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Trnavská univerzita v Trnave 

Filozofické pramene súčasnej mravnej výchovy 

Kľúčové slová: mravná výchova, predmet Etická výchova na Slovensku, prosociálnosť, 

prosociálna výchova, morálna filozofia 

Úvod 

Mravná výchova sa považuje za podstatnú súčasť výchovy už od počiatkov 

jej vedomého reflektovania a vedeckého skúmania. Vo vymedzení historického 

zakladateľa pedagogiky ako modernej vedy J.F. Herbarta sa edukačné vedenie 

(agogé, Regierung) skladá z rozumového vyučovania (Unterricht) a mravnej 

výchovy – zušľachťovania osobnosti (Zucht = „Bildung sittlichen Willens“): 

„Vyznávam, že si neviem predstaviť výchovu bez vzdelávania, a naopak, 

neuznávam vzdelávanie bez výchovy“
1
, alebo: „Vyučovanie bez mravnej 

výchovy je len prostriedok bez cieľa, mravná výchova bez vyučovania je cieľom 

bez prostriedku“
2
. Herbartovo poňatie mravnej výchovy však bolo 

intelektualistické – jej cieľom bolo vštepiť deťom mravné pojmy, aby pochopili 

a rozumovo prijali morálne normy a pravidlá. Od čias Herbarta sa však 

pedagogická situácia v oblasti mravnej výchovy radikálne zmenila. 

Preorientovala sa viac na integrálne osvojovanie si morálnych kvalít 

jednotlivcom (tzv. výchova charakteru), s dôrazom na kultiváciu sociálnych 

                                                      
1  „Ich gestehe gleich hier, keinen Begriff zu haben von Erziehung ohne Unterricht, so wie ich 

rückwärts […], keinen Unterricht anerkenne, der nicht erzieht“. J.F. Herbart, Allgemeine 

Pädagogik, aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet, Leipzig 1894, s. 7. 
2  „Unterricht ohne Zucht würde Mittel ohne Zweck, Zucht (Charakterbildung) ohne Unterricht 

Zweck ohne Mittel sein“. J.F. Herbart, Allgemeine Pädagogik und Umriss pädagogischer 

Vorlesungen, Leipzig 1876, s. 347. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.23
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vzťahov (tzv. prosociálna výchova), s využívaním najmä experienciálnych 

výchovných metód.  

V Slovenskej republike rozhodnutím Ministerstva školstva a vedy SR zo dňa 

29. 6. 1993 sa realizuje Etická výchova (v rozpracovaní L. Lencza, O. Krížovej  

a spol.) ako vyučovací predmet na 2. stupni základných škôl od šk. roku 1993/94 

a na 1. stupni základných škôl od šk. roku 2004/2005. Predmet Etická výchova 

je založený na výchove k prosociálnosti v intenciách španielskeho sociálneho 

psychológa Roberta Roche Olivara. Školská pedagogická skúsenosť dosiaľ 

poukazuje skôr na pozitívne pôsobenie etickej výchovy a ohlasy pedagogickej 

obce z praxe podopierajú vedomie, že opcia morálnej výchovy v podobe 

školského predmetu Etická výchova bola v zásade dobrou voľbou. Na druhej 

strane, už pri spustení tohto edukačného projektu zazneli určité upozornenia, 

výhrady a viac či menej oprávnené spochybnenia niektorých prvkov v koncepcii 

Etickej výchovy. Jedna z námietok sa týka nedostatočného ukotvenia tejto skôr 

psychologizujúcej koncepcie vo filozofických východiskách
3
. V našom 

príspevku sa preto zameriame na filozofické fundamenty prosociálnosti  

a prosociálnej výchovy v kontexte mravnej výchovy. 

Antické pramene 

Problematika prosociálnosti, aj keď inak označovaná, bola predmetom 

filozofického uvažovania takmer od počiatku filozofie vôbec. Nie je možné tu  

v krátkom rozsahu poskytnúť dôkladnejší prehľad všetkých teórií, ktoré sa týkajú 

tematiky sociality, relacionality, altruizmu, priateľstva, lásky, solidarity a pod. – 

takúto ambíciu by dokázalo splniť len obsiahle encyklopedické dielo. Obmedzíme 

sa len na stručný výpočet inšpiračných zdrojov, na ktoré je možné sa odvolávať  

v úsilí o filozofické fundovanie prosociálnej výchovy. Ku klasickým zdrojom 

filozofovania o „prosociálnosti“ patria najvýznamnejší predstavitelia gréckej 

antiky (Platón, Aristoteles), kresťanského stredoveku (grécki i latinskí cirkevní 

otcovia, scholastickí učitelia), ale aj vybraní zástupcovia moderny (napr. I. Kant, 

A. Smith, H. Bergson), či dokonca postmoderny (G. Vattimo, J. Caputo,  

J.-L. Marion). Osobitnú skupinu inšpiračných prameňov predstavujú vybrané 

filozofické hnutia 20. storočia a súčasnosti: filozofický personalizmus  

(E. Mounier, J. Lacroix, J. Maritain, R. Guardini, L. Stefanini, M. Scheler,  

                                                      
3  Porov. J. Grác, Psychológia prosociálnej výchovy v medzipredmetových vzťahoch, [v:] Etická 

výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania, Trnava 2004, s. 3; V. Gluchman, „Etická 

výchova” a morálne myslenie (etika sociálnych dôsledkov ako východisko modelu mravnej 

výchovy), [v:] Mravná výchova v školách na Slovensku a v zahraničí, Banská Bystrica 2009,  

s. 63; V. Korim, Problémové aspekty koncepcií etickej výchovy v Slovenskej republike  

a ekvivalentných disciplín vo vybraných európskych krajinách, [v:] Mravná výchova v školách 

na Slovensku a v zahraničí, Banská Bystrica 2009, s. 129. 
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G. Marcel, L. Hanus atď.) a filozofia dialógu (M. Buber, F. Rosenzweig, F. Ebner, 

E. Levinas, B. Waldenfels, J. Poláková).  

Platón sa v jednom z raných dialógov Lysis vyjadruje o priateľstve ako  

o najvzácnejšej veci pre človeka, vzácnejšej ako akékoľvek materiálne dobro
4
. 

Rozoberá otázku, či je pravým priateľstvo kvôli úžitku, resp. kvôli kompenzácii 

vlastného nedostatku (chudobný k bohatému, slabý k silnému, chorý  

k lekárovi…
5
, alebo je pravým priateľstvo medzi dvomi ľuďmi, ktorí nemajú 

nedostatok, ale ich vzájomnosť sa zakladá na niečom inom. V prvom prípade ide 

o pozitívny vzťah vzájomnej pomoci, kooperácie, v druhom ide o vzťah 

bezodplatného priateľstva, teda altruizmu, sledujúcemu vyššie dobro, „to, čo je 

prvé milé a čo je […] účelom všetkých ostatných priateľských vzťahov“
6
. 

Obidve varianty (egoistická a altruistická) napokon zostávajú otvorené.  

V neskoršom dialógu Faidros nadväzuje na prerušenú tému a dopĺňa, že vládu 

vášne a úžitku v nás je potrebné ovládať vládou milujúcej múdrosti (filozofie) 

„spejúcej k najvyššiemu dobru. Tieto (dve) sa v nás niekedy zhodujú, avšak 

niekedy sú v spore“
7
. Platón nevylučuje z prosociálneho vzťahu prvok úžitku, 

ale podriaďuje ho cnosti rozumnosti a miernosti. Zároveň vystríha pred 

ziskuchtivosťou a sebectvom, ako sme uviedli na začiatku kapitoly. Podrobnejší 

rozbor uvádza v rozsiahlom dialógu Symposion, kde definuje lásku ako túžbu po 

trvalom, nesmrteľnom a celostnom dobre
8
, ktorá sa realizuje v tvorivosti, 

praktickom konaní („telesnom a duchovnom plodení dobra“). V poslednom 

dialógu Zákony otvorene podporuje prosociálne postoje: „Kto chce byť veľkým 

mužom, nesmie mať rád sám seba ani svoje veci, ale veci spravodlivé, či už sa 

vyskytujú v konaní väčšou mierou u neho, či u iného“
9
. Vo vykonávaní dobrých 

činov, ktoré si vyžadujú neraz i dávanie a obety, spočíva šťastie života.  

