомяков, Церковь одна…, s. 11–12.  
25  Tamże, s. 12.  
26  L. Szestow, Sola fide. Tylko przez wiarę, tłum. C. Wodziński, Warszawa 1995, s. 125. 
27  Tenże, Kierkegaard i filozofia egzystencjalna. Głos wołającego na pustyni, tłum. A.J. Prokop-

ski, Kęty 2003, s. 211.  
28  Tamże, s. 102.  
29  В.Ф. Эрн, Культурное непонимание. Ответ С.Л. Франку, [w:] Славянофильство: Pro et 

contra, Издательство Русской христианской гуманитарной академии, Санкт-Петербург 

2006, s. 714–715. 
30  Znawca myśli rosyjskiej – I. Smolicz – podkreślił, iż w rozumieniu większości myślicieli rosyj-

skich „wszystko, co dobre w człowieku, bierze się ze zbawiennej ingerencji Objawienia Boże-
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żytności
31

, a wzorem dla podmiotowości stał się w kulturze europejskiej Odyse-

usz
32

. Słowianofile zgodnie postrzegali proces zeświecczenia jako niebezpieczne 

w skutkach uwolnienie człowieka od lęku przed Bogiem, odebranie sferze sa-

crum niepokojącego i zarazem motywującego charakteru.  

Rosyjskich filozofów religijnych niepokoił wzrost znaczenia zjawisk spo-

łecznych i procesów niepodlegających już kierownictwu religii
33

. Wraz z sacrum 

ulatniała się tajemnica świata: w nowożytności cała rzeczywistość została spro-

wadzona do pragmatycznie zorientowanego, matematycznie kwantyfikowalnego 

przedstawienia naukowego
34

. Spektakularna przemiana kulturowa w Europie, 

określona przez Maxa Webera mianem drugiego odczarowania świata, budziła 

sprzeciw rosyjskich filozofów religijnych, upatrujących w niej zradykalizowany 

proces demitologizacji, zamysł redukcjonistycznego wyjaśniania ziemskich pod-

staw domniemanych mistyfikacji religijnych
35

.  

W refleksji teologicznej i historiozoficznej Chomiakow wielokrotnie wyra-

żał opinię, że o charakterze każdej kultury i cywilizacji decyduje panująca w niej 

religia
36

. Jednak na Zachodzie katolicyzm – z naciskiem objaśniał Chomiakow – 

wypaczył chrześcijaństwo poprzez przejęcie tradycji starożytnego Rzymu – ra-

cjonalizmu: „[…] na miejsce odchodzącego Ducha Bożego przyszło królestwo 

czysto racjonalistycznej logiki”
37

. Scholastyka pogłębiła charakterystyczny dla 

                                                      
go”. И. Смолич, И.В. Киреевский, „Путь” (33) Апрель 1932, s. 65. Motyw pokornego pod-

dawania się woli Bożej nawet przez wybitne jednostki odnajdujemy np. u Lwa Tołstoja:  

w Wojnie i pokoju generał Kutuzow jest jednym z tych wielkich ludzi, „którzy, pojąwszy wolę 

Opatrzności, podporządkowują jej swą osobistą wolę”. L. Tołstoj, Wojna i pokój, tłum. A. Sta-

war, t. 4, Warszawa 1976, s. 241.  
31  W nowożytności, według Martina Heideggera, nastąpiła zmiana myślenia: „Kiedy jednak 

człowiek staje się pierwszym i właściwym subiectum, wówczas znaczy to: człowiek staje się 

tym bytem, na którym ze względu na swoje bycie i swoją prawdę opiera się wszelki byt. Czło-

wiek staje się ośrodkiem odniesienia bytu jako takiego”. M. Heidegger, Czas światoobrazu, 

[w:] tegoż, Drogi lasu, Warszawa 1997, s.76. 
32  Por. rozdział Odyseusz albo mit oświecenia w książce: M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialek-

tyka oświecenia, Warszawa 1994, s. 60–97. 
33  W artykule Wiek dziewiętnasty Iwan Kiriejewski postulował „zbliżenie religii z życiem ludzi  

i narodów”. И.В. Киреевский, Девятнадцатый век, [w:] И.В. Киреевский, П.B. Киреевский, 

Полное собрание сочинений, t. 1, Калуга 2006, s. 17. W kwestii sekularyzacji np.: Ch. Duquoc, 

Niejasności teologii sekularyzacji: esej krytyczny, przeł. W. Krzyżaniak, Warszawa 1975,  

s. 16, 28. 
34  Por. M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, tłum. K. Michalski, Warszawa 

1977, s. 132–137, 140–144. 
35  Podobne obawy wyraził dla przykładu Karl Jaspers, kiedy pisał o wielkim postępie, przełomie, 

jakiego dokonała epoka współczesna, ale i – z drugiej strony – o jednoczesnym zaniku bezpie-

czeństwa, jakie dawała filozofia od Parmenidesa do Hegla. Zob. K. Jaspers, Filozofia egzysten-

cji, Warszawa 1990, s. 53. 
36  Zob. Б.Н. Чичерин, Воспоминания. Москва сороковых годов, [w:] Славянофильство: Pro 

et contra…, s. 189–190. 
37  А.С. Хомяков, Несколько слов…, s. 88. 
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Zachodu rozdział między wiarą a rozumem. Chomiakow uważał, że schola-

styczne pragnienie poszukiwania prawdy było grzechem, podobnie jak papieskie 

przekonanie o nieomylności biskupa Rzymu.  

Rezultatem bałwochwalczego uwielbienia rozumu było pogardzenie tradycją 

– oznajmiał Chomiakow. Tym samym Zachód wzgardził Wschodem, który po-

został wierny tradycji. Owo pogardzenie znalazło wyraz w dokonaniu zmiany  

w Credo (Filioque). Notabene proces dokonywania zmiany w Symbolu wiary 

przez duchowieństwo hiszpańskie interpretował Chomiakow jako punkt zwrotny 

w dziejach powszechnych: „Ciemne i dumne ze swej roli politycznej duchowień-

stwo, nieustannie zwołując sobory, zapomniawszy co to miłość i zgoda oraz nie-

zmienność tradycji […] samowolnie zmieniło wyznanie wiary.[…] i oto cała histo-

ria ludzkości uległa zmianie[…]. Po tym przestępstwie nastąpił sądny dzień ciężkiej 

kary […]. Prawie bez słowa sprzeciwu Hiszpania poddała się prawu islamu”
38

.  

Chomiakow wyraźnie wskazywał na moralną przyczynę odłączenia się Za-

chodu od Kościoła, akcentując jego postawę niechrześcijańską (dumę, hardość), 

brak przejawów skruchy i w związku z tym brak możliwości naprawienia błę-

dów: „Pycha Zachodu uniemożliwiła mu zwrócenie się do Wschodu”
39

. Zmiana 

dogmatyczna dokonana przez Zachód miała – w odczuciu rosyjskiego filozofa – 

podstawę w nienawiści żywionej do Wschodu. To właśnie „serca przepojone 

wrogością”
40

 doprowadziły do „zdrady” tradycji: „Na dnie duszy u każdego re-

prezentanta Zachodu leży głęboka nienawiść do Kościoła Wschodu”
41

. Chomia-

kow emocjonalnie zarzucał Rzymowi umyślne rozbijanie jedności: „Romanizm 

zrodził się z buntu pysznej wolności przeciwko moralnemu prawu jedności”
42

. 

Podkreślmy, iż ocena katolicyzmu była surowsza niż protestantyzmu: „U prote-

stanta kłamstwo jest niedorzecznym zuchwalstwem i rzecz jasna jest nieuży-

teczne. U Rzymianina kłamstwo jest koniecznością […]. Prawosławiu, jako 

prawdzie, kłamstwo jest obce, w protestantyzmie, jako poszukującemu prawdy, 

kłamstwo jest niepotrzebne, w romanizmie, jako doktrynie, która zdradziła na-

ukę chrześcijańską, kłamstwo jest nieuniknione”
43

. Dalej czytamy: „Wszelkie 

błędy, moim zdaniem, biorą początek od Rzymian, a protestanci jedynie przejęli 

je w spadku”
44

. 

Chomiakow warunek nawrócenia się (sic!), powrotu chrześcijan zachodnich 

do Kościoła, widział w ogromnym wysiłku moralnym, tzn. w pokorze. Miało to 

być przyznanie się Zachodu nie tyle do błędów dogmatycznych, co raczej do 

                                                      
38  Tenże, Обзор всемирной истории (Вторая часть записок о всемирной истории), [w:] 

Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомяковa, t. 4, В типографии 

Бахметева, red. А.Ф. Гильфердинг, Москва 1873, s. 543–544.  
39  Tenże, Несколько слов…, s. 418. 
40  Tamże, s. 170. 
41  Tamże, s. 168.  
42  Tamże, s. 430.  
43  Tamże, s. 135. 
44  Tamże, s. 299.  
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licznych grzechów: kłamstwa, dumy, wrogości wobec Wschodu, czyli wobec 

Kościoła (w interpretacji myśliciela rosyjskiego). Chomiakow początkowo prze-

kreślił jednak szansę na jakikolwiek początek dialogu między Wschodem a Za-

chodem: „Czy jest możliwe zbliżenie między nami? Odpowiedź może być tylko 

negatywna. Prawda nie uznaje kompromisów […]. I tak, zbliżenie jest niemoż-

liwe bez kategorycznego odcięcia się od błędów, ciągnących się już ponad dzie-

sięć wieków”
45

. Następnie Chomiakow zastanawiał się nad możliwością zwoła-

nia soboru, który miałby zasypać przepaść między Wschodem a Zachodem. Wa-

runkiem podjęcia dialogu soborowego byłoby cofnięcie zmian dogmatycznych, 

odrzucenie łacińskiej eklezjologii pontyfikalnej i powrót do eklezjologii sobo-

rowości, eucharystycznej, a nade wszystko stłumienie – jak pisał – nienawiści do 

Wschodu i potępienie przez Zachód racjonalizmu. Wtedy mógł się pojawić cień 

nadziei na – jak twierdził – powrót Zachodu do Kościoła: „Bóg jeden raczy znać 

chwilę triumfu prawdy nad zepsuciem ludzkim i ludzką niemocą. Ale ta chwila 

nastąpi, jestem o tym przekonany […]”
46

. Chomiakow nawoływał: „Czytelnicy  

i bracia! Odziedziczyliście grzechy wieków minionych – pierwiastek śmierci  

i ponosicie za wszystko karę […]. Ocalenie w waszej mocy […]. Dokonajcie 

moralnego czynu: wyrwijcie się z racjonalizmu, osądźcie odłączenie się od braci 

wschodnich, cofnijcie dawniejsze, kłamliwe decyzje, dostrzeżcie w nas równo-

prawnych braci, odbudujcie jedność Kościoła […]. […] uzdrowienie nie jest 

trudne, wymaga tylko aktu sprawiedliwości”
47

. 

Powrót łacinników (określenie Chomiakowa) do Kościoła byłby z pewnością ła-

twiejszy do zrealizowania, gdyby Rzym, dodając Credo, zatrzymał się na tym naru-

szeniu tradycji dogmatycznej – konstatował filozof. Ale Rzym – kontynuował swój 

wywód Chomiakow – zaprzeczył tradycji jedności Kościoła, na co nigdy nie odwa-

żyły się nawet najgroźniejsze z dotychczasowych herezji, jakich doświadczyło 

chrześcijaństwo. Dlatego romanizm (określenie Chomiakowa) uważał Chomiakow 

za najniebezpieczniejszą herezję: „Wcześniejsze błędy były mniej lub bardziej hań-

biące, ale dotyczyły spraw drobniejszych, nie dotyczyły dogmatu powszechności 

Kościoła […]. Romanizm […] pierwszy dał początek herezji nowego rodzaju, here-

zji przeciwko dogmatowi o istocie, naturze Kościoła, przeciwko wierze”
48

.  

Chomiakow, dostrzegając nieokreślony status anglikanizmu, wywołany 

przez ignorującą go postawę Rzymu, postulował, aby proces uzdrawiania Za-

chodu zaczęła właśnie Anglia, do której chrześcijaństwo – jego zdaniem – dotar-

ło w formie nieskażonej jeszcze przez romanizm. To Anglia wyróżniać się miała 

religijną szczerością i pragnieniem prawdziwej jedności: „Anglia, odznaczająca 

się szczerością i głębią życia religijnego, stanowi wyjątek na Zachodzie”
49

. Na-

                                                      
45  Tamże, s. 119–120.  
46  Tamże, s. 124. 
47  Tamże, s. 157–159.  
48  Tamże, s. 116.  
49  Tamże, s. 390. 
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tomiast dyspozycja moralna romanizmu i protestantyzmu, niepokonalność ich 

błędów, zakorzenionych w sposobie myślenia, dawały nikłą nadzieję na nawró-

cenie bez pomocy anglikanizmu. Anglikanie – w mniemaniu Chomiakowa – 

znajdowali się jeszcze poza Kościołem z niejasnego powodu: „Anglikanizm nie 

jest w stanie wyjaśnić, w istocie do tej pory nie wyjaśnił, dlaczego nie chce być 

prawosławnym. Przecież jest on już w Kościele częściowo dzięki swym podsta-

wom […]. Anglikanizm jest wyznaniem najczystszym i najbardziej sprzeciwia-

jącym się logice, wyznaniem, które całkowicie wrosło w Kościół wszystkimi 

swymi korzeniami religijnymi […]”
50

. W przypisie dodał: „Żaden kraj nie cha-

rakteryzuje się tak znaczącym pragnieniem powrotu do Kościoła jak Anglia”
51

.  

Rosjanie i Anglicy mieli dać asumpt do porozumienia między Wschodem  

a Zachodem dzięki wspólnym przodkom, wspólnym dziejom. Chomiakow dał 

się ponieść fantazji, próbując udowadniać, że w dziejach Anglii znaczącą rolę 

odegrali Słowianie. Śladów wpływów słowiańskich doszukiwał się przykładowo 

w nazwie plemienia Anglów (англы – углы), w nazwach rzek, wspólnej mitolo-

gii: „[…] oczywisty jest wpływ form słowiańskich na Anglów, którzy przejęli 

część mitologii Słowian […]”
52

. Wielokrotnie podkreślał Chomiakow, że 

„wszystko, co pożyteczne i dobre”, Anglowie przejmowali od Wschodu. Zdol-

ność do dialogu posiadali Anglicy wobec tego z racji posiadania „cząstkowego 

pierwiastka” rosyjskiej ugodowości i łagodności: „Przewaga czysto saksońskie-

go południa […] zdusiła żywioł słowiański, ilościowo słaby; ale ślady jego od-

działywania duchowego i umysłowego zauważalne są w duszy ziemi angielskiej, 

zmiękczając germańską dzikość”
53

. Sądy swe wypowiadał kategorycznie, przy-

kładowo zapewniając o słowiańskim pochodzeniu bożków pogańskich: „Ich po-

chodzenie słowiańskie jest bezdyskusyjne”
54

. I konkluzja myśliciela: „[…] rze-

czywiście Anglowie byli odgałęzieniem wielkiego narodu słowiańskiego”
55

. 