Aristotelovu definíciu altruizmu by sme mohli uviesť ako: nezištnú lásku, 

ktorá „nemá nič spoločné s príkladom o vzťahu dlžníkov a veriteľov“ (teda  

s obojstrannou výhodou), lebo „dobrodinci milujú tých, ktorým preukázali 

dobrodenie, aj keď im v ničom nie sú užitoční a ani sa to nikdy nedá 

očakávať“
10

. Bios politikos (spoločenský život) je podľa neho – v súlade s bios 

theoretikos (hĺbavým životom) – bezpečným prostriedkom na dosiahnutie 

posledného cieľa života – šťastia (eudaimonia). Najmä v VIII. a IX. knihe Etiky 

                                                      
4  Platón, Lysis, [v:] Platón, Theagés, Charmidés, Lachés, Lysis, Euthydémos, Prótagoras, 

Gorgias, Menón, Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos, Oikoymenh, Praha 2003, 

211e.  
5  Tamže, 215d. 
6  Tamže, 219c. 
7  Platón, Faidros, [v:] Platón, Parmenidés, Filébos, Symposion, Faidros, AlkibiadésI, Alkibiadés 

II, Hipparchos, Milovníci, Oikoymenh, Praha 2003, 237e. 
8  Platón, Symposion, [v:] tamže, 206a, 207a. 
9  Platón, Zákony, [v:] Platón, Minós, Zákony, Epinomis, Listy Pseudoplatonika, Epigramy, 

Oikoymenh, Praha 2003, 732a. 
10  Aristoteles, Etika Nikomachova, Pravda, Bratislava 1979, 1168a-b. 
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Nikomachovej nachádzame množstvo výrokov, ktorými vyzdvihuje cnosť 

priateľstva a bezodplatnej lásky, napr. „Netreba spravodlivosti tam, kde sú 

priatelia, ale medzi spravodlivými je navyše potrebná priateľská láska“
11

; „Milujú 

teda ľudia skutočné dobro, či iba to, ktoré je dobré pre nich?“
12

; „Za priateľa sa 

totiž pokladá ten, kto chce a koná skutočne alebo zdanlivo dobro kvôli druhému, 

alebo ten kto chce, aby bol a žil kvôli nemu"
13

. Rozhodujúci je aspekt dobra – 

dobro je to, k čomu máme smerovať a čo dáva konaniu zmysel. Podľa Aristotela 

vytvárame blízke sociálne väzby, ktoré nám zabezpečujú „to, čo je dobré, alebo 

príjemné, alebo užitočné"
14

, a tak rozlišuje tri stupne „prosociálneho vzťahu“: 

vzťah kvôli rozkoši, vzťah kvôli úžitku, vzťah kvôli dobru samému. Prvé dva 

stupne sú utilitárne (porov. „recipročný altruizmus“, resp. kooperácia), preto 

bývajú nestále, premenlivé, ľahko sa premenia na žiarlivosť či nepriateľstvo. 

Dokonalé (altruistické) priateľstvo je však medzi tými, ktorí „si prajú dobrá preto, 

že sú dobrí […], tí, ktorí prajú dobrá svojim priateľom pre ich osobu, bývajú 

pravými priateľmi“
15

. Tí, ktorí konajú prosociálne z altruistických dôvodov, sú 

nielen dobrí, ale aj prospešní, či dokonca príjemní
16

. V diele Rétorika sa vracia  

k výmeru pravého priateľstva: „Byť priateľským nech je definované tak, že prajete 

človeku veci, ktoré považujete za dobré – prajete ich kvôli nemu, nie kvôli 

sebe“
17

. Prajnosť k druhému sa však u Aristotela neprotiví prajnosti k sebe 

samému, skôr sa vzájomne podmieňujú.  

Judaizmus a kresťanstvo 

Podobnú vyváženosť obsahuje aj biblické učenie. Už v židovskej 3. knihe 

Mojžišovej sa píše: „miluj svojho blížneho ako seba samého“
18

. Toto prikázanie 

Židia chápali ako jedno z najväčších, lebo jeho aplikáciou sa mali 

pripodobňovať Bohu, ktorý miloval človeka „ako prvý“. Konkrétne sociálne 

normy nabádali, aby sa človek veľkodušne staral o núdznych a bezodplatne im 

pomáhal (anonymná starostlivosť o siroty, vdovy, starých, chudobných apod.)  

V judaistickom prostredí sa však za „blížneho“ považoval výlučne príslušník 

izraelského národa. Univerzalistický rozmer tohto prikázania nastal  

v kresťanstve. Ježiš zopakoval primát tohto prikázania a rozšíril jeho platnosť na 

všetkých ľudí: „Počuli ste, že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho  

                                                      
11  Tamže, VIII, 1155a. 
12  Tamže, 1155b. 
13  Tamže, IX, 1166a. 
14  Tamže, VIII, 1155b. 
15  Tamže, 1156a. 
16  Tamže, 1156, 1157. 
17  Aristoteles, Rétorika, [v:] Aristoteles, Poetika, Rétorika, Politika, Tatran, Bratislava 1980, 

1380b–1381a. 
18  Lv 19, 18. 
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a nenávidieť svojho nepriateľa.“ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich 

nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú“
19

; „Ale milujte svojich 

nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte!“
20

. V známom 

evanjeliovom podobenstve o milosrdnom Samaritánovi
21

 sa ukazuje, že 

„blížnym“ je každý človek, ktorý potrebuje pomoc. Kristov učeník Pavol vo 

svojom hymne na lásku píše napr.: „Keby som rozdal celý svoj majetok ako 

almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som 

nemal, nič by mi to neosožilo“
22

. Nesebecká dobročinnosť (caritas) sa vďaka 

kresťanskému učeniu stala spoločenskou normou, ktorá je súčasťou nášho 

všeobecného kultúrneho kódexu aj v súčasnosti. 

Tematika charity, pomoci druhému a altruizmu sa stala jednou z ústredných 

tém teologických a filozofických pojednaní kresťanského stredoveku, v spisoch 

gréckych i latinských otcov. Veľmi známy je výrok Augustina Aurelia „Skutky 

ľudí sa líšia jedine na základe lásky. Môže sa totiž udiať veľa vecí, ktoré majú 

zdanie dobra, ale nepochádzajú z koreňa lásky (caritas). […] Raz a navždy ti 

teda dávam stručné prikázanie: Miluj a rob čo chceš! Či mlčíš, mlč z lásky, či 

hovoríš, hovor z lásky, keď napomínaš, napomínaj z lásky, keď odpúšťaš, 

odpúšťaj z lásky“
23

. Nepochybne najznámejší predstaviteľ scholastiky Tomáš 

Akvinský spojil kresťanskú doktrínu o láske k blížnemu s Aristotelovým 

učením o priateľstve. Autentický priateľský vzťah k druhému existuje iba vtedy, 

keď mu chceme dobro
24

. Na rozdiel od Aristotela Tomáš uprednostnil lásku 

(caritas) nad všetky cnosti a odôvodnil jej postavenie „najvznešenejšej  

z cností“
25

. Dobročinná láska nebola predmetom len teoretických traktátov  

a mystických spisov (Majster Eckhart, Katarína Sienská, Ján z Kríža, Terézia  

z Avily), ale aj morálnej a sociálnej praxe – na prahu novoveku bola po celej 

Európe vybudovaná hustá sieť charitatívnych a sociálnych zariadení (sirotincov, 

chudobincov, nemocníc, stredísk pomoci a pod.). 

Moderna 

Od začiatku moderny sa v európskej tradícii vyvinuli dve filozofické vetvy, 

ktoré sa metodologicky i obsahovo líšili v prístupe k problematike lásky  

a dobročinnosti.  

                                                      
19  Mt 5, 43–44. 
20  Lk 6, 35. 
21  Lk 10, 29–37. 
22  1Kor 13, 3. 
23  Augustín, In Epistolam Ioannis ad Parthos tractatus decem. Tractatus 7, 

http://www.augustinus.it/latino/commento_lsg/index2.htm [dátum prístupu: 20.09.2015]. 
24  Tomáš Akvinský, Suma teologická, http://summa.op.cz/sth.php [dátum prístupu: 20.09.2015], I q. 23. 
25  Tamže, II – II q. 23. 
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V britskej empirickej línii sa dominoval zámer vyložiť interpersonálnu 

náklonnosť na základe indukcie a v rámci úvah o politických a sociálnych 

dôsledkoch variability vzťahov. Prevažoval názor, že sebectvo je ontologickým 

elementom ľudskej prirodzenosti a prejavy interpersonálnej kooperácie či 

obetavosti sú vonkajšími efektmi implicitného zápasu o sebazáchovu, čiže 

skrytého egoizmu (Th. Hobbes, D. Hume, G. Bentham). No aj v britskej tradícii 

nájdeme teoretikov, pre ktorých je práve naopak vrodeným prosociálny sklon, 

ktorý sa prejavuje v aktoch tzv. sympathy (empatie, súcitu). Earl of Shaftesbury 

odvodzuje existenciu prirodzeného inštinktu, ktorý nás motivuje k obetovaniu 

vlastného záujmu v prospech spoločnosti a k starostlivosti o druhých. Ide  

o bezprostredné pudenie, cit (moral sens), ktorý nás za spoluúčasti myslenia 

vedie k cnostným skutkom. Francis Hutcheson tento bezprostredný citový motív 

nazýva blahovôľa, dobroprajnosť (benevolence) a uvádza, že je celkom 

nezávislý od egoistických záujmov indivídua. Konanie motivované 

dobroprajnosťou je preto mravným konaním. Adam Smith vidí ako základ 

morálky sympatiu, spolu-cítenie (fellow-feeling) spontánnu schopnosť každého 

jedinca vytvárať v sebe imitáciu citov, ktoré prežívajú iní jedinci. Takto človek 

dokáže premostiť potreby druhého do vlastnej činnosti. Mravný cit 

spolupatričnosti sa premieta do mravného úsudku (schválenia alebo odsúdenia), 

ktorý – po sociálnom zovšeobecnení – nabáda na vytvorenie morálneho pravidla. 