To wyjątki z monumentalnego dzieła Chomiakowa Zapiski o historii po-

wszechnej, pisanego przez Chomiakowa od mniej więcej roku 1838 do końca 

życia autora. Co prawda nie stało się ono opus magnum pierwszego pokolenia 

słowianofilów, jednak warto je pokrótce omówić z racji dość kontrowersyjnej 

treści w nim zawartej. O ile w pracach teologicznych i korespondencji Chomia-

                                                      
50  Tamże, s. 392. 
51  Tamże.  
52  А.С. Хомяков, Записки о всемирной истории, [w:] Полное собрание сочинений Алексея 

Степановича Хомяковa, t. 3, В типографии Бахметева, red. А.Ф. Гильфердинг, Москва 

1871, s. 413.  
53  Tenże, Обзор всемирной истории (Вторая часть записок о всемирной истории)…, s. 852. 

Chomiakow wyraźnie sygnalizował swą sympatię do Anglików niemal przy każdym nowym 

wątku rozważań: „Należy jeszcze dodać, że sam moment odejścia Germanów od pogaństwa 

zostawił głupie, niezatarte ślady. Wyjątek stanowili Anglowie […]. Anglowie stanowią wyjątek 

w każdym przypadku”. Tamże, s. 700.  
54  Tamże, s. 849. 
55  Tamże, s. 851.  
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kowa można się doszukać możliwości powrotu schizmatyckiego (określenie 

Chomiakowa) Zachodu na łono Kościoła, choć niewyrażonej expressis verbis, to 

na kartach Zapisków o historii powszechnej znajdujemy koncepcje historiozo-

ficzne, w których możliwość podjęcia dialogu była znacznie utrudniona z powo-

du wciąż silnego oddziaływania „ducha przeszłości”. 

W pracy tej twierdził Chomiakow, że o cechach i kierunkach rozwoju histo-

rycznego ludzkości nie decydują: ani przynależność geograficzna, ani charakte-

rystyka etniczna, ani fakty historyczne, lecz walka dwóch przeciwnych zasad 

duchowych – iranizmu (wolności) i kuszytyzmu (konieczności)
56

. Walka ta 

przenikała wszystkie wydarzenia historyczne i nadawała charakter narodom – 

konstatował myśliciel. Chomiakow oparł koncepcje historiozoficzne na swej 

metafizyce woluntarystycznej, rozróżniając religie według kategorii woli, czyli 

wolności i konieczności (iranizm i kuszytyzm): „Wolność i konieczność stano-

wią rdzeń religii Irańskiej i Kuszyckiej”
57

. Konieczność uznał filozof za katego-

rię świata widzialnego, materialnego, w którym „wszystko podlega prawu przy-

czyny i skutku; wszystko jednakowo jest podporządkowane konieczności”
58

.  

Chomiakow wyraźnie polemizował z heglowskim podkreślaniem roli rozu-

mu w dziejach. Jako niesłuszne oceniał następujące stwierdzenia Hegla: „Co jest 

rozumne, jest rzeczywiste; co jest rzeczywiste, jest rozumne”
59

, czy też: „[…] 

rozum panuje nad światem, przeto i bieg dziejów powszechnych był rozumny”
60

. 

Uważał Chomiakow, że heglowska teza zabija żywiołowość dziejów, żywioło-

wość przeczącą prawom rozumu. Myśliciel rosyjski strywializował idee Hegla: 

„Teleologia szkoły heglowskiej to zwykła niedorzeczność”
61

. 

Chomiakow był przekonany, że materializm i heglizm określała fatalistyczna 

konieczność
62

. Materialistów krytykował za podporządkowanie człowieka pra-

wom materii, które są zawsze konieczne, a Hegla za uznanie człowieka za mo-

ment rozwoju ducha absolutnego, zanurzonego w metafizycznej konieczności 

tego procesu
63

. Heglizm – twierdził przedstawiciel słowianofilstwa klasycznego 

– bezzasadnie łączył konieczność z wolnością. Chomiakowowi obce było he-

                                                      
56  Por. А.С. Хомяков, Записки о всемирной истории…, s. 356. Nazwy religiom wolności i ko-

nieczności Chomiakow przypisał na pamiątkę regionów, gdzie miały się w jego przekonaniu 

narodzić. W ten sposób mianem iranizmu określał model religii, która „pojawiła się” na tere-

nach Iranu, rozumianego jako przestrzeń pomiędzy Himalajami, Indusem, łańcuchem gór Ara-

rat oraz dorzeczami Tygrysu i Eufratu. Natomiast kuszytyzm (od kraju Kusz) był biblijną na-

zwą Etiopii. Zob. tamże, s. 351. 
57  Tamże, s. 232. 
58  Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомяковa, t. 1, В типографии 

Бахметева, Москва 1911, s. 341.  
59  G.W.F. Hegel, Zasady filozofii prawa, tłum. A. Landman, Warszawa 1969, s. 17.  
60  Tenże, Wykłady z filozofii dziejów, t. 1, tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1958, s. 14.  
61 А.С. Хомяков, Обзор всемирной истории…, s. 954. 
62  Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомяковa…, t. 1, s. 314.  
63  А.С. Хомяков, Обзор всемирной истории…, s. 954.  
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glowskie rozumienie historii jako sfery autonomicznej, w której ludzkość reali-

zuje swe powołanie, przezwyciężając sprzeczność konieczności i wolności
64

. 

Występował tym samym myśliciel przeciwko heglowskiemu prymatowi postę-

pu, stanowiącego – zdaniem niemieckiego filozofa – przykład zjednoczenia 

wolności i konieczności
65

. Ponadto zarzucał Heglowi sprowadzenie „podmiotów 

historii” do „symboli, kukieł i hieroglifów” oraz podporządkowanie ich sile 

„prawa zewnętrznego”
66

.  

Odnotujmy w tym miejscu, iż myśl historiozoficzna Chomiakowa, w której 

kategoria woli zajmowała eksponowane miejsce, bliska natomiast była ideom 

Schopenhauera
67

. Chomiakow zdawał się zbliżać do konstatacji Schopenhauera, 

uważającego, że człowiek nie wyczerpuje się bez reszty w swej historycznej 

rzeczywistości, ponieważ wszelka czasowo-przestrzenna rzeczywistość jest tyl-

ko przejawem istoty, która sama się nie pojawia, czyli woli
68

.  

Powróćmy jednak do treści Chomiakowowskich Zapisków. Element kuszyc-

ki – zdaniem myśliciela rosyjskiego – oznaczał między innymi zniewolenie 

przez materię, przeniknięcie fatalizmem konieczności: „Pierwiastek pozostawał 

zawsze ten sam, mianowicie konieczność”
69

. Religię kuszycką wyróżniał pante-

izm, materializacja kultu, tendencja do podporządkowywania bóstwa człowie-

kowi
70

 i wywyższania ograniczonej wiedzy i rozumu: „Chwiejność rozumu  

i empirycznego mędrkowania doprowadziły człowieka do kapitulacji przed ko-

niecznością”
71

. W ludach kuszyckich jednostki łączyły się w grupy w oparciu  

o prawo, dominowały relacje formalne, zewnętrzne, sztuczne, feudalne, nie zna-

ły one wolności i miłości. Kuszytyzm predestynowany był jednak do postępu 

technicznego, do zbudowania dobrze zorganizowanych i silnych militarnie 

państw. Symplifikując, kuszytyzm był pierwiastkiem zła: „Zarodek zła znajduje 

się […] w kraju Kuszyckim”
72

. 

                                                      
64  Zob. G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów…, t. I, s. 36–39.  
65  Zob. tamże, s. 43.  
66  Por. Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомяковa…, t. 1, s. 144.  
67  Zachar Kamienskij nie wykluczył oddziaływania koncepcji Schopenhauera na woluntaryzm 

Chomiakowa. Choć Chomiakow nigdy nie wspominał o zainteresowaniu się dziełami Scho-

penhauera, to nie można wykluczyć możliwości zapoznania się z nimi przez myśliciela rosyj-

skiego z racji daty ich opublikowania (np. Świat jako wola i przedstawienie, 1818). Zob.  

З.А. Каменский, Философия славянофилов. Иван Киреевский и Алексей Хомяков, 

Издательство Русского Христианского гуманитарного института, Санкт-Петербург 2003 

[online], http://www.philosophy.ru/library/kamensky/slavian/04.htm [stan z 3.03.2009].  
68  Należy jednak uzupełnić, iż Schopenhauer szedł również tropami Hegla, przykładowo wypo-

wiadając opinię, iż „historię należy traktować jako rozumną samowiedzę rodzaju ludzkiego 

[…]. W tym sensie historię należy więc traktować jako rozum lub jako refleksyjną świadomość 

całego rodzaju ludzkiego”. Zob. J. Garewicz, Schopenhauer, Warszawa 1970, s. 221.  
69  А.С. Хомяков, Обзор всемирной истории…, s. 30.  
70  „Wiara była transcendentalną fizyką” – pisał Chomiakow. Tamże, s. 30.  
71  А.С. Хомяков, Записки о всемирной истории, dz. cyt., s. 315.  
72  Tamże, s. 519, 226.  
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Natomiast zasada iranizmu oznaczała triumf wolności, wiarę w jednego Bo-

ga, który obdarzył człowieka wolną wolą, mocą twórczą, Boga, który zbawi 

człowieka: „Bóg w znaczeniu Stwórcy cechuje Iranizm”
73

. W iranizmie miłość  

i wolność były zasadami życia i spoiwem jedności. Religie irańskie charaktery-

zowała duchowa (nie formalna) więź braterska: „Iran był kolebką wspólnotowo-

ści”
74

. Ludy irańskie były żywiołowe i rolnicze, zacofane pod względem rozwo-

ju materialnego, ponieważ bardziej dbały o ubogacanie duszy. W iranizmie za-

obserwować można było ogromny szacunek dla tradycji – uważał Chomiakow
75

. 

Należy w tym miejscu wspomnieć o wyjątkowo silnym u Chomiakowa akcen-

towaniu roli tradycji w dziejach powszechnych. Chomiakow wyrażał przekona-

nie, że postęp zakłóca naturalny bieg zdarzeń, wywołując wiele negatywnych 

następstw. Jako przykład dawał reformy Piotra Wielkiego, które doprowadziły 

do dramatycznego podziału na „starą” i „nową” Rosję. Tym samym Chomiako-

wowskie stanowisko obce było przekonaniu Hegla, iż mediatyzacja woli i świa-

domości powoduje, że rozwój dokonujący się w historii, w przeciwieństwie do 

tego, który ma miejsce w naturze, jest postępem
76

. Chomiakowowska ocena 

skutków oświeceniowego odrzucenia tradycji korespondowała z wyeksponowa-

niem przez Heinricha Heinego zmiany dokonującej w sposobie myślenia Euro-

pejczyków: „Po obu stronach Renu widzimy to samo pragnienie zerwania  

z przeszłością, tradycji odmawia się wszelkiego uznania i szacunku”
77

.  

W opinii Chomiakowa kuszytyzm zdobył panowanie i nadał kształt wielu 

kręgom kulturowym, gdyż pierwiastek zła w świecie doczesnym jest silniejszy: 

„Rozprzestrzenienie życia duchowego nie jest tak znaczące, jak rozprzestrzenie-

nie się fizycznej zarazy czy też choroby moralnej”
78

. Kuszytyzm skaził przede 

wszystkim starożytny Rzym. Dlatego apogeum rozwoju osiągnęły w nim: racjona-

lizm, indywidualizm, autorytaryzm, formalizm, materializacja religii i brak we-

wnętrznej jedności. Przyjęcie chrześcijaństwa nie odmieniło kuszyckiego oblicza 

cywilizacji zachodniej: „Świat starożytny cały czas odzywa się w nowym. Ściśle 

logiczna formalność, właściwa Rzymowi […] przeniknęła do wszystkich części, 

ogarnęła cały byt, zakaziła krew świata rzymskiego […]. Taki był Zachód pogań-

ski, taki jest i chrześcijański, to znaczy ściśle logiczny i drobiazgowo formalny”
79

.  

Rzym i narody wywodzące się z ducha kultury łacińskiej ucieleśniały par 

exellence pierwiastek kuszycki: „Nie chrześcijaństwem i nie jego ludzkimi zasa-

dami przeniknięte są państwa Europy Zachodniej”
80

. Rzym „zawsze pozostawał 

                                                      
73  Tamże, s. 227.  
74  А.С. Хомяков, Обзор всемирной истории…, s. 28.  
75  Tamże, s. 720. 
76  Zob. G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów…, t. 1, s. 84.  
77  H. Heine, Z dziejów religii i filozofii w Niemczech, tłum. T. Zatorski, Kraków 1997, s. 107–108.  
78  А.С. Хомяков, Записки о всемирной истории…, s. 336.  
79  Tamże, s. 355.  
80  А.С. Хомяков, Обзор всемирной истории…, s. 700.  
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Rzymem, to znaczy wiernym bóstwa prawa”
81

. Chrześcijaństwo zachodnie  

w oczach Chomiakowa cechowało się „zewnętrznością” i skłonnością do prze-

kształcania Kościoła w państwo
82

. Co więcej, Chomiakow szokował, wyrażając 

przekonanie, że romanizm czy papizm (określenia Chomiakowa) przejęły islam-

ską ideę instytucjonalizacji religii, zmilitaryzowanej organizacji państwowej. 

Tym samym – konstatował myśliciel słowianofilski – chrześcijaństwo zachodnie 

było tworem islamskim, niedorównującym jednak islamowi: „Papiestwo otrzy-

mało swój ostateczny kształt (w czasach wypraw krzyżowych) w chwilach prze-

ciwdziałania sile kalifatu muzułmańskiego. W ten oto sposób chrześcijaństwo 

zachodnie częściowo było tworem islamu, przejąwszy odeń ducha walki: ale 

przyjmując cudzą zasadę, nie doścignęło swych nauczycieli […]. Duch arabski 

wyraźnie góruje nad duchem germańskim i islam góruje nad papiestwem”
83

. 

Przyczynę takiego stanu rzeczy widział Chomiakow w tym, że wyznawcy Ma-

hometa pozostali wierni swym zasadom, nie zdradzili ich, w przeciwieństwie do 

chrześcijan zachodnich: „Pozostali wierni swym pryncypiom; chrześcijaństwo 

natomiast zdradziło samo siebie […]. Narody mahometańskie były w pełni ma-

hometańskie […]. Narody chrześcijańskie, szczególnie Germanie, były chrześci-

jańskie tylko z nazwy”
84

. Ostatnią formą rozwoju elementu kuszyckiego na Za-

chodzie był protestantyzm, na którym jeszcze silniej niż na romanizmie odcisnął 

swe piętno właśnie kuszycki racjonalizm, którego wysublimowaną postacią był 

heglizm: „Racjonalizm musiał się zakończyć protestancką negacją […]. Nie-

uchronnym wynikiem tegoż było przejście protestantyzmu do analizy czysto fi-

lozoficznej […]. Musiał zachować i zachował zasady zgodności z prawem i za-

sadę korzyści, to znaczy zaklęcia kuszyckie”
85

.  