Smithova teória mravných citov môže slúžiť ako základné filozofické úzadie 

psychologických a pedagogických úvah o empatii, najmä o procese jej 

osvojovania.  

V druhej, racionalistickej línii filozofického uvažovania bol za zdroj 

morálneho správania pokladaný čistý rozum, pričom mimoracionálne sily  

v človeku (afekty) sú slepou vôľou, ktorá potrebuje jasnozrivé vedenie. City 

samé osebe nie sú ani mravne dobré, ani mravne zlé, no iba vedenie ľudským 

rozumom zabezpečí, že sa podieľajú na mravnej kvalite skutku. Bezodplatná 

láska je možná iba ako vzopätie, úkon ducha, oslobodeného od sebeckej 

žiadostivosti. Spomedzi etických teórií, ktoré v rámci modernej kontinentálnej 

filozofie majú čo povedať k problematike altruizmu a prosociálnosti, je nutné 

vyzdvihnúť „etiku povinnosti“ Immanuela Kanta. Pri Kantových myšlienkach 

treba spomenúť fundamentálnu tzv. druhú formuláciu morálneho zákona: 

„Konaj tak, aby si používal ľudstvo ako vo svojej osobe, tak v osobe druhého 

vždy zároveň ako účel a nikdy len ako prostriedok"
26

. Táto formulácia sa nazýva 

aj personálna norma, alebo personálny princíp. Hovorí o tom, že vzťah  

k druhému človeku má byť vzťahom „neužitočným“, úplne slobodným od 

inštrumentálnosti a sebeckosti. Personálna norma nie je výsledkom indukcie (ani 

sprostredkovanej empatiou, súcitom), ale je vopred daným autonómnym 

imperatívom, ktorý konfiguruje našu moralitu. Zakladá dôstojnosť  

                                                      
26  I. Kant, Základy metafyziky mravů, Svoboda, Praha 1990, s. 91. 
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a „posvätnosť“ druhého bez ohľadu na jeho názory, výkony a priania. Kantova 

etika sa tak vyhýba riziku „nemravného súcitu“, zločinnej empatie, ktorá sa 

často využíva na ospravedlňovanie nemravného konania z altruistických 

pohnútok.  

Antipozitivistický francúzsky filozof Henri L. Bergson (1859–1941) 

upozorňuje na egoistický charakter modernej prírodovedy, ktorá sa uzavrela do 

hegemónnych schém. V diele Dva pramene morálky a náboženstva uvádza, že 

čin je len vtedy mravne dobrý, keď je vykonaný v slobode a z vlastnej slobodnej 

vôle. Skutky vykonané z povinnosti (zvyku, zákona, autority) nám ako 

automatizmy umožňujú ľahšie prežiť v spoločnosti, no zároveň degradujú 

človeka na anonymný prvok v uzavretom sociálnom systéme. Naproti tomu 

autentická, tzv. otvorená morálka, má osobnostný pôvod a nie je založená na 

nátlaku, ale na láske, ktorá priťahuje. Znakmi otvorenej morálky sú túžby  

a ašpirácie súvisiace s láskou, s osobnostným ideálom, so slobodnou 

náklonnosťou. Prosociálnosť v správaní teda nemá byť daná príkazmi  

a pravidlami, ale má byť inšpirovaná vlastným chcením, entuziazmom, tvorivou 

duchovnou energiou, evanjeliovým ideálom lásky
27

. Kultúru lásky nie je možné 

nastoliť, je však nevyhnutne k nej viesť, sprevádzať, vychovávať – čo nie je 

možné uskutočniť intelektuálnym vzdelávaním, ale tvorivou skúsenosťou 

(porov. zážitkové metodické postupy etickej výchovy). 

Personalizmus a filozofia dialógu 

Za bezprostredné pramene filozofického reflektovania prosociálnosti sme 

vyššie označili dva vzájomne preskupené okruhy filozofických hnutí  

a bádateľských orientácií.  

Filozofický personalizmus vznikol v 20. storočí ako smer vo filozofii,  

a neskôr i v iných oblastiach kultúry, ktorého zámerom bolo ochrániť status 

ľudskej osoby pred idealistickým panteizmom na jednej strane a naturalistickým 

pozitivizmom na druhej strane (Ch. Renouvier, 1903; P. Bowne, 1905).  

V súčasnosti sa pojem „personalizmus“, či „personalistická filozofia“ používa 

skôr v širokom zmysle slova ako každé filozofické úsilie, ktorého centrálnym 

záujmom je osoba, predovšetkým ľudská osoba, jej hodnota, dôstojnosť, telesno- 

-duševno-duchovná konštitúcia. Napriek tomu hlavný zámer personalisticky 

orientovaného uvažovania nie je možné dobre pochopiť bez zostúpenia ku 

koncepciám personalizmu v úzkom zmysle slova, teda ku konkrétnemu 

filozofickému prúdu prvej polovice 20. storočia a v ktorom s odstupom môžeme 

identifikovať niekoľko personalistických „škôl“
28

. Personalizmus sa ako široké 

                                                      
27  Porov. H. Bergson, Dva zdroje morálky a náboženství, Vyšehrad, Praha 2007, s. 44 a nasl. 
28  Ján Letz (2006) rozlišuje najmä podľa proveniencie sedem skupín personalistických mysliteľov 

20. storočia: americký a anglický personalizmus (napr. B.P. Bowne, G.H. Howison,  
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kultúrne hnutie rozšíril v tridsiatych rokoch predovšetkým vďaka Emmanuelovi 

Mounierovi a jeho revue Esprit, okolo ktorého sa zoskupili ďalší francúzski 

filozofi. Mounier kritizoval materialistickú spoločnosť, založenú výlučne 

účelovo na vlastníckych vzťahoch v službe individuálnemu egoizmu. 

Mounierovský personalizmus nebol len teóriou, ale najmä sociálnou praxou, 

ktorá zdôrazňuje primát osoby pred všetkými materiálnymi, kolektivistickými  

a technickými prostriedkami. Cieľom tohto úsilia má byť „utvorenie 

personalistickej civilizácie, v ktorej sa všetky formy života podriadia jednému 

účelu, a tým je rozvoj duchovnej a morálnej osobnosti každého človeka  

i spoločnosti ako celku“
29

. S týmto úmyslom publikoval svoje programové dielo 

Manifeste au service du personnalisme (Manifest v službe personalizmu, 1936), 

v ktorom odhaľuje vlastnícky a majetnícky základ kapitalistického 

individualizmu i marxistického kolektivizmu a vyzýva k snahám o komunitárny 

personalizmus. Podľa Mouniera základnou skúsenosťou osoby je komunikácia. 

Osoba v človeku sa rozvíja iba vtedy, ak sa očisťuje od vlastnej individuality  

a stáva sa viac disponibilnou a transparentnou voči sebe a voči druhým. 

Komunikácia je primordiálnym faktom človeka – už od narodenia, ba ešte pred 

ním, jeho personalitu predchádza relacionalita, vzťahovosť: „prvou skúsenosťou 

osoby je skúsenosť s druhou osobou: ty, a potom my, prichádza skôr než ja, 

alebo ho aspoň sprevádza. […] Dalo by sa povedať, že existujem iba v tej miere, 

v akej existujem pre druhých, ba dokonca, že byť znamená milovať“
30

.  

E. Mounier opisuje vývoj dynamického osobného vzťahu v piatich krokoch
31

, 

ktoré možno aplikovať aj na vzťah výchovný: a) vyjsť zo seba (decentralizovať 

sa zo seba samého, disponovať sa k interpersonálnej otvorenosti, oslobodiť sa od 

narcizmu a individualizmu, všímať si personálnu núdzu druhých), b) chápať 

(vzdávať sa vlastného výhľadu, akceptovať singularitu postojov a názorov 

druhých, rozvíjať empatiu), c) preberať na seba (deliť sa o život druhých, učiť sa 

tešiť z ich radosti a rmútiť z ich bolesti, starať sa o druhých), d) dávať 

(podnecovať v sebe a druhých veľkodušnosť a obetavosť, podporovať 

dobrovoľníctvo, rozvíjať ducha solidarity, spravodlivosť završovať 

odpúšťaním), e) zachovať vernosť (podporovať kontinuitu a oceňovať kultúrnu 

                                                      
F.H. Bradley, E.S. Brightman, E. Bowen), frankofónny personalizmus (E. Mounier, J. Lacroix, 

M. Nédoncelle, L. Lavelle, R. Le Senne, P.-L. Landsberg, P.-H. Simon a i.), taliansky 

personalizmus (napr. A. Carlini, L. Stefanini, F. Battaglia, L. Pareyson, G.F. d’Arcais), poľský 

personalizmus (napr. J. Woroniecki, A. Póltawski, F. Mazurek, T. Mazowiecki, C. Bartnik,  

B. Suchodolski), nemecký a rakúsky personalizmus (napr. M. Scheler, P. Tillich, L.W. Stern, 

H.Rotter, O.F. Bollnow, B. Häring), ruský personalizmus (napr. N. Berďajev, P. Florenskij, 

S.N. Bulgakov, L.I. Šestov, B.P. Vyšeslavcev, P. Evdokimov, V.N. Losskij) a dialogický 

personalizmus (napr. F. Rosenzweig, M.M. Buber, Ph. Nemo, F. Ebner, K. Löwith, B. Casper, 

G. Marcel, K. Vrána, J. Poláková). 
29  J. Letz, Personalistické metafyziky, Typi Universitatis Tyrnaviensis, Bratislava 2006, s. 61. 
30  E. Mounier, Il personalismo, Roma 1989, s. 47. 
31  Tamže, s. 48–49. 
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pamäť, integrovať osobu dávaním a dosahovaním odvážnych sľubov, 

vyzdvihovať hodnotu vytrvalosti, vernosti a trvácnosti, udržiavať hierarchiu 

medzi časnosťou a večnosťou). 

Na vyššie uvádzaný Kantov „personálny princíp“ nadväzuje personalistická 

téza, podľa ktorej osoba jednotlivca je posledným cieľom každej činnosti. Osobu 

nie je možné spredmetniť bez toho, aby prestala byť osobou. Max Scheler tvrdí, 

že na živote druhých sa môžeme podieľať len tak, že nasledujeme  

a spoluuskutočňujeme ich slobodné akty. Táto snaha potom umožňuje dospieť  

k postoju duchovnej lásky, ktorá je protikladom všetkého spredmetňovania
32

. 

Osoba totiž nie je neutrálny substrát, potenciálny nositeľ hodnôt, ale naopak: 

„maieutika osoby je maieutikou hodnoty. Osoba nemá hodnotu, ale je hodnotou, 

jedinou hodnotou, aká vôbec jestvuje. Všetko, čo v bytí nie je hodnotou samou o 

sebe, môže mať hodnotu iba vo vzťahu, aký s ním vytvorí osoba,“ ako tvrdí 

Luigi Stefanini
33

. Ak sa osoba zredukuje na podmienený reflex, na fenomén 

kolektívnej zhody, na funkciu inštinktu, organických potrieb, situácie, 

výrobného mechanizmu alebo na abstraktnú myšlienku, teda ak sa stane 

funkciou aktivít človeka, človek, duchovná a slobodná bytosť, sa premení na 

„vec“ vo svete vecí. Podstatou funkcionalizmu (sociologického, psycholo- 

gického, ekonomického, technického, intelektuálneho a. i.) je degradácia duše, 

ktorá nemá ceny, na výmenný tovar. Jacques Maritain označuje za prvú  

a najväčšiu chybu vo výchove zamieňanie prostriedkov a cieľov. Ak je láska 

pedagóga k výchovným prostriedkom a metódam väčšia než k samotným 

vychovávaným, umenie výchovy stratí svoj cieľ a účinok. „Prostriedky (súčasnej 

pedagogiky) nie sú zlé, naopak, sú vo všeobecnosti lepšie, ako prostriedky starej 

pedagogiky. Problém je práve v tom, že sú tak dobré, že kvôli nim strácame zo 

zreteľa cieľ.“
34

 Cieľom výchovy je vždy človek, presnejšie „prebúdzanie 

humanity“ v človeku, teda jeho individuality i personality súčasne.  

Filozofia dialógu je užším vymedzením personalistickej filozofie. Jej 

základná téza znie: Priestorom konštituovania človeka ako človeka je dialóg. 

Dialogický princíp (H. Cohen, F. Rosenzweig, F. Ebner, M. Buber, E. Lévinas  

a i.), na rozdiel od analyticko-syntetickej či dialektickej metódy, predkladá 

vlastný dialóg, vlastnú ralacionalitu (vzťahovosť) ako neredukovateľnú  

a neprevoditeľnú bytostnú podmienku všetkého, čo sa deje v rámci vzťahu alebo 

prostredníctvom vzťahu. Neanticipuje a nesupluje rolu druhého, nereprodukuje 

tendenciu hovoriť za druhého (ako je tomu v sokratovských podobenstvách), 

prekračuje „ríšu slova Ono“ (M. Buber), aby zachovala a podržala pôvodnú 

inakosť a nekonečnosť, dissymetriu a nepredvídateľnosť (E. Lévinas), 

ikonickosť a dištanciu (J.-L. Marion) druhého voči mne. Táto tajomnosť 

druhého ako druhého však nespôsobuje izoláciu osôb v akejsi predzjednanej 

                                                      
32  Porov. M. Scheler, Místo člověka v kosmu, Praha 1968, s. 75. 
33  L. Stefanini, Personalismo educativo, Roma – Milano 1954, s. 25. 
34  J. Maritain, L’educazione al bivio, Brescia 1993, s. 15–16. 
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harmónii sveta monád, ale naopak, predstavuje etickú výzvu k zodpovednosti za 

druhého, nepodmienenú dialogickú úctu k druhému uprostred plurality 

slobodných bytostí. Personalistický princíp v dialógu prevracia slovosled  

v pojme filo-sofia na sofo-fília, „múdrosť lásky“, teda etický imperatív vzťahu 

predchádza vlastnému ontologickému ukotveniu osoby (E. Lévinas). Prvým 

pohybom človeka, od útleho veku, je pohyb smerom k druhým, „tvárou v tvár“ 

(E. Lévinas), otvorenosť k osloveniu a oslovenie – dialóg je v prvom rade 

svedectvom seba samého. Skutočná komunikácia, ktorá konštituuje človeka ako 

človeka, je komunikáciou dvoch Ty, ktoré sa vystavujú druhému, neskrývajú 

svoju zraniteľnosť, ba vzájomným „zraňovaním“ (invazívnym intervenovaním) 

podnecujú personálnu identifikáciu druhého.  

Záver 

Mravná výchova sa neuskutočňuje prostredníctvom prednášok a prezentácií. 

Dokonca ani štúdium etických teórií a systémov, či prenikavých úvah svetových 

autorov nedokáže zabezpečiť „lepší život“, hoci môže podnietiť hodnotovú 

reflexiu a do istej miery kvalifikovať morálne rozvažovanie. Zdá sa, že 

najúčinnejší výchovný vplyv nastáva v intimite vzťahu medzi vychovávajúcim  

a vychovávaným, v komunikácii vzájomného svedectva. 
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Philosophical Sources of Contemporary Moral Education 

Summary 

Since the beginnings of pedagogy as modern science moral education has been placed at the core 

of its constituting (J.F. Herbart). Since 1993, in the Slovak Republic, moral education has been 

implemented in a form of a compulsory elective school subject Ethical education that is principally 

based on education toward prosociality. After almost 25 years of experience with teaching and 

learning Ethical education it is necessary to verify and update it. One of objections to the concep-

tion of the subject is related to insufficient anchoring of this rather psychologising conception in 

philosophical backgrounds. Therefore, the paper is focused on historical-philosophical fundaments 

of prosociality and prosocial education in the context of moral education, beginning with the theo-

ries of Plato and Aristotle, Christian theology and philosophy, explicitly in thinking of St. Augus-

tine and St. Thomas, through the ideas of empirical (Earl of Shaftesbury, Francis Hutcheson, Ad-

am Smith) and rationalist (Immanuel Kant) line of modernism, up to anti-modernism philosophers 

(Henry Bergson), with a specific emphasis on the representatives of personalistic philosophy 

(Emanuel Mounier, Jacques Maritain, Max Scheler, Luigi Stefanini) and philosophy of dialogue 

(Martin Buber, Emanuel Lévinas and others).  

Keywords: moral education, subject Ethical education in Slovakia, prosociality, prosocial educa-

tion, moral philosophy. 

Słowa kluczowe: wychowanie moralne, przedmiot: wychowanie etyczne na Słowacji, uspołecz-

nienie, wychowanie społeczne, etyka. 
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A necessary condition for the dynamic development of modern society is the 

development and modernization of higher education, which should be the basis 

for ensuring a high pace and level of scientific, technical, economic, social and 

cultural progress. Ways of reforming higher education are aimed on the trans-

formation of education into an important resource of the personal and social de-

velopment, which will provide the state with highly professional competitive 

specialists to build it strong and democratic. 

The modern higher education in Ukraine is the sphere of manifestation of 

acute social contradictions. Students graduating schools enter into the world of 

unemployment, competition, uncertainty and stress. To prepare young people for 

life in such a dynamic world, it is necessary to equip them not only with theoret-

ical knowledge but also methods of independent acquisition of knowledge, that 

is with methodological knowledge. Methodologically important condition for ef-

fective training of future teachers of professional and art subjects is quality level 

of their knowledge about patterns of educational and personal development, so-

cially-public relations, trends in the development of professional and spiritual 

culture, the foundations of art pedagogy and psychology of perception of art. 

Contemporary teacher of professional-art subjects should be as an example of  

a new type of modernizational outlook and must have a suitable methodological 

training to be able successfully shape this outlook in students. First of all, it 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.24
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should be highly skilled and visionary professional, psychologist, patriot, who 

possesses informational and pedagogical technologies.  

Researcher S. Honcharenko emphasized that methodical mastery of teacher 

should develop not by providing him with plenty of prescription methodical 

textbooks and extensive use of ready developments by him. First of all teacher 

needs fundamental knowledge of basic subject, high general culture and a thor-

ough didactic competence:  

In fact, the requirements for education of a teacher are lower than for education of a stu-

dent, because he should know all subjects, and for the teacher it is enough to know at the 

same level just one1. 