W filozofii zachodnioeuropejskiej zaobserwował Chomiakow najwyższe 

stadium kuszyckiej materializacji, upadku w konieczność: „Żałosna logiczna 

sztuczka – wynik wyczerpującego wysiłku intelektualnego germańskiego umy-

słu zainspirowanego logiczną koniecznością, prawami świata wyłącznie mate-

rialnego. […] filozofia ta osiągnęła najwyższy poziom rozwoju w naszych cza-

sach umiłowania rozumu”
86

.  

Z jednej strony Chomiakow oceniał upadek Zachodu jako świadomy i zawi-

niony: przekonywał, że nawet w oczach Rzymu Filioque jest węgłem całej kon-

strukcji „łacinizmu” nie z powodu jego zgodności z tradycją, lecz z powodu wy-

suwania pretensji do nieomylności Rzymu, co było przejawem całej – jak pisał – 

„postawy papizmu”. Ale z drugiej strony, niemożność dopuszczenia do zmiany 

Symbolu wiary może nie tyle była przejawem owej pychy, niechęci przyznania 

                                                      
81  Tamże, s. 407.  
82  Tamże, s. 504–505, 811.  
83  Tamże, s. 585.  
84  Tamże, s. 585, 700.  
85  Tamże, s. 721.  
86  А.С. Хомяков, Записки о всемирной истории…, s. 222.  
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się do błędu, ile raczej wypadkową determinizmu historycznego; moralna nie-

przezwyciężalność błędu była jakby przypieczętowana kuszytyzmem Zachodu: 

„[…] chrześcijaństwo wchłonęło [podkreślenie – M.J.] w siebie żywioł kuszyty-

zmu, jego państwowy formalizm, modlitwę na wzór zaklęcia i puste talizmany. 

Taki był obraz Kościoła zachodniego”
87

.  

Gdyby w taki sposób interpretować myśl Chomiakowa, to możliwość dialo-

gu między Wschodem a Zachodem zanikała, rozłam w chrześcijaństwie zdeter-

minowany był walką kuszytyzmu z iranizmem, co dodawało negatywnej ocenie 

Zachodu kategoryczności i charakteru pewnej dziejowej nieuchronności. Histo-

riozofia chrześcijańska jest optymistyczna, lecz nie historiozofia Chomiakowa. 

W historiozofii chrześcijańskiej rdzeń dziania się jest bosko-ludzki, to realizacja 

planu Bożego, co zakłada synergizm, czyli współpracę Boga z człowiekiem, 

gdzie historia święta rozgrywa się w historii profana. Historia jest procesem 

prawdy, przetwarzania doczesności w wieczność, procesem pneumatologizacji 

historii doczesnej, historia stworzenia substancjalizuje się w Kościele. Koncep-

cje Chomiakowa tymczasem nie zawierały planu ekonomii zbawczej: chrześci-

jaństwo, Wcielenie nie stanowiło dlań przełomowego punktu historii, sens histo-

rii nie był Chrystocentryczny. Chomiakow wypowiadał myśl, zgodnie z którą 

centralny punkt historii był jedynie odnowieniem nauki irańskiej: „Pojawienie 

się chrześcijaństwa było przełomowe i był to powrót do zapomnianej nauki”
88

. 

W innym miejscu jego książki czytamy: „Chrześcijaństwo było kontynuacją  

i owocem tradycji wolnego ducha i wolności duchowej […]”
89

.  

Chomiakow akcentował znaczenie dziedzictwa iranizmu w chrześcijaństwie 

(czyli tradycji niechrześcijańskiej), natomiast nie odniósł się w ogóle do eschato-

logii, a przecież w linearnym schemacie czasu i dziejów istnieje jeden niepowta-

rzalny punkt Omega. Wychodząc ze stanowiska historiozofii chrześcijańskiej, 

konsekwentnie winno się uznać, że źródłem historii, jej Panem i Reżyserem jest 

Bóg, a nie duch kuszycki czy irański.  

Rekapitulując, zwraca uwagę niekonsekwencja Chomiakowa: równolegle do 

koncepcji eklezjologicznych, z których wynikać mogła możliwość podjęcia sze-

roko rozumianego dialogu pomiędzy Wschodem a Zachodem, tworzył on przez 

wiele lat dzieło, z którego treści przebijały fatalizm, niewiara w zdolność chrze-

ścijan do zbudowania jedności. Co więcej, Chomiakow, człowiek, który wedle 

słów Jurija Fiedorowicza Samarina „żył w kościele”
90

, zwalczający heglizm, 

przez lata swej największej płodności intelektualnej, konsekwentnie na kartach 

Zapisków o historii powszechnej tworzył konstrukcję racjonalistyczną, koncep-

cję historiozoficzną, w której miejsce Opatrzności zajął duch, który podobnie jak 

                                                      
87  Tenże, Обзор всемирной истории…, s. 958–959.  
88  Tenże, Записки о всемирной истории…, s. 337.  
89  Tenże, Обзор всемирной истории…, s. 956.  
90  Ю.Ф. Самарин, Предисловие к богословским трудам А.С. Хомяковa, [w:] Б. Нольде, 

Юрий Самарин и его время, Москва 2003, s. 306.  
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heglowski duch świata wędrował poprzez poszczególne duchy narodów, wyzna-

czając szlak tego, co historyczne: „Dzieje powszechne – pisał Hegel – są zatem 

w ogóle […] przejawianiem się ducha w czasie”
91

. Jednak z pewnością u Cho-

miakowa rozum nie przejawiał się w duchu, nie istniał w nim „w swej najbar-

dziej konkretnej rzeczywistości”
92

. 

Summary 

The West in the Eyes of Alexei Khomiakov. Difficult Beginnings of a Cultu-

ral Dialogue 

The article deals with the philosophical Slavophilism representative of the Russian nineteenth cen-

tury-Alexis Khomiakov. It presents his ecclesiological and historiosophical ideas, which could 

have allowed a cultural dialogue between East and West. The article draws attention to the ambiv-

alent views of the Russian thinker. Chomiakow pointed out the unity of the Church, saw in the 

English the ability to initiate a dialogue with the Russian cultures, while he created his philosophical 

work for many years, showing fatalism and lack of faith in the ability of Christians to build unity. 

Keywords: European civilization, Russia, dialogue, slavophilia, rationalism, individualism. 

 

                                                      
91  G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. 1, s. 108.  
92  Tamże, s. 25.  
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Sikhizm zajmuje szczególne miejsce na religijnej mapie Indii. Dzieje się tak 

ze względu na jego skomplikowaną historię, rolę kulturową oraz znaczenie spo-

łeczno-polityczne i ekonomiczne, jaką odgrywało i wciąż jeszcze odgrywa to 

utworzone w wyniku próby połączenia doktrynalnych elementów hinduizmu 

oraz islamu ugrupowanie
1
. Powstało ono na przełomie XV i XVI w. w Pendża-

bie – za jego założyciela uchodzi Nanak (1469–1538) – chociaż podstawowe za-

łożenia sikhizmu sformułował już wcześniej Kabir (1440–1518)
2
, który pocho-

dząc z rodziny muzułmańskiej, został uczniem hinduskiego guru (nauczyciela) 

Ramananda (ok. 1400–1470) i w wyniku studiów i ćwiczeń duchowych doszedł 

do wniosku, że „prawda” znajduje się we wszystkich religiach świata. Wg jego 

koncepcji istnieje tylko jeden Bóg, który czczony jest pod wieloma imionami – 

jako Allah, Rama, Kriszna – przez różne ugrupowania religijne
3
. Nanak, wywo-

dzący sie z kręgów hinduistycznych, zaakceptował podstawy koncepcji Kabira  

i rozwinął je, tworząc z nich interesującą i nośną jak na owe czasy doktrynę wy-

znaniową. Zanim jednak doszło do ostatecznego sformułowania tej nowej nauki, 

jej twórca musiał przejść, jak głosi tradycja sikhistyczna, trudną drogę pełną ak-

tów doskonalenia moralnego i poszukiwań religijnych, która nasuwa skojarzenia 

z biografią Buddy. Nanak miał, jak chce tego legenda, wycofać się ze świeckie-

go życia, opuszczając żonę i 2 dzieci (synów). Zostawszy ascetą, wiele podró-

                                                      
1 Por. I. Höhn, hasło: Sikhismus, [w:] Wörterbuch des Christentums, München 1995, s. 1148–

1149. Por. W.H. McLeod, Guru Nanak and the Sikh Religion, Oxford 1968. 
2  Wg legendy był on z zawodu tkaczem. 
3  G. Parrinder, The world`s living religions, London 1974, s. 58. 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.32
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żował, zwiedzając m.in. Beneares i Mekkę. W trakcie swych poszukiwań du-

chowych przeżył podobno wizję, w której Bóg ofiarował mu kielich nektaru 

(amrita) i nakazał podjęcie doniosłej dla zbawienia ludzkości misji, polegającej 

na propagowaniu religii powszechnej, znoszącej różnice między hinduizmem  

i islamem
4
. Wiara w ponadnaturalny sposób przekazania Nanakowi prawd wiary 

przez potęgi niebiańskie ma dla jego zwolenników ogromne znaczenie i sprawia, 

że sikhizm uważany jest za religię objawioną. 

Głoszenie zasad uniwersalnego wyznania spowodowało duże zainteresowa-

nie na terenie zróżnicowanego wyznaniowo Pendżabu
5
. W założonej przez sie-

bie organizacji, która miała mu pomagać w wypełnieniu boskiego polecenia, 

Nanak objął funkcję guru, a jego uczniowie nazywani byli sikhs (od sans. sisya 

= uczeń, staroind. shikshati = on uczy) – od czego pochodzi nazwa ugrupowa-

nia. Doktryna tego nowego kierunku religijnego zakładała monoteizm, co wska-

zuje na silny wpływ islamu. W duchu religii muzułmańskiej zdefiniowano także 

istotę Boga, pojmowanego jako siłę stwórczą, osobową i transcendentną w sto-

sunku do świata
6
. „Sikhizm jest ściśle monoteistyczny. Przekonanie, że Bóg jest 

jeden, jest tak silnie, że można by nawet nazwać sikhizm religią monistyczną. 

Jedność jest rzeczywistością najwyższą, nie ma innych bogów, oprócz Jednego. 

Parmeszur – Bóg nie ma również żadnych właściwości czy przymiotów (nirgu-

na). Wobec tego sat (prawda) i akal (bezczasowy) lub inne, negatywne określe-

nia, jak adżuni (ten, który się nie staje) należą do stosunkowo najtrafniejszych. 

Jednakże Parmeszur czy Sat jest też Bogiem osobowym, a stąd posiada również 

pewne atrybuty (saguna). Ale nie są one nigdy fizyczne, mimo że wiele utwo-

rów poetyckich w Pani Księdze antropomorfizuje Boga. Takie miana postaci bo-

skiej, jak Sabd (Słowo), Nam (postać, osoba) i Guru („Niosący światłość”), są 

proste i przemawiające do wyobraźni. Bóg jest stwórcą, z niego promieniuje 

wszechświat, którego istnienie i trwanie zależy od wszechmocnej woli bożej 

(hukam)”
7
. 

Na związki sikhijskiego pojmowania Boga z islamskim wskazywać może 

np. fakt, że Nanak napisał poranną modlitwę (japji), przypominającą islamskie 

                                                      
4  Tamże, s. 59. 
5  Zamieszkiwali go głównie hindusi i muzułmanie. 
6  Por. „Pan jest również wolny od lęku i od nienawiści. Człowiek żyje w nieustannym strachu 

przed głodem, chorobami i śmiercią; w mitologii hinduskiej obawy żywią nawet bogowie, któ-

rzy walcząc o władzę, wdają się w niszczycielskie wojny, intrygi i oszustwa”. Zdaniem guru 

Nanaka, człowiek powinien lękać się jedynie Boga: „Próżno odczuwać inny lęk niż bojaźń bo-

żą: inne leki wymysłem są tylko” (AG 151). Niepokój i trwoga powinny opuszczać sikha  

w chwili, kiedy doznaje poczucia jedności z Bogiem”. W. Owen Cole, P. Singh Sambhi, Sik-

howie. Wiara i życie, tłum. J. Mach, Łódź 1987, s. 83–84  
7  Tamże, s. 79 Por. „Sikhowie nie kwestionują naukowo pojętej ewolucji; w gruncie rzeczy sik-

howie uważają teorie ewolucji za zgodną z własna wiarą, że wszechświat stworzyła myśl boża. 

Sprzeciw budzi nie ewolucja, lecz materializm, według którego wszechświat sam powstał i sam 

się tłumaczy”. Tamże, s. 83. 
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wezwania do Allaha, którą jego zwolennicy są zobowiązani codziennie odma-

wiać
8
. Zaczyna się ona od słów: „Jest tylko jeden Bóg – Wszechmogący i Nie-

śmiertelny – Stwórca Wszechrzeczy”. Nie brakuje jednak głosów wskazujących 

przy tym na poważne konsekwencje doktrynalne, wynikające z sikhijskiego po-

strzegania istoty Najwyższej, sprowadzają się w dużej mierze do refleksji nad 

możliwościami istnienia – wobec wszechmocy Boga – całkowicie wolnej woli 

człowieka. „Nanakowa koncepcja Boga, wykluczając dualizm, pozostawia z po-

zoru niewiele miejsca dla własnej woli. Wszystkie wydarzenia przewidziane zo-

stały z góry, a rozgrywają się, ponieważ Bóg tego chce. […] Zgodnie z poglą-

dem, według którego Bóg jest jedyną rzeczywistością i objawia się sam, wierzą 

sikhowie, że gdy Bóg się ukazuje, człowiek odkrywa go w sobie. Podobnie jak  

u Kabira, Lalli i wielu innych santów, idea Boga przebywającego «tuż obok» 

przewija się bardzo wyraźnie w naukach sikhijskich Guru. I dlatego Guru Nanak 

sławił pracowite życie grahasthy jako okres, w którym wierny zdąża do uświa-

domienia sobie Boga i rozważa jego obraz”
9
.  