Scientist H. Vasyanovytch believes:  

Pedagogy as a science, which is directly affecting the formation of the individual, its de-

velopment and self-development, requires a clear and consistent definition and ob-

servance of the methodological foundations of its functioning, to be an effective source 

of knowledge, an effective factor in the creation of interpersonal relationships in systems: 

a teacher – a student, a teacher – a teacher, a student – a student, a teacher – parents, etc.2 

Today traditional training of students in universities requires changes that 

should take into account the major trends in education. Particularly, a structure, 

content, forms and methods of methodological training of students need to be 

revised. As a result of analysis of scientific sources and study of the practice of 

teaching in higher education there are identified the most significant disad-

vantages in the methodological training of future teachers: a) mismatch of the 

level of the development of modern methodological science comparing with  

a content of the training course for professionally-artistic disciplines in higher 

educational institutions; b) the abstract nature of the subject of learning activi-

ties; c) the dominance of reproductive study, the use of traditional forms of or-

ganization of educational process; d) isolation of theoretical knowledge from 

school practices; e) reducing the number auditorium teaching hours for study of 

the methodical subjects; f) subject-content focusing of the system of methodical 

preparation without sufficient consideration of ideas of developing and personal-

ity-oriented education; g) basing during training, primarily, on processes of at-

tention, perception, memory, but not on creative thinking and social activity of 

students; h) orientation of content of training activities on the previous teaching 

experience instead focusing on the future content of professional activity; i) pas-

sive position of students during class. 

The essence of the methodology, its place and role in education were studied 

by philosophers and pedagogues, such as: P. Alekseev, A. Averyanov,  

V. Bakumenko, S. Honcharenko, V. Ilyin, V. Knyazeva, P. Kopnin, T. Kuhn,  

                                                      
1  С. Гончаренко, Методика як наука, Хмельницький 2000, p. 20. 
2  Г. Васянович, Методологічні контексти педагогічної науки на сучасному етапі її 

розвитку, “Педагогіка і психологія професійної освіти” 2013, № 3, p. 9.  
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V. Ryzhko, Yu. Surmina, V. Shtoff and others. Methodical maintenance for 

training pedagogical specialists of art profile are disclosed in the papers of  

A. Antonovich, H. Byeda, N. Boholyubov, S. Honcharenko, I. Zyazyun,  

V. Kuzin, A. Puchkov, M. Rostovtsev, O. Romanovsky, O. Ponomariov,  

S. Pazynich, O. Hvorostov, E. Shorokhov, T. Shpikalova. Professional training 

of teachers of professional and artistic disciplines were examined by  

A. Abdullin, L. Archazhnikova, V. Orlov, H. Padalka, O. Rudnytska, T. Smir- 

nova, T. Tan’ko, A. Shcholokova and others. New approaches in the field of art ed-

ucation are developed by A. Melik-Pashayev, B. Nemenskyy, B. Yusov and others. 

The methodology has emerged as a special area of rational cognition, which 

consists of sensory and rational stages. The first stage is carried out on the sub-

ject and actively-operational basis; second stage interirizates an obtained infor-

mation into internal plan in the form of concepts among which versatile connec-

tions are established via mental activities. The methodology describes the types 

of these relationships, methods for their establishing, rules of rational order of 

actions, whereby the process of cognition is realized
3
. 

After analyzing the scientific, psychological, educational, philosophical lit-

erature and practices of teacher training for professional-art disciplines in higher 

education institutions we are more sure in the opinion that methodology is  

a “science about building of human activity”
4
, that makes it possible a targeted 

and efficient theoretical cognition and practical transformation of the world. Not 

coincidentally the methodology is conventionally divided into two main types: 

the methodology of theoretical cognition and methodology of practice
5
. 

The methodology as doctrine about the system of scientific principles, forms 

and methods of research activity has an extensive structure. Today are distin-

guished fundamental, generally scientific principles, which constitute the meth-

odology, in particular scientific principles, that underlie theory of that or other 

discipline or scientific branch, and a system of specific methods and techniques 

used for solving research objectives. Methodological knowledge is very multi-

faceted. They can be considered as knowledge about common research methods 

(experimental and theoretical), knowledge about methods of transmission of sci-

entific information (language of science, structure of scientific knowledge, form 

of their fixation) and knowledge about methods of learning. The methodology 

defines ways of obtaining scientific knowledge, which reflect dynamic processes 

and phenomena; directs the special way in which it is achieved a certain research 

objective; provides obtaining information on the process or phenomenon being 

                                                      
3  Г. Єльникова, Методологічні засади цілеспрямованих перетворень в управлінні 

розвитком професійно-технічної освіти, [в:] Модернізація професійної освіти  

і навчання: проблеми, пошуки і перспективи, зб. наук. пр., Вип. 3., ред. В.О. Радкевич, 

Київ 2013, p. 16. 
4  С. Гончаренко, Методологія [в:] Енциклопедія освіти, ред. В. Кремень, Київ 2008, p. 498. 
5  А. Аверьянов, Системное познание мира: методол. проблемы, Москва 1985, p. 224. 
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studied; helps entering new information into the fund of science theory; provides 

clarification, enrichment, systematization of terms and concepts. In science, it 

creates a system of scientific information based on objective facts and logical-

analytic scientific knowledge. Methodology – is the conceptual presentation of 

objectives, content and research methods that provide obtaining maximally ob-

jective, accurate, systematized information about the processes and phenomena. 

During training are used a variety of teaching methods: visual, verbal, practical, 

search, reproductive, methods of stimulation and motivation of training activi-

ties, methods of knowledge control
6
, their efficiency increases due to the use of 

educational and cognitive sources, periodicals, the Internet. However, observa-

tions show that in real practice, during the learning process students get ac-

quainted with methodological knowledge spontaneously, unconsciously, it is re-

lated to that most teachers haven’t a sufficient methodological culture; second – 

in the most common methodological manuals a methodological knowledge has 

got not enough attention. Most teachers consider that the methodology is an area 

of science that is too far from their needs, so during the educational process in 

universities it is dominated exclusively informative approach, students are ori-

ented only on mastering an appropriate amount of knowledge and on possessing 

a limited number of practical skills. 

Herbart І.-F., one of most important theoretic scientist of pedagogy, wrote: 

“Nowhere is so much needed wide philosophic views, based on common ideas, 

as for pedagogy, where everyday work and individual experience strongly 

blocks worldview of educator”
7
. 

Any knowledge is stored in a form of ideas, theories, normalities, which define  

a value aspect of teacher’s activity. In the process of cognition future teachers accept 

professional knowledge and operate by it (logical, theoretical and practical cogni-

tion). Existing methods of cognition the profession are divided on two big groups:  

1) methods of watching for professional activity, social environment; 2) methods of 

intellecting (analysis, synthesis, comparing, modeling, analogy), the results of 

watching for educational activity. Methods of first group are differentiated depend-

ing from the types and objects of watching: inclusive – when a future teacher is di-

rect participant of the professional activity (internship); noninclusive – watching, 

when students watch for educational process; open – when teachers and methodical 

staff observe for activity of students in the period of practice; hided – when there is 

performed intermediate observation for future teachers.  

Among methods of intellection of the second group:  

Method of professionally important associations – it is directed on the 

formation of connections between different people, phenomenons, processes 

concerning pedagogical profession. 

                                                      
6  С. Гончаренко, Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення, 

Рівне 2012, p. 98. 
7  И. Гербарт, Избранные педагогические сочинения, Москва 1940, t. 1, p. 99. 
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Method of analogs of objects of the professional environment – it is the 

method of cognition, which prepares a future teacher to creative work, it is based 

on finding analogs, that have similarities with cogniting objects of this environ-

ment. The ability to find analogs wides quite a lot student’s knowledge sphere, 

stimulates and develops his intuition, imagination, professional minding. 

Methods of professional designing – a future teacher can imagine his near-

est, middle and distant professional future, predict ways of its achieving.  

Method of professional communication – the ability to find approach talk-

ing with children is a professional necessity for a teacher. 

Method of a «golden middle» – method of trusted communication, which is 

based on understanding the other person. It is consisted from knowledge, trust 

and compassion concerning communication with partners. 

Method of a role harmonization – it’s a method of communication, which 

is performed on the basis harmonic role of partner of the commucation.  

Methods of professional self-organization – the process is motivated by 

the aim and motives of self-management, it needs a presence of: the object of 

self-organization, its aim, facilities for performing self-organization, practical 

actions and operations. 

Method of strengthening the professionally-pedagogical connections – 

method of professional self-organization, directed on creation and improvement 

connections with objects of professionally-pedagogical environment.  

Methods of professional self-control. A future teacher must possess by 

means of self-control. 

Methods of professional self-regulation. Mastering such methods gives 

ability for a future teacher to develop a necessary professional sensitivity, to 

learn maximal concentration of attention, will, thinking on objects of profession-

al environment
8
. 

In universities problem of professional becoming is studied on methodological, 

theretical and experimental levels. On methodological level it solves problems of 

necessity of innovative changes in education, which are called by paradigmal crysis 

and beginning of the development of new pedagogical formation. Analyzed methods 

promote an effective professional development of future teachers, give possibilities 

for better orienting in different pedagogical situations, teach to make optimal inde-

pendent decisions, help to become more competent in the field of activity. 

Classic scientifical paradigm, which united two controversial tendencies of 

the contemporary science – universalization and integration of the knowledge, 

and their scientifically-technical specialization, lead to origin of a problem con-

nected with decreasing of the professional competency of future professionals. 

Became an important question of implementation of the contemporary educa-

tional integrative paradigm, which has to predict an integration of theoretical ba-

                                                      
8  О. Дубасенюк, Т. Семенюк, О. Антонова, Професійна підготовка майбутнього вчителя 

до педагогічної діяльності: монографія, Житомир 2003, p. 21–25. 
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sics and practical results of scientific and pedagogical paradigms and directions. 

This paradigm is made by tendencies of the process of the society development 

with integrative and globalizing character. The development of global process of 

informatization of the society leads to formation of not only informative society, 

but new informative style of life and professional activity. 

Integration tendencies are clearly expressed in the creation of a unified Eu-

ropean space in which the activity of national higher education systems operates 

on the basis of the general strategy, goals and principles of single or close mod-

els of organization of educational and research activities, mutually determined 

systems of assurance a quality, free exchange of students.  

The strategy of the Bologna process is clearly formulated by S. Reichert and 

C. Tauch, for three purposes of education: increasing the suitability of graduates 

for employment; promotion of mobility; raising the attractiveness of Europe for 

the rest of the world
9
.  

The implementation of European norms and standards in education and sci-

ence, spread of national cultural and scientifically-technical advantages in the 

world are main directions of culturally-educational and scientifically-technical 

integration of educational systems. In order to ensure the preconditions for 

Ukraine’s membership in the European Union, the Decrees of the President of 

Ukraine approved the “Strategy of Ukraine’s Integration of the European Un-

ion”, which emphasizes the potential of Ukraine to achieve significant success in 

the integration process in the secondary and higher education, retraining of per-

sonnel in science, culture, Art, scientific and technical field
10

.  

In Ukraine as in other developed countries professional education is accepted 

as one of central branches of society development, which promotes the formation 

in young person a sense of civic duty, ability to understand and perceive social 

transformations, an active life position in various spheres of social life. According-

ly, the main indicators of the quality of higher education is the satisfaction of 

higher education graduates with the level of acquired education, which will enable 

young people to better realize themselves in the labor market. The effectiveness 

and quality of studying at higher educational institutions depends on the processes 

that promote the integration of professional education into the European, the ex-

pansion of intellectual relations; guarantee the stabilization, reformation and de-

velopment of professional education through the introduction of new 

informationally-communicational technologies for the training of specialists
11

. 

                                                      
9  S. Reichert, C. Tauch, Bologna four year after: steps toward sustainable reform of higher 

education in Europe, Trends in Learning Structures in European Higher Education III, 

European Commission 2003, p. 5–6. 
10  М. Степко, Я. Болюбаш, К. Левківський, Ю. Сухарніков, Модернізація вищої освіти 

України і Болонський процес, Київ 2004, p. 4. 
11  Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.2013 р. Національна стратегія розвитку 

освіти в Україні на 2012–2021 роки, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [date of 

access: 20.08.2017]. 
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Throughout the whole active life of a person, education solves one of the 

most important problems – providing him with the necessary amount of infor-

mation, in accordance with the development and change of technologies in pro-

fessional and social activities, in industry and the economy. These factors prede-

termine the need for a direct improvement of professional knowledge and skills 

of a specialist in the process of all work activity. The problem is only in the 

awareness of the person of his individual abilities, the feeling of need and neces-

sity for self-development and self-improvement of thinking, responsibility, im-

plementation of the scientific basis of professional activity, analyticity, creativi-

ty, mental activity and other personally, socially and professionally important 

qualities and properties during professional development
12

. Upgrading the pro-

fessional training of students means preparing qualified teachers who can train 

students for life in the socio-legal, cultural-educational social environment. 

Therefore, the new educational paradigm prompts future specialists not to 

accumulate knowledge, but to enrich themselves with those activities that pro-

vide new knowledge
13

. Its feature is the reorientation of the system of profes-

sional education on the needs of human development. This approach confirms 

the priority role of education and recognizes knowledge as the main value of 

man and society. The basis of this paradigm is the culture and sustainable devel-

opment of society, which involves the “inclusion” of each person in a continuous 

environment of knowledge, values, relationships, skills and competences. As 

stated at the meeting of the heads of states and governments of the European Un-

ion countries in Lisbon in 2000, Europe is entering a new era, known as the 

“century of knowledge”
14

. 

V. Bykov defines in such way the essence of the modern educational para-

digm and presents its components: “Processes of integration: knowledge about 

man, society and nature; technologies of human activity, technical and socio-

technical systems; as well processes of integration of socio-economic and scien-

tific-technical systems: political, normative and legislative, environmental, in-

dustrial production, agriculture, construction and architecture, transport, trade, 

energy and material and technical resources, provision and conservation, eco-

nomic, international activities, information and telecommunication, security and 

defense, culture, health, sports, tourism, social protection of the population, sci-

ence and education; systems for managing the functioning and development of 

various fields of human activity and their structural components”
15

. The scientist 

                                                      
12  Р. Гуревич Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах : монографія, 

Вінниця 2008, p. 11. 
13  В. Беликов Образование. Деятельность. Личность : монография, Москва 2010, 340 с., 

http://www.rae.ru/monographs/76 [date of access: 20.08.2017]. 
14  Lisbon European Council Presidency conclusions, March 2000, http://www.europarl.europa.eu/ 

summits/lis1_en.htm. 
15  В. Биков Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія, Київ 2009, p. 31. 
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highlights the main components of the overall integrational process of develop-

ment: educational and educational-professional standards; the content of multi-

level pre-school, general and vocational education; teaching and methodological 

support; methods, means and technologies of preschool, general and vocational 

education; methods, means and technologies for assessing the levels of educa-

tional achievements and professional competences; methods, means and tech-

nologies of postgraduate education; organizational-functional and structural 

biulding of the education system; methods, means and technologies of training, 

retraining and professional development of education personnel; methods, means 

and technologies of scientific activity; computer networks of educational estab-

lishments, scientific institutions and educational management bodies; education-

al and scientific data bases; library business; mass media systems offering edu-

cational and popular science programs; legislative and normative-legal support 

of educational and scientific activity; economic mechanisms and processes of 

management, functioning and development of education and science
16

. 

Modern higher education focuses on the formation of versatilely trained spe-

cialists, bringing the educational process closer to practical and research profes-

sional activity. Without lowering the requirements for the volume and depth of 

subject knowledge, skills and abilities of graduates, it is happening orientation 

not only on the intellectualization of human activity, but on its individualization 

as well, which manifests itself in the further activity and competence of a spe-

cialist. For this, professional education should guarantee the graduates the com-

petitiveness of their profession, and the professional training of future specialists 

should be based on the main provisions of the National Strategy for the Devel-

opment of Education in Ukraine, in which education is claimed as the leading 

resource of “socio-economic, cultural and spiritual development of society, im-

provement of people’s well-being, National interests, strengthening of interna-

tional authority and formation of a positive image of our state, creation of condi-

tions for self-realization of each personality”
17

. This document defines a course 

on the education of a person of an innovative type of thinking through the crea-

tion of informational educational space taking into account pedagogical innova-

tions, personality demands, social and public needs. 

Increasing the flow of information promotes the strengthening of the infor-

mation era, but a significant part of the scientists believe that society is unpre-

pared to perceive and adequately respond to the civilizational challenges of our 

time, which leads to economic, political, environmental and other human prob-

lems. Significant problems are caused by the supporting type of study that pre-

vails in higher educational institutions, which aren’t able to provide an educa-

tional result, do not meet the urgent needs of the development of society. 

                                                      
16  Ibidem, p. 31–32. 
17  Указ Президента України № 344/2013… Ibidem. 



 Theoretical and Methodological Fundamentals… 31 

The situation that formed in education in the beginning of the XXI century 

indicates the growing relevance of the orientation of the national higher educa-

tion onto the European model. In this regard, in 2004, an active introduction of 

the ideas of the Bologna process was launched in Ukraine. At that case, scien-

tists note that thoughtless copying does not lead to positive results due to signifi-

cant differences in the socio-economic situation, historical and cultural traditions 

and people’s mentality. In particular, V. Shynkaruk notes that the Bologna pro-

cess foresees the structural reformation of the national systems of higher educa-

tion in Europe, the change of educational programs and making necessary insti-

tutional reforms in higher education institutions in Europe, but it does not in-

volve unification of the content of education
18

.  

During 1995–2004, the Ministry of Education and Science of Ukraine, on 

the basis of international documents on democracy, humanization in the field of 

education and human rights, carried out a number of large-scale measures to cre-

ate a new regulatory-legislative basis for the national higher education of 

Ukraine. Accepted in Ukraine a set of legal documents passed testing on interna-

tional level and defined the ideology of reforming the entire educational sector
19

. 