Sikhizm przejął z kolei od hinduizmu wiarę w wędrówkę dusz, związaną  

z przekonaniem, że przyszłe życie ludzkie zależne jest od karmy, przy założeniu, 

że bycie człowiekiem stanowi najdogodniejszą konfigurację karmiczną w łańcu-

chu wcieleń pod względem uzyskania możliwości „zbawienia”
10

. „Człowiek 

stanowi wyjątek pośród stworzeń, gdyż tylko on potrafi dostrzec i umiłować 

Boga. W stanie naturalnym widzi w sobie pana stworzenia i nie zważa na więzy 

które nakłada mu śmiertelność i prawa przyrody. Owładnięty pychą (haumai)  

w najlepszym wypadku przyznaje, że świat, łącznie z nim samym, postępuje 

błędnie, oddalając się od Boga. Dwoistość ta powoduje przywiązanie do rzeczy 

ziemskich, maję. Konsekwencją jest kolejne wcielenie (samsara) na podstawie 

dawnych uczynków (karman). Żeby osiągnąć wyzwolenie (mukti) trzeba zwal-

czyć humai, odrzucić wartości doczesne (manmukh), zwrócić się do Boga i sto-

pić się z nim (gurmukh). Jedyna droga to uprzytomnienie sobie wewnętrznej 

obecności Boga jako Sabd, Guru i Nam i poddanie się ich działaniu. Wejście na 

te drogę zawdzięcza człowiek Bogu, który życzliwie spogląda na ludzkie wysiłki 

(prasad, nadar), a pozwalając się poznać jako Sabd, Guru i Nam, oświeca i wy-

zwala wiernych”
11

. Jak wynika z nauki sikhów, dusza powołana jest przez Boga 

                                                      
8  Por. F. Schuon, Understanding Islam, Baltimore, Maryland 2003, s. 13–43. 
9  W. Owen Cole, P. Singh Sambhi, dz. cyt., s. 85. Por. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 

Paderborn 2006, s. 458. 
10  „Sikhizm nie próbuje ustalić porządku wędrówki, się sugeruje przechodzenia od form najprymi-

tywniejszych do ryby, ptaka, zwierzęcia lądowego i człowieka. Twierdzi tylko, że egzystencja 

ludzka jest najlepsza, ponieważ człowiek jest wyjątkiem. On jeden wśród stworzeń ma rozum  

i w nim, choćby najsłabiej, żarzy się iskra boża”. W. Owen Cole, P. Singh Sambhi, dz. cyt., s. 87.  
11  Tamże, s. 79–80. Por. „Maja nie jest, jak w klasycznej Wedancie, pozorem świata. Jest materia-

listyczną interpretacją rzeczywistości, naturalną u człowieka nie nawróconego, który Boga nie 

zna i nie patrzy na świat w sposób dualistyczny. Kiedy ludzie dostrzegają, że Bóg jest jedyną 

rzeczywistością, wtedy pragnienia doczesne połączą się z wiecznymi i maja przestanie istnieć”. 
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do istnienia i wraca w drodze rozwoju dokonującego się w różnych wcieleniach 

(reinkarnacja) do swego boskiego źródła, zatracając przy tym swą indywidual-

ność. „Wyzwolenie jest kresem wędrówki, wyrwaniem się z łańcucha kolejnych 

wcieleń i zespoleniem się z Bogiem. Jego warunek to osiągnięcie przez duszę 

etapu wysiłków, Saram Khadam. W stanie tym spoczywa na człowieku przy-

chylne spojrzenie Boga. Zdążaniem za Bożym spojrzeniem wkracza się do kró-

lestwa łaski, do którego samodzielnie dotrzeć by nie zdołał. Dlatego sikhizm od-

rzuca, jako bezużyteczne, praktyki ascetyczne i jogę”
12

. 

Religia sikhijska w okresie swego powstania wprowadziła rewolucyjne – jak 

na owe czasy – elementy doktryny społecznej, do których zaliczyć można od-

rzucenie systemu kastowego
13

, uznanie równości mężczyzn i kobiet przed Bo-

giem, czy zakaz palenia wdów
14

. Silne są w sinkhizmie wpływy muzułmańskie  

i hinduistyczne w sferze kultowo-obyczajowej; zwolennikom tej koncepcji teo-

logicznej wolno jest np. konsumować mięso, ale z wyjątkiem wieprzowiny i wo-

łowiny – te zakazy stanowią wyraźne nawiązanie do islamu (w przypadku mięsa 

świń) i hinduizmu (w odniesieniu do mięsa krów).  

Duże znaczenie uzyskała w sikhizmie osoba guru. Wg pierwotnych wierzeń 

tej wspólnoty, bez jego wskazówek (słowo) nie można osiągnąć wyzwolenia 

karmicznego; on wyjaśniał uczniom naturę wszechrzeczy i wskazywał im wła-

ściwy sposób postępowania. Następujący po sobie kolejni nauczyciele decydo-

wali o doktrynalnym obliczu nowej religii i rozwoju typowych dla niej praktyk. 

Jedną z ważniejszych decyzji okazała sie budowa przez czwartego guru Złotej 

Świątyni w Amritsarze, zwanej również „sadzawką nektaru”
15

. Od piątego guru 

godność przez niego piastowana stała się dziedziczna. 

Formy organizacyjne ugrupowania sikhów kształtowały się w znacznej mie-

rze w trakcie wojen prowadzonych z wrogami tego ugrupowania – przeważnie  

z muzułmanami. Do najcięższych walk wyznawców tej religii z islamskim pań-

stwem Wielkiego Mogoła doszło za panowania jego słynnego z religijnego fana-

tyzmu i okrucieństwa cesarza Auranzgeba (1658–1707)
16

. Na jego rozkaz znisz-

czone zostało centrum sikhizmu, a ówczesny guru został zabity
17

. Wskutek tych 

                                                      
Tamże, s. 95. Por. H. v. Glasenapp, Die nichtchristlichen Religionen, Fischer Bücherei, Frank-

furt am Main und Hamburg 1957, s. 279–281  
12  W. Owen Cole, P. Singh Sambhi, dz. cyt., s. 96  
13  Odrzucenie systemu kastowego było elementem nauki głoszonej jeszcze przez Ramanande. 
14  Sikhizm ma swe ideologiczne źródła w hinduskim ugrupowaniu wajsznawa bhakti (wyznawcy 

Wisznu) i w mistycznym kierunku muzułmańskim – sufizmie.  
15  I, Höhn, dz. cyt., s. 1149. Por. „Złotej Świątyni w Amritsarze – budowli czysto sikhijskiej – nie 

można jednak uważać za typową gudwarę. Usytuowana na wyspie, pośrodku sztucznego, pro-

stokątnego jeziora, jest bardziej domem Pani Księgi, gdzie cały dzień rozciąga się kirtan i do-

kąd od drugiej nad ranem do późnej nocy przybywają pielgrzymi, niż miejscem wspólnych na-

bożeństw”. W. Owen Cole, P. Singh Sambhi, dz. cyt., s. 73. 
16  W walce o władzę zamordował trzech braci i więził dożywotnio swego ojca. 
17  O. Zierer, Neue Weltgeschichte, Stuttgart 1966, s. 463. 
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tragicznych doświadczeń syn zamordowanego – Govind (1675–1708)
18

 – doko-

nał reformy organizacyjnej ruchu, w wyniku czego utworzone zostało obronne 

ugrupowanie (khalsa), zdolne do stawienia czoła nieprzyjaciołom
19

. Wprowadził 

on m.in. ceremonię inicjacji, podkreślającą związek każdego wiernego z jego re-

ligią, wspólnotowe braterstwo i obowiązek walki w obronie wiary aż do śmierci. 

Każdy męski wyznawca otrzymywał imię „Singh” (lew); kobiety nazywano 

„Kaur” (,,księżniczka”).  

Ponadto składać zaczęto przysięgę zobowiązującą do zachowania szeregu 

charakterystycznych dla wyznawców tej religii przepisów. Należały do nich: za-

kaz golenia włosów i brody (keś), obowiązek posiadania przy sobie stalowego 

grzebienia (kamgha), stalowej bransoletki na prawym przegubie (kara) i sta-

lowego sztyletu (kirpan) oraz noszenia krótkich, sięgających do kolan spodni 

(kacch). Wspomniane przepisy, symbolizujące, że system kastowy stracił na 

znaczeniu, obowiązują wyznawców sikhizmu również dzisiaj, na skutek czego 

potężne brody i skrywające długie włosy turbany są znakiem rozpoznawczym 

wyznawców tej religii
20

. 

Sukcesja przekazywania godności guru została zerwana, kiedy synowie 

Govinda zmarli wcześniej niż ich ojciec. Od tej pory godność nauczyciela utoż-

samia Święta Księga tego ugrupowania, zwana obecnie Granth Sahib (Szla-

chetna Księga Sighów). Została ona opracowana przez piątego guru – Arjana 

Singha (1581–1606) – i uzupełniona przez dziesiątego; w jej skład weszły, obok 

tekstów pochodzących z okresu poprzedzającego wystąpienie Nanaka – przypi-

sywane Kabirowi, Ramanandzie, Jayadevie, czy Namdevie – znane pisma zało-

życiela religii sikhijskiej i następnych guru
21

. Miejscem przechowywania Świę-

tej Księgi stała się świątynia w Amritsar, dokąd sprowadzono je w roku 1604.  

Poważną rolę w życiu społeczności sikhijskiej i w jej znacznym sukcesie 

ekonomicznym odgrywa system moralności. Nakazuje on praktykowanie cnót  

w rodzaju skromności i pracowitości, jak również poskramiania pychy i cech ko-

jarzonych powszechnie z egoizmem.  

„Etyka sikhijska opiera się na trzech fundamentalnych zasadach: po pierw-

sze, że kirt karo, nam dżapo i wand cako – praca, pobożność i miłosierdzie – 

powinny rządzić całym życiem człowieka. Po drugie: że wybujała ambicja 

(haumai) jest wielkim wrogiem miłości do Boga i przejawia się lubieżnością, 

gniewem, chciwością, materializmem i pychą; należy wiec unikać zajęć rozbu-

                                                      
18  Znany również jako Gobind. 
19  W sikhizmie występuje idea świętej wojny – głównie przeciw muzułmanom; por. H. Kinder, 

W. Hilgemann, Dtv – Atlas zur Weltgeschichte, Band 1, München 1965, s. 229. 
20  H. Schützinger, hasło: Sikhs, [w:] Lexikon der Religionen, Freiburg – Basel – Wien 1996,  

s. 613; H.-O. Wiebus, Lexikon Jugendkulte, Hamburg 1997, s. 228. Por. G. Głuchowski, Si-

khizm, [w:] Leksykon religioznawczy, red. W. Tyloch, Warszawa 1988, s. 244. 
21  G. Parrinder, dz. cyt. s. 61. Por. M.A. Macauliffe, The Sikh Religion. It’s Gurus, Sacred Wri-

tings and Authors, 1–6, Oxford 1909. 
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dzających te cechy i uczyć się opanowania, cierpliwości, służenia innym, nade 

wszystko zaś pokory, która jest uważana za cnotę najcenniejszą. […] Praktyko-

wanie tych zasad nie jest łatwe, bo niełatwo jest żyć na podobieństwo lotosu  

w brudnym stawie, w zgiełku świata, nie pogrążając się w nim; w blasku zalet,  

a skromnie. Najlepiej byłoby opuścić miasto, ale sikhizm nie uznaje rezygnacji  

i ascezy”
22

. 

Praktykowane przez wspólnoty sikhijskie zasady – szczególnie pracowitość  

i skromność – przyczyniły się do ich znacznego rozwoju pod względem ekono-

micznym
23

. Widoczne jest to zarówno w samych Indiach, gdzie wspólnota ta na-

leży do najlepiej zorganizowanych – o czym świadczyć może fakt, iż z jej szere-

gów wywodzi się wieloletni premier Indii (od 2004 r.) – Manmohan Singh  

(ur. w 1932 r. w Pendżabie).  

Do sukcesów sikhizmu w życiu doczesnym przyczyniła się także tendencja 

do odrzucania eskapitystycznych form religijności, jakie często występują  

w hinduizmie. „Ponieważ Bóg mieszka w człowieku, rytuał jest niepotrzebny, 

liczy się natomiast sposób życia. Człowiek, który słucha Guru (gurmukh), po-

świadcza to, prowadząc pracowite życie (sewa) głowy rodziny, gospodarza (gri-

hasthy), a nie sannjasina (żebraka), bowiem w stanie dżiwan mukti (wyzwolenia, 

ale z zachowaniem postaci cielesnej) pojmuje siebie i świat jako część jednej 

rzeczywistości, do której już świadomie się zbliżył, a z którą w chwili śmierci 

zespoli się całkowicie”
24

.  

Na uwagę zasługuje narodowotwórcza rola sikhizmu, dzięki której z wy-

emancypowanej organizacji religijnej powstała mająca świadomość swej odręb-

ności kulturowej grupa etniczna. Jednym z przejawów tego procesu jest fakt, że 

w pocz. XIX w. utworzone zostało pod wodzą Randżita Singha sikhijskie pań-

stwo
25

, które w latach 1845–1846 i 1848–1849 przeciwstawiało się, jakkolwiek 

bez powodzenia, zakusom kolonialnym ze strony Kompanii Wschodnioindyj-

skiej (East India Company). Również później dochodziło do krwawych starć 

między zwolennikami doktryny Nanaka a Wielką Brytanią, czego przykładem 

może być masakra ludności sikhijskiej w 1919 r. w Amritsarze. Pomimo spora-

dycznych konfliktów pokonani Sikhowie utrzymywali jednak dość dobre sto-

sunki z Brytyjczykami, a nawet służyli w ich armii, ciesząc się opinią walecz-

nych żołnierzy. „Jedyną organizacją religijną, która z biegiem czasu doszła do 

wielkiego znaczenia i utworzyła nawet potężną organizację wojskową na prze-

łomie XVII i XVIII wieku, a wiek później – formalnie państwo na północnym 

                                                      
22  W. Owen Cole, P. Singh Sambhi, dz. cyt., s.144 
23  Nasuwają się tutaj analogie z „moralnością kalwińską”, która miała, zdaniem Maxa Webera, 

przyczynić się do narodzin kapitalizmu. Por. M. Weber, Die protestantische Ethik, Köln 

[b.r.w.].  
24  W. Owen Cole, P. Singh Sambhi, dz. cyt., s. 80. 
25  Istniało ono w latach 1799–1838 i obejmowało powierzchnię większą niż teren dzisiejszego 

Pendżabu. 
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zachodzie Indii, byli sikhowie, dosłownie «uczniowie» Nanaka (zmarł w roku 

1538), reformatora religijnego, który głosił wiarę w Wisznu, przenikniętą wie-

rzeniami mahometańskimi i odrzucającą obrazy. Społeczność ta w dużym stop-

niu zawdzięcza swe powstanie wpływowi myśli Kabira. Mimo ostatecznej utraty 

samodzielności politycznej – wskutek aneksji Pendżabu przez Kompanię 

Wschodnioindyjską w 1849 roku – nie przestała odgrywać ważnej roli w życiu 

religijnym owej prowincji po dzień dzisiejszy (słynna Złota Świątynia w Armit-

sarze, w której się przechowuje i odczytuje świętą księgę zwaną Granth Sahib, 

należy do sikhów)”
26

. 

Rząd Pendżabu wykazał się również lojalnością wobec Imperium w czasie  

II wojny światowej, co odbiegało od linii propagowanej przez indyjski Kongres. 

Ugodowe w zasadzie stanowisko wyznawców sikhizmu wobec Wielkiej Bryta-

nii związane było w znacznej mierze z ich trudną sytuacją geopolityczną, która 

sprawiła, że otoczeni przez wrogich sobie muzułmanów i hindusów zmuszeni 

byli szukać potencjalnego sprzymierzeńca w tym właśnie mocarstwie. Po zaję-

ciu w 1947 r. części Pendżabu przez Pakistan, czemu towarzyszyły krwawe star-

cia, wielu Sikhów musiało opuścić zamieszkiwane przez siebie tereny. Stało się 

to powodem wielu tragedii i dramatów ludzkich. Pojawiły się również próby 

uniezależnienia indyjskiej części Pendżabu od Delhi i utworzenia samodzielnego 

państwa sikhijskiego na tym obszarze. Rezultatem tego były akty gwałtu po obu 

stronach, które w żadnej mierze nie przyniosły rozwiązania konfliktu – do roli 

symbolu urosły zwłaszcza akty okupacji Złotej Świątyni w Armitsarze przez 

armię indyjską
27

. Wśród ofiar walk o status Pendżabu znalazła się także premier 

Indii – Indira Gandhi – zamordowana w dniu 31.10.1984 r. przez 2 ekstremistów 

sikhijskich, pełniących funkcję członków jej ochrony osobistej. 