The reform of professional education is a complex social problem, since the 

leaders and teachers of higher education are not aware of the depth of the current 

social crisis, which fundamentally changes the determinants of professional ac-

tivity. A number of contradictions arose in the high school
20

, which jeopardizes 

the realization of the most important right of every person to have equal and eq-

uitable access to quality education in accordance with their capabilities. To 

achieve positive changes in the development of the theory of educational pro-

cess, modern pedagogical science needs to go through two paths: 1) Moderniza-

tion of traditional educational models, in which learning is already considered as 

a technological process; 2) An innovative approach, the purpose of which is the 

personal development of subjects of learning, the formation of the ability to 

learn new experiences
21

.  

Reformation of the education, according to opinion of O. Vyshnevskyy, 

should be based on clear observation of values’ system. Destruction of the old sys-

tem still continues and very slow changes are present for development of the new 

one – nationally-democratic system with traditionally-Christian worldview basis
22

.  

                                                      
18  В. Шинкарук, Х. Чаковський, К. Метешкін Системний підхід до дослідження 

інтеграційних процесів у вищій освіті України, “Вища школа” 2008, № 9, p. 13. 
19  М. Степко, op. cit., p. 4. 
20  А. Литвин, Л. Руденко, Науково-організаційні основи модернізації професійно-технічної 

(професійної) освіти України, “Педагогіка і психологія професійної освіти” 2014, № 3, p. 18. 
21  В. Пінчук, Психолого-педагогічні засади впровадження інноваційних технологій у вищій 

школі, [в:] Сучасна вища школа : психолого-педагогічний аспект: монографія, ред.  

Н.Г. Ничкало, Київ 1999, p. 248–249. 
22  О. Вишневський, На шляху реформ. Актуальні питання сучасної української освіти та 

змісту виховання: вибрані науково-публіцистичні праці, Дрогобич 2005, p. 137. 
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To modernize professional and methodological training of students – is to 

prepare a qualified teacher, which is able to train students for the life in ecologi-

cal, political, legislative, culturally-educative social environment. Focus of high-

er education of the future contain pragmatic use, but not only simple accumula-

tion of the knowledge.  

Modernization of education is conditioned not only by the need to find new 

theoretical concepts of improving the educational process, but also the needs of 

practice, the challenges that delegate to the education system the newest factors of 

social life, first of all, globalization and informational revolution, democratization 

and the formation of market relations, intensification of social relationships and in-

terstate cultural connections
23

. The modernization of higher education in Ukraine 

requires changes in the system of normative and legislative regulation of higher ed-

ucation taking into account the requirements of the European system of standards 

and certification that will promote the development of national cultural values, de-

mocracy and humanism as the main factors of the functioning of civil society
24

.  

Modernization of education is a complex, comprehensive renewal of all parts 

of the educational system and all spheres of educational activity in accordance 

with the requirements of modern life, while preserving and improving the best 

traditions of native education
25

. This is a complex process of shifting a society 

from traditionalistic to rationalist world attitudes that has economic, social, polit-

ical and spiritual dimensions, and its components are changes of all directions
26

. 

I. Zyazyun argued:  

The level of progress, […] Depends on the understanding of the two essential definitions. 

The first is that democratic ideas should be developed for each new generation, using for 

this the system of education. Second: there must be a connection between progressive 

changes in society and the philosophy of reforming the system fo education27. 

This process in education takes place under conditions of contradictory polit-

ical, economic, cultural internal factors. The main ones: political instability; in-

consistency of reforms; economic and environmental crises; demographic de-

cline; the crisis of the family as a social institution; not always the positive influ-

ence of the media and communication on the consciousness of young people; 

unjustified growth of public and private sectors of universities. 

                                                      
23  А. Бойко, Філософія модернізації освіти в системі ринкових трансформацій: 

світоглядно-філософський аналіз, Київ 2009, p. 5. 
24  В. Шинкарук Основні напрями модернізації структури вищої освіти України, “Вища 

школа” 2007, № 5, p. 3–17. 
25  Є. Пінчук Модернізація української системи освіти як пізнавальна і практична 

проблема: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософських наук: спец. 

09.00.10 “Філософія освіти”, Київ 2010, p. 3. 
26  Є. Пінчук Модернізація української системи освіти як пізнавальна і практична 

проблема: монографія, Київ 2010, p. 8. 
27  І. Зязюн, Технологізація освіти як історична неперервність, [в:] Неперервна професійна 

освіта: теорія і практика, зб. наук. праць, Київ 2001, Вип. 1, p. 79. 
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Awareness of the importance of the valueability of conducting modernization 

at higher educational institutions has led to the emergence of numerous psycho-

logical and pedagogical studies. Conceptual foundations for the modernization 

of education were revealed by: V. Andrushchenko, V. Belikov, A. Boyko,  

Ya. Bolyubash, H. Vasyanovych, A. Vishnevskyy, S. Honcharenko, B. Her- 

shunskyy, R. Hurevych, I. Dobrianskyy, I. Zyazyun, M. Kahan, V. Kovalchuk, 

V. Kremen, N. Kuzmina, A. Lytvyn, K. Levkivskyy, A. Marchuk, V. Molyako, 

V. Ohnevyuk, Ye. Pinchuk, L. Rudenko, A. Sbruyeva, S. Sysoyev, M. Stepko, 

Yu. Sukharnikov, V. Shynkaruk and others. 

Many scientists are convinced that only modernization of the high school will 

provide a radical update of the content of education, its forms, methods and tech-

nologies
28

. Modernization of Ukrainian education is a social problem that has in-

tensified in connection with the transition to a new type of civilization, changes in 

the social division of labor, the predominance of spiritual needs over material, it is 

a systemic qualitative change that includes innovation processes, informatization, 

new technologies, etc.
29

 This is a new philosophy of educational activity, which 

requires a new, innovative thinking, new principles of the organization of the edu-

cational process, new relationships in the educational environment. 

Ukrainian scholars have a common view that modernization of education is  

a political and national task, therefore, it should be implemented not as a de-

partmental project, but as a wholestate program in which active subjects are state 

authorities, local self-government, professional and pedagogical community, 

scientific, cultural societies, business fields, third sector
30

. The cardinal updates 

of the content of education and the economy of education are two central direc-

tions of modernization of education. Without solving these problems, education 

will not be able to fulfill its social mission – to become the engine of the progres-

sive development of the country, the generator of growth of its human capital.  

The goal of modernization is to improve the quality of education to the Eu-

ropean level, to reorient educational institutions to meet educational needs and 

labor market demand, to strengthen the competitiveness of educational institu-

tions and their graduates. This, in its turn, requires structural changes in educa-

tion, the updating of management personnel and the entire management system, 

ensuring the transparency of staff appointments, management decisions
31

. 

                                                      
28  В. Огнев’юк, Реформування – як сутнісна характеристика сучасної освіти, [в:] Освітні 

реформи: місія, дійсність, рефлексія, ред. В. Кремень, Т. Левовицький, В. Огнев’юк,  

С. Сисоєва, Київ 2013, p. 70. 
29  Є. Пінчук, Генезис поняття і сутності модернізації освіти, “Вісник Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка, Серія Філософія. Політологія” 2009, Вип. 

91, p. 29. 
30  І. Добрянський, Модернізація освітнього потенціалу: регіональна проекція, “Вісник 

Черкаського університету. Серія Педагогічні науки” 2009, Вип. 162, p. 59. 
31  А. Вітченко Модернізація освіти в Україні : стратегія прориву чи його імітація?, 

“Університет” 2010, № 1, p. 9. 
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Modern universities are faced with many challenges and must take the re-

forms which are necessary for their full participation in global competition in 

education, researches and innovation. These reforms are related to the mobility 

of universities, recognition of their qualifications, autonomy, skills, financing, 

technical excellence and partnership. A prerequisite condition for the moderniza-

tion of universities is their autonomy and responsibility. Universities need to in-

troduce new rules for management based on strategic priorities and professional 

human resources management
32

; to develop new programs and training courses 

for students, to conduct professional retraining for the acquisition of additional 

educational programs; to develop and form new ethical codes of behaviour, 

strengthen awareness of personal responsibility for future generations; to form in-

novative thinking in youth; to develop the skills of master using of ICT, which 

will provide updating of didactics, methodology, as well as the whole complex of 

psychological and pedagogical training of future teachers; to complete the transi-

tion of education to the information stage with a developed democratic system; to 

form a new, informational style of life and professional activity; to increase the 

professional importance of the teacher in reforming the system of education. 

Before education there is a task to form students’ necessity for self- 

-education, continuous improvement of their qualifications, and to form a har-

moniously developed, creative personality that directs its forces on realization of 

its own intellectual, spiritual, and professional potential. In the center of the edu-

cational process should be the subject, who actively acts and consciously 

masteres the foundations of intercultural, cognitive, social competence. 

In modern conditions, universities must provide a clear balance between ed-

ucation and research within their main area, since the research work of teachers 

and students is important for learning.  

Higher education institutions should define teaching and learning objectives 

in relation to their curricula and programs, find ways to implement them, and 

evaluate their effectiveness. The assessment of teaching and learning strategies 

can be enhanced by the processes of interpenetration of authorities, teachers, 

students and administration, internal and external quality control of education
33

. 