Pomimo obfitującej w dramatyczne wydarzenia historii, sikhizmowi udało 

się zachować swój oryginalny charakter. Również współcześnie, obok wpływów 

islamskich, występuje w tym wyznaniu wiele elementów hinduistycznych
28

, któ-

re są szczególnie wyraźne w praktyce liturgicznej – np. przy ceremoniach zaślu-

bin
29

 i pogrzebów
30

. Znaczną rolę w utrzymaniu poczucia wspólnoty społeczno-

                                                      
26  E. Słuszkiewicz, Religie Indii, [w:] S. Kałużyński, J. Keller, W. Kotański, R. Ohly, E. Słusz-

kiewicz, W. Szafrański, S. Śliwa, O. Wojtasiewicz, T. Żbikowski, Religie Azji, Afryki, Ameryki, 

Australii i Oceanii, Warszawa 1980, s. 92–93. 
27  Np. w 1988 r. 
28  W obrębie sikhizmu miały miejsce podziały – głównie na skutek silnych tendencji 

hinduistycznych – które doprowadziły do wykształcenia się z tej religii samodzielnych 

ugrupowań wyznaniowych. 
29  Por. „Małżeństwo nie jest u sikhów umową społeczną. Jego celem jest połączenie dwojga dusz. 

Można porównać małżeństwo do jedności między Bogiem i człowiekiem, jedności, której pra-

gnie każdy pobożny sikh”. W. Owen Cole, P. Singh Sambhi, dz. cyt., s. 125. 
30  „Sikhowie podzielają pogląd większości mieszkańców strefy klimatów gorących, że pogrzeb 

powinien się odbyć możliwie szybko, najlepiej dzień po śmierci. Stosują również kremację. Nie 

zakazują pogrzebu w morzu ani inhumacji, jednakże kremacja praktykowana jest od pięciuset 
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ści sikhijskiej odgrywają wspólne spotkania modlitewne w obiektach kultowych, 

noszących nazwę darmsali. „W Życiorysie oznaczony numerem B 40 Bóg zwra-

ca się do Guru Nanaka następującymi słowami: „Tak jak mają swoje świątynie 

wisznuici, joginowie asan, a muzułmanie meczet, twoi wyznawcy mieć będą 

dharmsalę”. Stwierdzeniem „zbudowano dharmsalę kończy się tyle opowieści, 

iż wydaje się że był to obowiązek nałożony przez pierwszego Guru”
31

. 

Na podkreślenie zasługuje bogactwo liturgii sikhijskiej, która nadaje tej spo-

łeczności religijnej specyficzny koloryt kulturowy
32

. „Śpiewanie hymnów Guru 

(czyli kirtan), egzegeza, egzorta – głównie przez przypowieści Guru oraz ich 

najsławniejszych uczniów – tworzą człon nabożeństwa. Tradycja nie narzuca ani 

jego pory, ani długości. Niektóre gurdwary w wielkich miastach indyjskich lub 

na Zachodzie przestrzegają dziś stałej pory i długości nabożeństw, które trwają 

90 minut lub 2 godziny. O takich sprawach decyduje komitet. Sikhizm nie zna 

duchowieństwa lub stanu kapłańskiego. Żadna ludzka istota nie może zająć 

miejsca Guru ani rywalizować z Panią Księgą. Niekiedy człowiek, zwany gran-

thi, otrzymuje pobory (sewa) za czytanie pisma, prowadzenie nabożeństw i do-

konywanie obrzędów, np. zaślubin, lecz jego rola jest czysto służebna. Nie musi 

pełnić tych funkcji stale. Granthi jest sługą społeczności i nigdy nie zaszedł tak 

wysoko, żeby jego pozycję można było porównywać z pozycją kapłana czy 

księdza, co na ogół niesłusznie się czyni
33

. Warto zwrócić uwagę, że pomimo 

                                                      
lat, dlatego inne rodzaje pochówku budzą sprzeciw z przyczyn psychologicznych. Popioły 

można naturalnie pogrzebać i jak świadczą grobowce (samadhi), robiono tak w przypadku wie-

lu santów, ale zazwyczaj wrzuca się je do najbliższej rzeki. Sprzeczne z wierzeniami Sichów 

jest wznoszenie zmarłym pomników. Guru zabronili tego, jeśli chodzi o nich samych; niemniej 

tam, gdzie umarli, stoją dzisiaj gurdwary”. Tamże, s. 129. 
31  W. Owen Cole, P. Singh Sambhi, dz. cyt. s. 73–72. 
32  Por. „Sikhs place no value in mere ritual and reject renunciation of the world as cowardly es-

capism. They emphasize rather that both Allah and Brahma are pleased by surrender to God 

and the loving service of one’s fellow human beings. Caste distinctions are not recognized. 

Sikhs believe in evolution, the law of – karma, and reincarnation. Liberation or union with God 

is made possible only by one’s personal efforts. Sikhs greet one another with the word Sar siri 

akal («God is true; truth is eternal»)”. Hasło: Sikhism, [w:] The Rider Encyclopedia of Eastern 

Philosophy and Religion, London – Melbourne – Auckland – Johannesburg 1999, s. 334. 
33 W. Owen Cole, P. Singh Sambhi, Sikhowie. Wiara i życie, tłumaczenie J. Mach, dz. cyt., s. 77. 

Por. „Liturgia obowiązuje pod koniec nabożeństwa. Wierni, siedząc, śpiewają Anand Sahib – 

hymn szczęścia, ułożony przez Guru Amara Dasa. Wyrażają radość, że znaleźli Sat Guru i że 

rozmyślania o Imieniu podtrzymują ich w wierze”. Tamże, s. 77. Później odczytują zakończe-

nie Dżapdżi Sahib autorstwa guru Nanaka, po czym na stojąco wierni wysłuchiwać mają tekstu 

Too Thakur tum ardas na pisanego przez guru Ardżana. „Następnie sikhowie z rękami skrzy-

żowanymi na piersiach i lekko pochylonymi głowami stoją w milczeniu, a ktoś ze zgromadzo-

nych należący do Klalasy, obojętnie – mężczyzna czy kobieta, odmawia Modlitwę, Ardas. 

Ostatni fragment modlitwy wszyscy śpiewają, po czym w przypadkowym miejscu otwiera się 

Panią Ksiegę i czyta głośno krótki werset – wskazówkę (wak). Diwan kończy się rozdaniem ka-

rah parszadu. Tę słodką potrawę, przyrządzoną z mąki, cukru i sklarowanego masła, podaje się 

na gorąco. Wspólny posiłek jest symbolem powszechnego braterstwa”. Tamże, s. 78. 
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dużych wpływów hinduizmu nie przyjęto jednak w sikhizmie hinduskiego kultu 

obrazów, co stanowi wyraz akceptacji dla dotyczących tego zagadnienia 

przepisów islamu, dopatrujacego się w tego rodzaju praktykach bałwochwalstwa 

i zagrożenia dla monoteizmu. 

Nie wszystkie z pierwotnych założeń Nanaka zostały w ugrupowaniu przez 

niego założonym zrealizowane – np. pomimo teoretycznego odejścia od systemu 

kastowego i pozornej równości społecznej, w praktyce przedziały w tej dziedzi-

nie nadal obowiązują, a zawieranie małżeństw między członkami różnych kast 

występuje bardzo rzadko. Na skutek trudnej sytuacji politycznej i ekonomicznej 

w Pendżabie wielu zwolenników sikhizmu żyje poza jego terenem
34

. Skupiska 

ich znajdują się w 19 krajach, gdzie liczą oni łącznie ok. 2 mln wyznawców;  

w samych Indiach zamieszkiwać ma 16 mln wiernych tej religii
35

. Wśród Si-

khów – zarówno w Indiach, jak i poza ich granicami – dochodzi do napięć spo-

łecznych, uosabiających wspomniane różnice kastowe (połączone ze sporami re-

ligijnymi); przejawem tego może być strzelanina w świątyni sikhijskiej w Wied-

niu w 2009 r., w czasie której jeden z duchownych został zabity, a kilkanaście 

osób zostało rannych. Po tym zajściu doszło do zamieszek w Indiach (w Pen-

dżabie), w czasie których siły porządkowe użyły ostrej amunicji – co najmniej  

2 osoby zostały zabite. Sikhizm uważany jest, z uwagi na swe międzynarodowe 

rozpowszechnienie, za religię światową i stara się przez działalność misyjną po-

zyskać nowych zwolenników. Wywiera on również wpływ na różne synkrety-

styczne systemy wyznaniowe – w tym również na kontrowersyjną grupę religij-

ną Sant Mat
36

. 

Summary  

Sociopolitical and Economic Meaning of Sikhizm 

The article deals with the issue of the development of the Sikh’s community. The Sikh’s religion 

was founded by guru Nanak in the 15th century in the Punjab (India). Sikhism has had relations 

with other religions such as Hinduism and Islam. The Sikhs have a tradition of being militarily 

                                                      
34  Sikhowie aktywni są od pokoleń w handlu i służbie wojskowej. Zawody te, które wykonują  

z powodzeniem, pozwalają im często osiągnąć zamożność i pełnić w Indiach wysokie funkcje 

w armii i administracji. 
35  I. Höhn, dz. cyt., s. 1148. 
36  Por. R. Hummel, Sant Mat, hasło: Sant Mat, [w:] Lexikon der Sekten, Sondergruppen und 

Weltanschauungen, red. H. Gasper, J. Müller, F. Valentin, Freiburg – Basel – Wien 1994,  

s. 933–939. Celem medytacyjnym tej grupy jest usłyszenie „boskiego tonu” i zobaczenie „bo-

skiego światła”, co umożliwić ma „wyzwolenie”. W tym celu stosowane są przez Sant Mat 

praktyki deprywacyjne, zmierzające do odseparowania wiernych, w tym również dzieci – od 

negatywnych wpływów „bodźców” pochodzących ze świata. Praktyka ta naraziła Sant Mat na 

liczne krytyki i – w przypadku dzieci – została oficjalnie zaprzestana. Por. P. Zieliński, Relak-

sacja w teorii i praktyce pedagogicznej, Częstochowa 2011, s. 254–262. 
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trained. The leaders of the Sikh’s religion criticised oppressive regimes, such as the invading 

Mughals.  

The brotherhood of Sikhs merced religious, military and social duties into a single discipline. 

This phenomenon helps explains how the religion has survived intense persecution of many ene-

mies. The British recruited Sikhs in the mid 19th century for their military forces in India. Nowa-

days the Sikh’s community plays a important role in the economical and political life of India and 

other countries.  

Keywords: religion, guru, Sikh’s community, military organization, Hinduism, Islam, economy. 
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Słowo wstępne 

Przemiany ustrojowe w Polsce lat 90. XX wieku przyczyniły się do demokraty-

zacji i wymiany poglądów dotyczących życia społecznego i politycznego na łamach 

mediów, w tym prasy, która stała się miejscem kształtowania opinii, przedstawiania, 

wymiany poglądów przez środowiska konserwatywne, liberalne, lewicowe. 

Artykuły publicystyczne w prasie mają określone właściwości gatunkowe, 

które zależą od zdolności pisarskich autora, jego poglądów, potencjalnych od-

biorców, kontekstu sytuacyjnego oraz kulturowego. Teksty prasowe mają też 

określoną formę, są w pewien sposób zorganizowane na powierzchni poprzez 

sieć relacji międzyzdaniowych, użycie rozmaitych środków językowych do bu-

dowania relacji transfrastycznych.  

Celem artykułu jest identyfikacja, klasyfikacja i opis środków językowych, 

które wiążą poszczególne jednostki zdaniowe w całość tekstową, wykrycie me-

chanizmów spójnościowych na powierzchni współczesnego publicystycznego 

tekstu prasowego. Dążę w nim do pokazania, że spójność formalna odgrywa 

istotną rolę w budowaniu tekstów publicystycznych. Wykazuję, iż spójność po-

wierzchniowa ma znaczenie przy odbiorze tekstu, a przez to przy podnoszeniu 

jego skuteczności. W związku z tym stawiam pytanie: Jak wiążą się zdania  

w tekście? Moim zdaniem, może to ułatwić zrozumienie zasad tworzenia tek-

stów i zasad ich odbioru. Publicystyka prasowa, która jest przedmiotem 

obserwacji w tym referacie dotyczy istotnych dla społeczeństwa spraw z lat 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.33
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2010–2012, takich jak debata publiczna w sprawie in vitro, rola Kościoła  

w życiu publicznym, w tym debata o miejscu Krzyża w życiu społecznym, 

działalność Komisji Majatkowej, parytety w wyborach do sejmu, katastrofa 

samolotu z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim pod Smoleńskiem z 10 

kwietnia 2011 roku – katastrofa smoleńska.  

Problem spójności formalnej nurtował i nurtuje badaczy współcześnie, choć 

wraz z rozwojem cyberprzestrzeni i ekspansją form multimedialnych stopniowo 

odchodzi się od linearnego pojmowania tekstu i zwraca się w stronę badania 

formalnych związków spójnościowych w komunikatach tworzonych w Interne-

cie (nowe paradygmaty opisu struktur językowych, np. kohezji w linku, node, 

style, sheet). Spójność formalna (kohezja, spójność powierzchniowa) jest obecna 

w badaniach nad tekstem w Polsce od dłuższego czasu. Zwrócono uwagę na ty-

py oraz znaczenie wykładników nawiązania w tekstach dawnych i współcze-

snych, pisanych i mówionych, w tym w tekstach gwarowych
1
. 

Gramatyczne podejście do tekstu wspomaga podejście komunikacyjne, przez 

co ułatwia zdefiniowanie rodzajów tekstu, poszukiwanie związków systemo-

wych między tymi rodzajami, reguł typologicznych, sposobów opisu, czyli jest 

środkiem pomocniczym przy klasyfikacji rodzajów tekstu i przy typologii tek-

stów. Niezadowalający jest stan badań nad typologią tekstów, więc główną trud-

nością było wyekscerpowanie i analiza kryteriów rozróżniania rodzajów tekstu 

zaliczanego do artykułu prasowego. Istnieje bowiem zbyt mało klas tekstów, 

które zbadano empirycznie, np. podręcznik, rozprawa, dlatego też przedmiotem 

obserwacji czynię artykuł publicystyczny, rzadziej komentarz prasowy, czyli ga-

tunki mowy należące do struktur rozważająco-komentujących. 

Uważam, że zagadnienie kohezji można odnieść do strefy genologicznej  

i szukać w niej cechy gatunkowej dla gatunków prasowych. 

Korpus tekstowy stanowiący podstawę niniejszego artykułu obejmuje teksty 

publicystyczne pochodzące z lat 2010–2012 z czasopism o różnej orientacji 

ideowej i politycznej, które poruszały wspominą tematykę (241 artykułów z 12 

gazet ogólnopolskich)
2
. 

                                                      
1  Na podany w tym akapicie temat pisali: Z. Klemensiewicz, Składnia opisowa współczesnej pol-

szczyzny kulturalnej, Kraków 1937, s. XVII; A. Wierzbicka, O spójności semantycznej tekstu, 

[w:] Prace z poetyki, red. M.R. Mayenowa, J. Sławiński, Wrocław 1968, s. 60–77, cyt. za:  

O spójności semantycznej tekstu, [w:] Tekstologia, cz. 1, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-

Bartmińska Lublin, s. 167–180; M. Kucała, Spójnikowe i podobne wskaźniki nawiązania w sta-

ropolszczyźnie i w gwarach, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 7, red. Z. Krążyńska, 

Z. Zagórski, Poznań 2001, s. 106; T. Dobrzyńska, Tekst, [w:] Współczesny język polski, red.  

J. Bartmiński, Lublin, s. 294; J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, War-

szawa 2009, s. 273; E.M. Eckkrammer, Czy potrzebujemy nowego pojęcia tekstu?, [w:] Lingwi-

styka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, red. Z. Bilut-Homplewicz, W. Cza-

chur, M. Smykała, Wrocław 2009, s. 325.  
2  Materiał źródłowy pochodzi z następujących czasopism o różnej orientacji ideowej (na przy-

kład o profilu liberalnym, liberalno-konserwatywnym, katolickim, centroprawicowym, z lat 
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Ze zbioru różnych form wypowiedzi prasowych o charakterze publi- 

cystycznym wybrałem do obserwacji artykuł prasowy, a dokładniej artykuł 

publistyczny (artykuł polemiczny, dyskusyjny). Wymieniona forma gatunkowa 

jest powszechnie wykorzystywana w publicystyce prasowej. Publicystykę 

badacze definiują jako „wypowiedzi na aktualne tematy polityczne, społeczne, 

kulturalne itp.; posługują się one środkami perswazyjnymi i zmierzają do 

czynnego oddziałania na opinię publiczną”
3
. Publicystyka stanowi jedną  

z podstawowych form działalności dziennikarskiej, obok inforamacji. Zalicza się 

do niej: artykuł prasowy należący do struktur rozważająco-komentujących, czyli 

do wypowiedzi intelektualnych, służących: udowodnieniu czegoś, problema- 

tyzacji, przekonaniu odbiorcy o słuszności poglądów, dopełnieniu informacji 

poprzez jej interpretację. Do publicystyki zalicza się komentarz, artykuł, 

felieton, esej, recenzję, dziennik, list, debatę, gawędę. 

Andrzej Kozieł wyróżnia artykuł redakcyjny, dyskusyjny, polemiczny, 

okolicznościowy. Wojciech Furman, Andrzej Kaliszewski, Kazimierz Wolny- 

-Zmorzyński do publicystyki zaliczają: artykuł wstępny, artykuł publicystyczny, 

felieton, komentarz, recenzję, esej, reportaż problemowy. 

 Artykuł jest wypowiedzią publicystyczną na aktualne w danej chwili tematy 

polityczne, społeczne, kulturalne, w której wywód podporządkowany jest 

wyraźnie sformułowanym tezom i funkcji interpretacyjnej i perswazyjnej. 

Wyraźnie zaznacza się nieostrość gatunkowa artykułu, ponieważ jego cechy 

gatunkowe nie są ściśle sprecyzowane, w ten sposób określa się zatem różnego 

typu wypowiedzi, w tym także eseje, rozprawy krytyczne i naukowe, co 

podkreślają Maria Wojtak, Ryszard Nycz, Zbigniew Bauer, Walery Pisarek, Jan 

Trzynadlowski (gatunki autochtoniczne – prasa i ksenochtoniczne – 

przeniesione z innych kręgów piśmiennnictwa). Cetrum zainteresowania  

i analizy czynię artykuł prasowy (arykuł publicystyczny, rzadziej wstępny, czyli 

artykuł dyskusyjny, polemiczny rzadziej redakcyjny)
4
.  

                                                      
2010–2012: z ogólnopolskich dzienników społeczno-politycznych: „Gazeta Wyborcza”, 

„Rzeczpospolita”, tygodników społeczno-politycznych „Newsweek” „Polityka” „Przegląd”, 

„Przekrój”, „Wprost”, tygodników katolickich: „Niedziela. Tygodnik Katolicki”, „Gość Nie-

dzielny”, dwutygodnika „Dobry Znak” dostępnego na terenie województw: mazowieckiego, 

lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego, i warmińsko-mazurskiego, miesięczników społeczno- 

-kulturalnych: „Znak” i katolicka „Więź”, kwartalnika społeczno-politycznego „Przegląd Poli-

tyczny”. Poddane analizie artykuły publicystyczne, głównie dyskusyjne, polemiczne, pochodzą 

najczęściej ze stałych rubryk zamieszczanych w tych pismach, takich jak: Opinie („Gazeta 

Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Przegląd”, „Wprost”), Opinia („Przekrój”), Opinie, felietony, 

poglądy… („Dobry Znak”), Ogląd i pogląd( „Polityka”), Refleksje („Znak”).  
3  J. Trzynadlowski, Publicystyka, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 

1976, s. 204. 
4  Na podany w tym akapicie temat pisali: Z. Bauer, Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo 

i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000, s. 148–149; R. Nycz Tekstowy 

świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995; W. Pisarek, Gatunek dzienni-
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Wybrane z czasopism formy wypowiedzi o charakterze publicystycznym 

zostały uznane za interesujący materiał do badań nad organizacją powierz- 

chniową współczesnego publicystycznego tekstu prasowego, a w ramach tych 

obsertwacji nad sposobami wiązania jednostek zdaniowych w zamnietą logiczną 

całość tekstową, ponieważ wprowadzenie idei, wartości służy transparentności, 

podniesieniu siły perswazji, spójności – przez użycie odpowiednich środków więzi. 

1. Pary izotopiczne jako ekscplicytne wyróżniki anafaryzacyjne 

1.1. proformy zaimkowe 

Ważnymi spajaczami jednostek zdaniowych w publicystyce prasowej są 

niektóre z zaimków – zaimki trzeciej osoby (on, ona, ono), czy zaimki względne 

(który), zaimki wskazujące (to, tu, tam, tak, taki). Zaliczane są one do proform 

(form zastępczych), czyli oszczędnych nie mających swojej własnej treści, które 

w tekście powierzchniowym mogą zastępować bardziej określone treściowo ak-

tywizujące wyrażenia. Koreferują one z rzeczownikami lub frazami rzeczowni-

kowymi. Zaimek anaforyczny wnosi istotny wkład do zapewnienia tekstowi 

spójności powierzchniowej. Zastępuje wyraz o całkowitej pełności znaczenio-

wej. Przez to zdanie z zaimkiem anaforycznym jest gramatyczne i treściowo 

niepełne, a tym samym zależy od kontekstu. Spajają głównie dwa sąsiadujące 

zdania ale, też ciągi kilkuzdaniowe. Są też formalnymi wykładnikami spójności 

dla zdań dystansywnych, któresą oddzielone zdaniami bez proformy zaimkowej. 

Zaimki są substytutami wyrazów i ciągów kilkuwyrazowych lub całych zdań, 

stanowią wykładniki pronominalizacji i prosentencjonalizacji. 

a) Zaimki anaforyczne jako wykładniki pronominalizacji 

W tekstach publicystyki prasowej zaimki często odsyłają do pojedynczych 

rzeczowników lub fraz nominalnych. Są wtenczas użyte pronominalnie. Siła 

spajająca zaimków wyraża się w tym przypadku nie tylko w samym odesłaniu, 

ale też na poziomie relacji formalnych, w generowaniu pewnych układów struk-

turalnych, np. podmiot-podmiot: 

Kaczyński nawet nie próbuje ukrywać swoich zamiarów. On chce państwo wywrócić 

(Tomasz Wołek, Prawdziwi Polacy wracają, „Gazeta Wyborcza”, 13.10.2010, s. 18).  

b) Grupy zaimkowe 

Grupy zaimkowe to wykładniki spójności powierzchniowej stanowiące 

związek zaimka z powtórzeniami zupełnymi i niezupełnymi, synonimami, hipo-

                                                      
karski: informacja prasowa, „Zeszyty Prasoznawcze” 1993, z. 3–4, s. 156; J. Trzynadlowski, 

Publicystyka; M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004. 
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nimami, hiperonimami oraz rzeczownikami abstrakcyjnymi. Największą siłę 

wiążącą mają grupy zaimkowe, których podstawa rzeczownikowa jest powta-

rzana wprost, czy inaczej substytuowana na styku dwóch zdań. Wówczas powtó-

rzenie i wyraz, który jest powtarzany, są zlokalizowane w pozycji końcowej jed-

nego zdania i pozycji początkowej drugiego. Przykład takiego silnego zabiegu 

wiążącego wynikającego i ze składu leksykalnego i jednocześnie z lokalizacji, 

podaję poniżej: 

Na początku września liderzy SLD ogłosili kilka propozycji w kwestii stosunków pań-

stwa z Kościołem, […]. Ogłosili je nie tylko w społecznej próżni, lecz tylko w kontekście 

pewnej praktyki. Ta praktyka to przede wszystkim […] fakt, że o ile katecheza kato-

licka nie napotyka w szkole publicznej żadnych przeszkód, a nawet korzysta z pewnych 

przywilejów, o tyle katecheza wyzwań niekatolickich oraz nauczanie etyki są de facto 

fikcją (Roman Graczyk, Religia z urzędu, „Newsweek”, 26.09.2010, s. 34). 

c)  Powtórzenia zupełne i niezupełne 

Współczesną publicystykę prasową charakteryzuje obecność na powierzchni 

tekstu różnych typów powtórzeń. Na ich wartość spójnościową badacze zwraca-

ją uwagę już od dawna. W systemie powtórzeń wyrazów, ciągów wyrazowych  

i całych zdań są obecne powtórzenia zupełne, niezupełne, synonimiczne – ana-

logie składniowe. Do wiązania jednostek zdaniowych w całość tekstową służą 

często proste, dosłowne powtórzenia tego samego wyrazu lub wyrażenia. Jest to 

rekurencja leksykalna. Wówczas element powtarzany pozostaje przy swojej po-

staci fleksyjnej pozycji składniowej, np.  

No i miała [rzecznik praw dziecka] niepoprawne poglądy na temat homoseksualistów. 

Poglądy, z którymi ja się zresztą nie zgadzałem (Jarosław Makowski, Popżałobę zapro-

wadzili, „Gazeta Wyborcza”, 20.09.2010, s. 20). 

Powtórzenia uspójniają tekst (same akapity oraz wiążą je w jedną całość tek-

stową). Są celowo wprowadzane do tekstu, aby wzmocnić pogląd nadawcy. Po-

zwalają sterować przekonaniami i zachowaniami odbiorcy. Eksponują dla 

nadawcy ważne treści oraz mają siłę perswazyjną. Oddziaływują na uczucia, in-

telekt odbiorcy. 

d)  Substytuty synonimiczne 

Spójność powierzchniową zapewniają w tekście również powtórzenia syno-

nimiczne (synonimy w kontekście) Zalicza się je do technik anaforyzujących. 

Mechanizm spajania za pomocą synonimu wynika z relacji semantycznej zacho-

dzącej między określonymi składnikami różnych jednostek zdaniowych. Prze-

analizowany materiał podkreśla słuszność wniosków Beaugrande’a i Dresslera 

dotyczących znaczenia substytucji kontekstowej, np. 

Pogłębiona wymiana myśli […], od uczestników zaś wymagałaby wiedzy, […] i może 

też szczególnej wrażliwości poprzez Tomasza Manna zwanej „instynktem metafizycz-
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nym”. Autor Doktora Fausta sądził również, że „Nabożność to poczucie tajemnicy, jaką 

jest człowiek” (Anna Tatarkiewicz, O in vitro, Kościele i tajemnicy, „Przegląd”, 21.11. 

2010, s. 47). 

e)  Analogie składniowe 

Kolejny sposób spajania tekstu na jego powierzchni polega na powtarzaniu 

pozycji składniowych w kolejnych zdaniach. Moc kohezyjna tego zabiegu jest 

tym większa, im więcej pozycji składniowych powtórzy styczna lub dystanywna 

jednostka zdaniowa. Jest to paralelizm składniowy. Najczęściej spotykamy po-

wtórzenie pozycji dopełnienia, podmiotu, przydawki, orzeczenia, analogii z ini-

cjalnym powtórzeniem leksykalnym, co ilustruje poniższy przykład: 

To jednak zdumiewające, że wydarzenia tej rangi – mające ewidentny duchowy wpływ 

na losy świata! – nie są w Polsce nagłaśniane. Że nie wyciąga się z nich wniosków na 

przyszłość. Że (prawie) nikt na ich podstawie nie uczy się dialogu z bratem […] (Ja-

nusz Poniewierski, Znak, któremu sprzeciwiać się będę, „Znak”, 7.09.2010, s. 10–11). 

Symetrie budują w tekście związki formalne i treściowe. Nadawca uwypukla 

najistotniejsze treści, nadaje tekstowi, harmonijny, rytmiczny, regularny wymiar. 

Przez to wzmacnia wymowę perswazyjną.  

Dzięki powtórzeniom wypowiedź jest poruszająca. Leksyka jest wyszukana, 

podniosła i potoczna. Wskazuje ona na różne role przybierane przez nadawcę 

(polemisty, propagatora, moralisty, demaskatora). Kompozycją stylistyczną rzą-

dzi zasada harmonii lub kontrastu. 

2. Elipsa jako implicytny wykładnik anaforyzacyjny 

Do anaforycznego mechanizmu spójności powierzchniowej o charakterze 

implicytnym należy elipsa. Polega ona na pomięciu w zdaniu składnika wystę-

pującego w jednej z wcześniejszych jednostek zdaniowych. Stanisław Gajda za-

licza elipsę do wykładników kohezji składniowej, a Renata Grzegorczykowa do 

zabiegu anaforyzacyjnego. Najczęściej występuje elipsa podmiotu, z przyległy-

mi do niego przydawkami, rzadziej orzeczenia lub dopełnienia, np.  

Bronisław Komorowski prezydent RP w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” zapowie-

dział usunięcie krzyża z placu przed Pałacem Prezydenckim, […]. Jednocześnie ( ) 

wskazał, że usunięcie krzyża jest podyktowane poszanowaniem konstytucyjnej zasady 

świeckości państwa (ks. Józef Krukowski, Dyktat neutralności państwa, „Niedziela”,  

nr 36, 5.09.2010, s. 21). 

Elipsa obok wartości kohezyjnej usuwa nadmiar powtórzeń w tekście. Służy 

ekonomii językowej. 
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3. Wypowiedzenia pytajne jako wykładnik kataforyzacyjny 

W artykułach prasowych pojawiają się pytania retoryczne oraz takie, na któ-

re pada wyrażona językowo odpowiedź. Wprowadzone przez nadawcę pytania 

w swej treści zawierają sygnalizację wątpliwości i aktywizują odbiorcę, który 

szuka możliwości wypełnienia luki informacyjnej. Znajduje ją w odpowiedzi 

zlokalizowanej po pytaniu. Dzięki temu rośnie siła spójnościowa i perswazja 

tekstu. Odsyła ono w tekście w przód – do następnego zdania, np.  

Czym jest sekta? Nie sięgając do uczonych definicji, można powiedzieć, że sektę tworzą 

ludzie zorganizowani wokół przywódcy lub symbolu […] (Karol Tarnowski, Sekciarstwo 

i bałwochwalstwo, „Znak”, 7.09.2010, s. 89–91). 

Nagromadzenie pytań ma też funkcję ekspresywną. Uwydatniają one posta-

wę autora wobec zdarzenia, z życia społecznego, politycznego, które go bulwer-

suje. Służą budowaniu wspólnoty przekonań i wartości. Umacniają już istniejące 

wspólnoty. 

4. Spójniki transfrastyczne 

Spójność na powierzchni tekstu prasowego organizują też spójniki użyte po 

kropce, inicjujące zdania. Wprowadzają kolejne zdania i przyłączają je do 

uprzedniego kontekstu. Wyrażają związek znaczeniowy zachodzący między ni-

mi. W ten sposób wiążą zdania. Często są graficznym znakiem przejścia do no-

wej kwestii. Spójniki i zaimki względne (relewawtory) typu: i, ale, dlatego, 

jak… tak; o ile… o tyle; jeśli… to; kto, które funkcjonują na granicy zdań, 

grupy zdań, akapitów. W uspójnianiu tekstu ważną rolę odgrywają przede 

wszystkim spójniki takie jak: a, ale, aby, albo, bo, bowiem, dlatego, przecież, 

i, więc, że, żeby. Dzięki nim nadawca kontroluje sposób rozpoznawania i two-

rzenia relacji przez odbiorców, np.  

Można zrozumieć ból Kaczyńskiego […] . To chwila, gdy ból przeplata się z nienawiścią 

[…].Tyle, że zemsta jest straszna. Dlatego trzeba męstwa, by w tej sytuacji nie ulec po-

kusie nienawiści. I wydawało się, że Jarosław tę odwagę posiadł. Że poradził sobie ze 

stratą bliskich. Ale dziś wygląda na to, iż prezes ów gniew tylko w sobie tłumił (Jarosław 

Makowski, Popżałobę zaprowadzili, „Gazeta Wyborcza”, 20.09.2010, s. 20). 

5. Inne wykładniki spójności formalnej 

Są to wykładniki, które nie weszły do poszczególnych zbiorów przyjętej kla-

syfikacji. Przeważnie są to środki nawiązujące, anaforyczne, kataforyczne. 

Spójność buduje też użycie słów z różnych zdań, które łączy relacja przeciw-

stawna, np. kilka lat temu – teraz, z jednej strony – z drugiej strony, część 
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(biskupów) – inni, nie wiadomo – wiadomo, zwolennicy – przeciwnicy, a tak-

że modulantu dopiero, kohiponimu. Do wykładników spójności należą: in-

nymi słowy, inaczej mówiąc, inna sprawa, inny przykład, z drugiej strony, 

w takim myśleniu, tym bardziej, co więcej, partykuła no, np.  

I z jednej strony jest to zrozumiała taktyka, bo trudno wymagać, by premier ciągle tłu-

maczył się z mgły, […]. Z drugiej strony milczenie prowokuje do kolejnych ataków 

(Robert Walenciak, Zdrada buduje, „Przegląd”, 25.07.2010, s. 6–10). 

No i miała [rzecznik praw dziecka] niepoprawne poglądy na temat homoseksualistów. 

Poglądy, z którymi ja zresztą się nie zgadzałem (Igor Janke, Okrutne praktyki pani mini-

ster, „Rzeczpospolita”, 28.9.010, s. 12). 

Słowo końcowe 

Przedmiotem obserwacji były w tym artykule teksty publicystyczne – arty-

kuły publicystyczne, a więc wypowiedzi komentująco-rozważające. Analiza ma-

teriału badanego, ekscerpcja, klasyfikacja i opis wykładników spójności formal-

nej wskazują na to, że powierzchniowa spójność wzmacnia rozważająco-

komentujący charakter tekstów publicystyki prasowej. Nawiązania formalne, 

które są często obecne w artykułach prasowych, podtrzymują logiczny tok my-

ślenia i jednocześnie ułatwiają odbiorcy odwołanie do fragmentów tekstu zloka-

lizowanych przed lub po wykładniku więzi. 

Mają one swój udział w ocenianiu przez autora przedstawianych zdarzeń,  

w polemice z określonym stanowiskiem dotyczącym owych zdarzeń i w próbie 

przekonania czytelników, utrwalania lub modyfikacji ich opinii lub postaw. Wy-

kładniki spójności powierzchniowej poprzez sam fakt porządkowania tekstu,  

a głównie przez częstą powtarzalność na krótkich odcinkach ciągu linearnego,  

i to powtarzalność leksemów z potencjałem perswazyjnym – wzmacniają wy-

mowę tekstu publicystycznego. Bardzo często, w zależności od kontekstu i za-

sobu leksykalnego, służą przekonaniu odbiorcy o słuszności poglądów autora 

tekstu. Niewyszukane z pozoru wykładniki formalne więzi nie są li tylko środ-

kami gramatycznymi, ale służą też – patrząc z perspektywy praktyki komunika-

cyjnej – jasności, precyzji artykułu prasowego i perswadowaniu. Wykładniki 

spójności z wartością perswazyjną umożliwiają stopniowanie napięcia, a tym 

samym pobudzają uwagę czytelnika. Tego typu środki językowe służą sterowa-

niu odbiorcą.  

Wykładniki formalne wzmacniają wyrażony w tekście publicystycznym pro-

ces rozumowania, a więc sprawiają, że dywagowanie jest przez formalne uspój-

nianie bardziej transparentne, a tym samym łatwiejsze w odbiorze. W sumie 

wzmacniają one intelektualny charakter artykułu prasowego, pomagają w udo-

wodnieniu czegoś, problematyzacji w komunikatach opiniujących i dywagują-

cych. Utrzymują wysoki poziom organizacji mentalnej tekstów, organizują bo-
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wiem ich budowę formalną i kolejność zaistniałych operacji werbalno-inte- 

lektualnych. Wpływają również na zwięzłość tekstu. 

Wydaje się, że w analizowanych wypowiedziach prasowych wzmacniają 

wyznaczniki gatunkowe określonych form wypowiedzi. Służą eksponowaniu 

precyzyjności i transparentności, w ten sposób także względnej stabilności struk-

tury – realizacji toku argumentacyjnego, ponadto potencjałowi illokucyjnemu – 

intencji przedstawiania opinii i oddziaływania na odbiorców. 

Środki spójnościowe na poziomie formalnym wydają się skutecznym sposo-

bem zachowania logiczno-dyskursywnego toku wywodu w artykułach publicy-

stycznych. 

Takie rozumowanie pozwala ujmować tekst w ogóle, a także tekst prasowy, 

jako zjawisko dynamiczne, w którego strukturze został odzwierciedlony proces 

stopniowego gromadzenia i scalania zasobu informacyjnego. 

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden znamienny fakt, a mianowicie, że 

poziom nasycenia środkami spójności formalnej oraz ich różnorodność wpływa-

ją na stopniowe petryfikowanie się struktury wypowiedzi prasowej w ramach 

powtarzalnych układów kompozycyjnych, ich usztywnienia, zwłaszcza schema-

tu kompozycyjnego w postaci struktury argumentacyjnej, czy struktury opisowo- 

-oceniającej. Analizy poczynione w artykule potwierdzają opinie o kostnieniu 

struktur wypowiedzi prasowych w ramach powtarzanych układów kompozycyj-

nych. Do takiego wniosku dochodzi na przykład Maria Wojtak, mówiąc o stop-

niowym petryfikowaniu się struktury komentarza autonomicznego w ramach ta-

kich układów kompozycyjnych, jak: struktura argumentacyjna, dyskursywna, 

opisująco- oceniająca, sprawozdawczo-oceniająca, dygresyjna, układy mieszane 

z określoną dominantą, realizacje indywidualne
5
. 

Zagadnienie spójności formalnej tekstów z zakresu publicystyki prasowej 

może poszerzyć pole poszukiwań sygnałów gatunkowych, cech ułatwiających 

wstępną kwalifikację gatunkową. Grupowanie rozmaitych form wypowiedzi 

prasowych o charakterze publicystycznym, wymaga bowiem brania pod uwagę 

wyznaczników strukturalnych, poznawczych, pragmatycznych i stylistycznych. 

W zbiorze tych wyznaczników mieszczą się wykryte i sklasyfikowane w tym ar-

tykule wykładniki spójności formalnej. 

Na zakończenie jeszcze raz podkreślam, że językowe wykładniki spójności 

formalnej mają istotne znaczenie w organizowaniu publicystycznego tekstu pra-

sowego. 

Poddane analizie teksty wykazują wysoki poziom izotopii. Wykładniki spój-

ności powierzchniowej nie tylko uspójniają tekst na powierzchni, ale też podno-

szą poziom jego organizacji mentalnej, a więc wartość intelektualną i jednocze-

śnie wzmacniają funkcję perswazyjną tekstu.  

                                                      
5  M. Wojtak, Gatunki…, s. 170–171. 
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Summary 

Mechanisms on Surface of Modern Press Text Cohesional 

The identification, classification and description oflanguage means, binding individual sentences 

into textual wholeness, the detecting of cohesional mechanisms on the modern journalistic press 

textual surface, therefore answering to question “How are sentences binded in text?” are the pur-

poses of this work.  

From collection of various forms of press utterances on publicistic character, the press article 

was chosen, more precisely the publicistic article (discussion, polemic article). This form of genre 

is commonly used in press publicism. 

Press publicism, which is the subject of this work observation, concern significant for society 

matters from years 2010–2012, such as public debate about the in vitro method, about significance 

of the Catholic Church in public life and debate about place of the Cross in social life, the Komisja 

Majątkowaactivity, parity in election for the “sejm”, the plane crash with polish president Lech 

Kaczyński on board (Smoleńsk 10.04.2011). 

Keywords: linguistics, cohesion, journalism, press. 
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PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
Rocznik Polsko-Ukraiński 2014, t. XVI, s. 511–516 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.34     

Paweł ZIELIŃSKI 

[rec.] Tomasz Olchanowski, Pedagogika  

a paradygmat nieświadomości, Warszawa 2013, 

ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury,  

ss. 262 

Tomasz Olchanowski, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 

specjalizujący się w antropologii kultury i psychoanalizie stosowanej, adiunkt na 

Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, jest autorem 

interesującej monografii Pedagogika a paradygmat nieświadomości. Jak sam pisał: 

Celem tej rozprawy jest zwrócenie uwagi na doniosłość koncepcji Junga dla współcze-

snej pedagogiki, szczególnie w zakresie relacji pedagogicznych1. 

Autor uzasadnił wybór tego celu słabą recepcją dzieł Junga w polskiej hu-

manistyce, zwłaszcza w pedagogice. Dostrzegł przy tym, jako negatywne, zjawi-

sko przeceniania oddziaływania świadomego nauczania i wychowania, opartych 

na słowie i metodach, i kształtowania w ten sposób następnego pokolenia. Pisał: 

W znacznie większym stopniu wpływają na nas metody nieświadome, to znaczy wszel-

kie zniewalające przywiązania rodziców i wychowawców, ich nałogi, przyzwyczajenia, 

uganianie się za pieniędzmi, zaszczytami, ciasne ramy wyznawanej ideologii, upokarza-

nie i łamanie charakterów przez system władzy itp. Oczywiście można być jak najbar-

dziej świadomym tego, co nas zniewala, a jednocześnie nieświadomym źródeł tego 

zniewolenia czy jego roli jako negatywnej metody wychowawczej2. 

To uzasadnienie kieruje czytelnika w stronę docenienia w wychowaniu zna-

czenia tzw. pedagogiki głębi, która mogłaby być pomocna w realizacji wspólne-

go dobra wychowanków i wychowawców, a tym samym ich całościowego roz-

woju i postępu kulturowego ludzkości. 

                                                      
1  T. Olchanowski, Pedagogika a paradygmat nieświadomości, Warszawa 2013, s. 8.  
2  Tamże, s. 7. 

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2014.16.34
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Książka składa się z następujących części: Wprowadzenia, piętnastu tytuło-

wanych rozdziałów, Zakończenia o pedagogice głębi, Bibliografii oraz Noty  

o Autorze. Praca posiada recenzje wydawnicze dwóch uczonych: filozofa – dra 

hab. Lecha Ostasza oraz pedagoga – dra hab. Tomasza Rudowskiego, których wy-

powiedzi dotyczące dzieła przytoczono na tylnej okładce. Projektantem okładki, 

utrzymanej w mglistej, biało-zielonkawo-niebieskiej tonacji barw, z zaznaczonymi 

konturami postaci mężczyzny, kobiety i dziecka, jest Artur Paluszyński.  

We Wprowadzeniu, oprócz już wspomnianego celu pracy, autor zwrócił 

uwagę na kilka istotnych kwestii powiązanych ze współczesną pedagogiką. Jed-

na z nich dotyczy błędnego, zdaniem autora, przeświadczenia zachodnich przed-

stawicieli nauk społecznych i humanistycznych o ich najwybitniejszych dokona-

niach na polu tych nauk, przy czym pomija się dorobek innych, znaczących kul-

tur. Inne spostrzeżenie dotyczy zbyt daleko idących związków nauki ze światem 

polityki.  

Autor zakwestionował również podział nauk na humanistyczne i społeczne, 

gdyż, jak stwierdził, w istocie stanowią one jedność. Czy jednak głosząc taką te-

zę uwzględnił uwarunkowania wprowadzenia tego podziału na przełomie XIX  

i XX wieku? Przecież podział wystąpił, gdy wielu uczonych, w tym neokanty-

stów i przedstawicieli filozofii życia, przeciwstawiło się próbom zdominowania 

nauki przez podejście pozytywistyczne i scjentystyczne, w którym jednostka 

niewiele znaczy, a problematyka rozwoju osobowości w wymiarze duchowym 

jest zupełnie pomijana.  

Autor pisał, że uznanie podmiotowości dziecka wymusza traktowanie 

przedmiotowe wychowawcy oraz odwrotnie, uznanie podmiotowości wycho-

wawcy prowadzi do uprzedmiotowienia wychowanka. Taka iluzja ma zaburzać 

pracę pedagoga i dopiero wykroczenie poza nią umożliwia ich zdrowe relacje  

i pozytywne zmiany, głównie dzięki odwołaniu się do wzajemnej empatii. Jed-

nak można tu postawić pytanie, czy jest to jedyne podejście spotykane we 

współczesnych kierunkach pedagogicznych? Tak nie jest, z czego autor zdaje 

sobie przecież sprawę, gdyż chociażby w pedagogice egzystencjalnej zaznacza 

się dialog symetryczny, co oznacza, że wykracza się poza przedstawione rozu-

mowanie, podobnie jest w psychologii i pedagogice humanistycznej, pedagogice 

antyautorytarnej, pedagogice pragmatyzmu oraz antypedagogice. W pedagogice 

dopuszcza się więc możliwość relacji podmiotowych wychowanka i wycho-

wawcy. Inaczej pisząc, niezależnie od myśli dalekowschodniej ujętej w chan, 

zen i taoizmie oraz psychologii analitycznej Carla Gustawa Junga, na które po-

wołał się autor, a sugerujące doświadczanie przez ludzi wyłączne rzeczywistości 

psychicznej, w pedagogice dopuszcza się również stanowisko monistyczne, 

przezwyciężające wskazywany wyżej dualizm. Inna sprawa, że nie są to poglądy 

zbyt często spotykane.  

Z tego punktu widzenia podjęcie przez autora problematyki pedagogiki głębi 

wydaje się uzasadnione, zwłaszcza że wcześniej poczynione na mniejszą skalę 
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próby, chociażby Kazimierza Sośnickiego, nie uwzględniły myśli Junga
3
. W tym 

kontekście warto wspomnieć też o krótszym, ale treściwym opracowaniu Piotra 

Skuzy, który poświęcił artykuł związkom psychologii Junga z pedagogiką,  

a zwłaszcza z procesem samokształtowania człowieka
4
. Szereg tez tego artykułu 

można odnaleźć również w omawianej pracy. 

Wspomniane wcześniej relacje podmiotowe mogą jednak rozstrzygać się na 

poziomie ego, a więc, jak zwrócił uwagę autor, w pewnym aspekcie antypeda-

gogika wpadła w pułapkę antropocentryzmu, gdy pomija się, być może również 

w innych kierunkach pedagogicznych, ideę indywiduacji, a tym samym potrzebę 

głębokiego wglądu w siebie. Dopiero autoanaliza, czy głęboka introspekcja, 

umożliwia holistyczny rozwój osobowości ludzkiej, sygnalizowany przez opisy 

doświadczeń wielkich nauczycieli religijnych, jak Budda czy Jezus. W tę stronę 

prowadzi również psychologia jungowska. To osobiste i bezpośrednie wglądy 

powiązane z autoanalizą i poszerzające świadomość są tym czynnikiem, który, 

jeśli by go uwzględnić, mógłby nadać pedagogice nowy wymiar
5
.  

T. Olchanowski stawia jeszcze postulat odideologizowania pedagogiki w jak 

największym stopniu, uwolnienia jej od wpływu religii, doktryn politycznych 

czy koncepcji społecznych. Dobry człowiek stoi przecież przed dobrym chrze-

ścijaninem, demokratą czy Europejczykiem
6
. W podobnym duchu wypowiadał 

się Immanuel Kant, a zdaniem autora omawianej książki uwolnienie pedagogiki 

od presji ideologii pogłębi relacje pedagogiczne i stworzy miejsce dla pedagogi-

ki głębi, która „byłaby czymś pośrednim pomiędzy pedagogiką kultury a psy-

chologią głębi”
7
. Kształtowany w tym procesie człowiek jest trudny do manipu-

lowania przez stosowanie odwołań do potrzeby uznania, prestiżu i szacunku spo-

łecznego
8
. Zdaniem Junga nie należy dzieci specjalnie wychowywać, a dorośli 

powinni starać się być w procesie inicjacji wewnętrznej i tym samym, przez 

uwzględnienie roli nieświadomego tła, gdyż „wychowujący i wychowywany 

wzajemnie zawierają się w sobie”, mogą wesprzeć swe dzieci w ich rozwoju. 

                                                      
3  Sośnicki rozdział VIII swej znanej pracy Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX 

wieku zatytułował Pedagogika a psychologia głębi. Por. K. Sośnicki, Rozwój pedagogiki za-

chodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1967, s. 157 i nn. 
4  Chodzi tu o artykuł: P. Skuza, O kształtowaniu psyche, „Kultura i Edukacja” 2004, nr 2. Poję-

cie samokształtowania wprowadził S. Palka, w pewnym uproszczeniu oznacza ono tyle, co sa-

mowychowanie. Zob. również: P. Skuza, Samokształtowanie w perspektywie psychologii anali-

tycznej Junga, „Albo, albo. Introwersja i Ekstrawersja. Energia, Psyche, Kultura” 2004, nr 1. 

Wymienionych prac Skuzy jednak autor nie uwzględnił w Bibliografii swej książki.  
5  Postulat ten realizowany jest w pewnym stopniu w koncepcji szkoły proponowanej przez Hila-

riona Petzolda, a więc w psychologii i pedagogice Gestalt. U Junga w zasadzie dotyczy on osób 

dorosłych.  
6  T. Olchanowski, dz. cyt., s. 15–16.  
7  Tamże, s. 16. 
8  Por. skutki stosowania medytacji opisane w: P. Zieliński, Relaksacja w teorii i praktyce peda-

gogicznej, Częstochowa 2011, s. 276–277.  
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Pedagogika (a raczej andragogika) musi wyakcentować rozwój duchowy czło-

wieka będącego w kolejnym, drugim etapie swojego życia, człowieka dorosłego 

i odpowiedzialnego. W centrum jej zainteresowania powinny znaleźć się katego-

rie indywiduacji, samorozwoju i samourzeczywistnienia, a więc rozwój ducho-

wy człowieka, który może wchodzić w konflikt z wymogami życia codziennego, 

a także być narażony na zagrożenie narcystycznym egoizmem i egocentryzmem.  

Następnie, w poszczególnych rozdziałach swej monografii, autor rozważył 

ważne kwestie powiązane z tak rozumianą pedagogiką oraz przedstawionymi we 

Wprowadzeniu problemami, ujmując je na styku rozważań psychologii głębi  

i pedagogiki. 

Jedną z wyakcentowanych kwestii jest współzależność wychowania i samo-

wychowania, procesów poruszonych w rozdziale pierwszym, które w ujęciu 

psychologii głębi nabierają nowego wyrazu, gdyż np. wychowawca nie tyle jest 

w relacji z rzeczywistym wychowankiem, co z jego projekcją we własnym umy-

śle. Zarówno on, jak i wychowanek mogą nieświadomie przenosić swe postawy, 

oczekiwania, uczucia itd. na siebie nawzajem, nie dostrzegając relacji odbywa-

jącej się „tu i teraz”. 

Kolejne rozdziały książki zostały zatytułowane: Umysł a psyche; Indywidu-

acja a ideologizacja; Idea samowychowania w psychologii analitycznej; Peda-

gogia a inicjacja; Rodzina jako środowisko inicjacyjne (problem Edypa, Cień 

Lajosa i wyzwanie Sfinksa); Zachowanie dziecka jako test projekcyjny dla wy-

chowawców; Relacja matka-dziecko w świetle teorii archetypów; Proces indy-

widuacji w pierwszej połowie życia; Samowychowanie a problem persony; Nie-

świadomość i los, fenomen nieświadomości rodzinnej; Sublimacja, desublimacja 

i transformacja; Autoanaliza a samooszustwo, praca ze stanami umysłu jako 

podstawa samowychowania i wychowania; Samowychowanie a pułapka samo-

wyzysku; Jungowski problem alienacji jako problem pedagogiczny; Czym miała-

by być pedagogika głębi – jako Zakończenie. Poruszone w piętnastu rozdziałach 

zagadnienia przybliżają rozumienie najważniejszych założeń postulowanej przez 

autora pedagogiki głębi, aby w części końcowej móc rozstrzygnąć jej status pe-

dagogiczny.  

W rozdziale Idea samowychowania w psychologii analitycznej autor podkre-

ślił znaczenie zrównoważonego rozwoju dziecka w pierwszym okresie życia 

człowieka, kiedy realizowany jest tzw. cel naturalny według Junga, a człowiek 

przechodzi pozytywną inicjację w świat zewnętrzny.  

W drugiej połowie życia człowiek realizuje cel kulturowy, przechodząc ini-

cjację w świat wewnętrzny, dzięki której może podążać drogą samourzeczywist-

nienia. Prawidłowość ta dotyczy prawie wszystkich ludzi, wyłączając chorych 

psychicznie, niepełnosprawnych umysłowo oraz geniuszy ludzkości. Podstawą 

wychowania i samowychowania ma być praca ze stanami umysłu, przy czym 

autor odwołał się tutaj do Ericha Fromma, nauk buddyjskich i helleńskich, które 

poszerzył o inspiracje jungowskie. Sztuka autoanalizy ma opierać się na byciu 
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świadomym jakiegoś przedmiotu i jednocześnie własnej nań reakcji. Ludzkie 

iluzje powstają z pragnień. Proponowane metody pracy z umysłem to: praca  

z niepokojącymi myślami i obserwowanie symptomów, wolne skojarzenia bez 

analityka, metoda autobiograficzna, odkrywanie mojry (różnic między naszymi 

celami świadomymi i nieuświadomionymi) oraz praca z Cieniem. Metody te 

powinny wiązać się z wstępnym treningiem etycznym, motywującym do wkro-

czenia przez adepta na drogę zmian w swoim życiu
9
.  

Pedagogika głębi proponowana jest przez autora zwłaszcza tym pedagogom, 

którzy skupiliby się na procesach zazwyczaj umykających świadomej kontroli, 

tkwiących w sferze kulturowego Cienia. Chodzi tu też o bycie niezależnym we 

własnym wglądzie i oglądzie rzeczywistości, także tej wychowawczej, zwłasz-

cza od „nacisków panującej ideologii i bożka ekonomii”
10

. Czym zatem miałaby 

być pedagogika głębi? W końcowej części pracy T. Olchanowski ujmuje ją na-

stępująco: 

Pedagogika głębi, czerpiąc inspiracje zarówno z psychologii głębi (nie zapominając  

o klasycznej psychoanalizie, refleksjach psychologów egzystencjalnych oraz wnikliwych 

diagnozach Marksa i Nietzschego), jak i bogatej w źródła psychopedagogiki buddyjskiej 

(wiele koncepcji na temat natury ludzkiej, destruktywnych emocji, procesu wychowania, 

toksyczności rodzin czy ekologii powstałych w okresie pierwszego tysiąclecia naszej ery 

brzmi zaskakująco współcześnie), nie tylko mogłaby służyć wczesnemu rozpoznawaniu 

chorób kultury, ale też poprzez wskazywanie ich przyczyn opracowywałaby ścieżki po-

stępowania, które miałyby prowadzić ku zdrowiu i harmonii11. 

Dążąc do pewnego podsumowania i uogólnienia refleksji związanych z ana-

lizowaną pracą, należy przede wszystkim stwierdzić, że jej autor jest świadom, 

iż wszelkie metody i techniki pracy wychowawczej i samowychowawczej po-

winny opierać się na rdzeniu etycznym. Wskazywany rozwój duchowy, który 

może zostać urzeczywistniony przez każdego człowieka w procesie zastąpienia 

„ja” Jaźnią, jak przekazał Jung, osiągnięcia pełni i Jedności w akcie własnego 

doświadczenia, jednoznacznie zbiega się z rozwojem etycznym człowieka. 

Rdzenne doświadczenie przekraczające wszelkie dualizmy: podmiotu i przed-

miotu, osoby i świata, świadomości i nieświadomości, jest też podstawą moral-

ności: skoro nie ma rozróżnienia na mnie i innych, a tylko istnieje Jedno, jak 

można negatywnie działać przeciw innym? 

W swej pracy autor postawił szereg pytań, których zazwyczaj pedagodzy 

(tak głęboko) nie stawiają, jak pytanie o istotę wychowania (w kontekście psy-

chologii analitycznej). Udzielił też szeregu ważnych odpowiedzi, a może raczej 

sformułował pewne własne diagnozy i postulaty, jak ten związany z potrzebą 

wyzwolenia pedagogiki od rozmaitych ideologii. Domagał się również udziele-

nia pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem i nega-

                                                      
9  Tamże, s. 179–189. 
10  Tamże, s. 235–236. 
11  Tamże, s. 236. 
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tywnymi emocjami. Czyż nie wpływają one bardzo destrukcyjnie na dzieci? 

Dlaczego szkoła i wychowawcy wciąż niewiele robią w tym zakresie? Pedago-

gika zdrowia ma jeszcze wiele do zrobienia i mogłaby odwołać się w tym 

względzie do osiągnięć psychoterapii jungowskiej. Praca, ukazując pewne 

związki z mało znanymi w obszarze pedagogiki poglądami systemów filozoficz-

no-religijnych Dalekiego Wschodu, jak taoizm czy buddyzm, zwraca również 

uwagę na potrzebę uzupełnienia wiedzy pedagogicznej w tym zakresie. Tak 

więc sięgnięcie do dorobku innych niż nasza kultur, by wzbogacić pedagogikę 

polską, jest kolejnym ważnym postulatem autora. Podobnie – wykorzystanie do-

robku naukowego psychologii głębi w procesie wychowania i samowychowania 

domaga się właściwego potraktowania w obrębie nauk pedagogicznych. 

Uwzględniając wymienione argumenty, trzeba stwierdzić, że monografia wzbo-

gaca polską teorię i praktykę pedagogiczną o nowe rozwiązania, jak również po-

szerza pulę współczesnych nurtów i kierunków pedagogicznych w naszym kraju.  

Zdaniem piszącego recenzję, autor monografii mógł w większym stopniu 

wskazać na powiązania postulowanego kierunku pedagogicznego – pedagogiki 

głębi – z innymi, już obecnymi w pedagogice teoriami, jak psychologia i peda-

gogika humanistyczna (a zwłaszcza z myślą Abrahama Maslowa
12

), jak również 

z założeniami pedagogiki holistycznej zapoczątkowanej w Polsce przez Andrze-

ja Szyszko-Bohusza, której idee rozwijają m.in. Bogusław Śliwerski oraz Wiktor 

Żłobicki, a także pedagogiki wyższych stanów świadomości stworzonej przez 

Wojciecha Pasternika. Ponadto zawsze warto spoglądać na wybitne postaci,  

w tym wypadku na C.G. Junga, bardziej krytycznie
13

. 

Mimo drobnych niedostatków w warstwie zapisu monografii, jak np. prze-

inaczenie imienia znanego współczesnego pedagoga polskiego, praca stanowi 

oryginalny wkład w rozwój polskiej pedagogiki, wnosi nowe spojrzenie na pro-

blematykę wychowania, inspiruje do poszukiwań międzykulturowych oraz we-

wnętrznego rozwoju nie tylko pedagogów, ale też osoby będące w roli wycho-

wawców. Tym samym wzmacnia pedagogikę w jej ostatnio zubożonym wymia-

rze humanistycznym. Książka stanowi bardzo dobry materiał do refleksji nad 

pojmowaniem podstawowych kategorii pedagogicznych i bez wątpienia pomaga 

uświadomić pedagogom, jak wielki obszar rzeczywistości wychowawczej wciąż 

wymaga dociekań. 

                                                      
12  Chodzi tu o wskazywaną przez Maslowa uniwersalność głębokich doświadczeń religijnych, 

stanowiących istotę człowieczeństwa i tzw. B-Wartości. Zob. A.H. Maslow, Religions, Values 

and Peak Experiences, New York 1964, s. 20, 95.  
13  Takie uwagi dotyczące Junga można odnaleźć m.in. w interesującej rozprawie: R. Janik, Na-

stawienie do wierzeń religijnych „historycznych” szkół psychologicznych, „Podstawy Edukacji. 

Podmiot w dyskursie pedagogicznym” 2010, t. 2, s. 195–196.  
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