The training of teachers of professional and artistic disciplines aims not only 

to create a system of knowledge, skills, competencies, development of personal 

qualities that meet the requirements of future professional activities, but also the 

development of the person itself, which involves his participation in the system 

of humanistic, universal human values. Human values combine the values of 

culture, spiritual activity, assessments, moral consciousness. The spiritual need 

of each person in self-worth is connected with the mechanism of self-regulation 

and arises in the process of spiritual-practical and creative-transformative activity.  

                                                      
32  Modernisierung der Universitäten, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri= 

URISERV%3Ac11089 [date of access: 20.08.2017]. 
33  Podnoszenie jakości nauczania i uczenia się w szkołach wyższych w Europie. Grupa wysokiego 

szczebla do spraw modernizacji szkolnictwa wyższego, Warszawa 2013, p. 24. 
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Therefore, the main task of higher education is the introduction of standards, 

recommendations and key tools that will promote compatibility, comparability, 

recognition of periods and terms of training of specialists, improvement of their 

competences in accordance with modern requirements in order to ensure sus-

tainable development of the system of higher education and the state; the devel-

opment and implementation of professional standards as a basis for the moderni-

zation of state educational standards in order to improve the quality of the con-

tent of professional education and training and bring it in line with today’s re-

quirements; rethinking the content and structure of scientific and methodological 

provision of universities, introducing of multilevel educational process, using the 

latest forms, methods and technologies of professional training. Modernization 

of the system of training a modern teacher requires: the formation of a new out-

look; the formation of the methodological culture of students as a system of so-

cially-tested principles and methods of organizing theoretical and practical activ-

ities; the formation in higher educational institutions of different levels of fun-

damental professional and moral qualities of a specialist-teacher; the educational 

process should as far as possible be directed towards the formation of a self- 

-sufficient person in an institution of higher education adapted to the present. 
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Teoretyczne i metodologiczne podstawy modernizacji  

kształcenia zawodowego nauczycieli na Ukrainie 

Streszczenie 

Wyższe wykształcenie zawodowe na obecnym etapie rozwoju systemu edukacji na Ukrainie jest 

jednym z determinujących czynników odtwarzania intelektualnych i twórczych sił społeczeństwa, 

rozwoju duchowej kultury narodu, kluczem do przyszłego sukcesu w konsolidacji i wzmocnienia 

statutu Ukrainy jako państwa demokratycznego. Dlatego zjawisku hamowania modernizacji edu-

kacji i nauki winni są nie tylko politycy, ale także sam system, którego pracownicy są mniej ak-

tywni w obronie własnych interesów zawodowych, ale także względem rozwoju edukacji i nauki. 

Artykuł analizuje kierunki rozwoju kształcenia wyższego zawodowo-pedagogicznego, warunki 

wstępne i podstawy pedagogiczne systemu zawodowego kształcenia nauczycieli dyscyplin zawo-

dowo-artystycznych; poziomy metodyczne kształcenia zawodowego nauczycieli dyscyplin zawo-

dowo-artystycznych i innowacyjnych zmian w edukacji wywołanych kryzysem paradygmatycz-

nym i początkiem tworzenia nowej formacji edukacyjnej. Biorąc pod uwagę nowoczesny para-

dygmat, uwzględniono teoretyczne zasady szkolenia nauczycieli na różnych poziomach edukacji. 

Słowa kluczowe: modernizacja, reforma, metodologia, szkolnictwo wyższe, edukacja artystyczna 

i pedagogiczna, paradygmat wykształcenia. 

http://dx.doi.org/10.2766/81933


 

 

 

 



PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
Pedagogika 2017, t. XXVI, nr 2, s. 39–48 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.25  

Ирина МАТУЗОВА  

Донецкий Педагогический Институт 

Проблемы организации компетентностно- 

-ориентированного образовательного процесса  

в педагогическом вузе 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, профессиональная 

компетентность преподавателя, педагогический условия образованиa профессиональный 

компетентность учительa. 

Новые требования, предъявляемые современным обществом  

к выпускникам вузов, обусловлены развитием нового типа экономики, что 

предполагает наличие интеллектуальных, коммуникативных, 

самоорганизующихся, духовно-моральных начал в деятельности 

специалиста. Профессиональные компетентности, присутствующие при 

этом, рассматриваются как своего рода «… коктейль навыков, 

свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация,  

в строгом смысле этого слова, социальное поведение, способность 

работать в группе, инициативность»
1
. Поэтому компетентностный подход 

к организации образования в настоящее время рассматривается как 

средство его модернизации и претендует на роль концептуальной основы 

образовательной политики.  

Специалисты отмечают, что компетентностный подход проявляется как 

результат в способности выпускника эффективно действовать за 

пределами стандартных учебных ситуаций, т.е. одновременно 

проектировать академические знания и компетенции, когда востребованы 

некий объем профессиональных знаний и навыков и компетенций, 

                                                      
1  В.А. Болотов, В.В. Сериков, Компетентностная модель: от идеи к образовательной 

программе, „Педагогика” 1997, № 4. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.25
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типичных для какой-либо профессии (В.А. Болотов). По мнению 

специалистов, компетентность объединяет в себе интеллектуальный  

и деятельностный компоненты образования, основываясь на идеологии 

интерпретации содержания образования, ориентированного на результат – 

«стандарт на выходе». Деятельностный характер проявляется  

в продуктивной работе в творческих и исследовательских группах, 

выстраивании индивидуальных учебных траекторий, использовании 

межпредметных связей, развитии самостоятельности и т.д. При этом 

компетентность обладает интегративной природой – объединяет ряд 

умений и знаний, относящихся к информационной, правовой, 

коммуникативной сферам деятельности и формируется под влиянием 

семьи, друзей, работы, религии, этноса, культуры
2
. 

Идеи модернизации образования на компетентностной основе 

рассмотрены в научных трудах специалистов как общего, так  

и профессионального образования. В.И. Байденко, А.Г. Бермус,  

Е.В. Бондаревская, О.Е. Лебедев,И.Д. Фурмин, А.В. Хуторский 

рассматривают становление компетентностного подхода как попытку 

привести в соответствие результаты образования с потребностями рынка 

труда и стремлением общества обеспечить единство фундаментальности  

и практической ориентированности в подготовке выпускников школы  

и вуза. Среди показателей профессиональной компетентности учеными 

выделяются такие компетентности, как совокупность знаний, умений, 

навыков, индивидуально-психологические качества, критичность 

мышления, профессиональная позиция, практический опыт.  

«Ключевыми» понятиями компетентностного образования являются 

«компетенция» и «компетентность» (И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур и др.). 

Современное толкование «компетенции» звучит как «социокультурная 

умелость, способность встраиваться в ситуацию»; как совокупность того, 

чем человек располагает и «включает помимо сугубо профессиональных 

знаний и умений, сотрудничество, коммуникативные способности, умение 

учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать 

информацию»
3
. 

Мировая образовательная практика подразумевает более широкое 

наполнение категории «компетентности» различными «компетенциями», 

т.е. «компетентность» – это обладание компетенциями. 

Понятие компетенция включает совокупность взаимосвязанных 

разносторонних качеств (знания, умения, владения, способы деятельности), 

позволяющих наиболее полно реализовать собственные запросы индивида 

                                                      
2  Методологическая сфера образования: современные научные подходы. Монография. 

Коллектив авторов. Под ред. проф. Е.В. Бондаревской, Ростов-на-Дону 2007.  
3  В.А.Болотов, В.В. Сериков, Компетентностная модель: от идеи к образовательной 

программе, „Педагогика” 1997, № 4. 
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в соответствие с его интеллектуальными возможностями. Набор ключевых 

компетенций, которыми должен обладать выпускник учебного заведения, 

можно считать неким потенциалом его будущей профессиональной 

деятельности. Следовательно, целостная профессиональная 

компетентность не только складывается из определяющих ее компетенций, 

но и проявляется через них. 

Байденко В.И.
44

 выделяет две группы компетенций: первая группа 

включает личностные компетенции, определяющие компетенции в области 

прав и свобод человека, общей культуры, готовность к постоянному 

совершенствованию, стремление и способность постоянно учиться;  

и социокультурные, основывающиеся на знании законов общественного 

развития, социальных технологий, умении решать коммуникативные 

задачи. Основу второй группы составляют общенаучные, определяющие 

представление человека о картине мираи стремлении познать его,  

и профессиональные, характеризующиеся пониманием назначения своей 

профессии, стремление и готовность решать профессиональные задачи.  

Такие ученые, как Зимняя И.А., Татур Ю.Г., Галямина И.Г. и другие 

отмечают, что специалист с высшим образованием должен обладать 

необходимыми компетенциями, характеризующими его как личность и как 

специалиста: это компетенции социально-личностные, экономические, 

организационно-управленческие, общенаучные, специальные, являющиеся 

фундаментом, позволяющим выпускнику ориентироваться на рынке труда. 

Совет Европы в 1996 году на симпозиуме в Берне определил пять 

основных ключевых компетенций, востребованных в системе образования 

в современных условиях: социальная компетенция, коммуникативная, 

социально-информационная, когнитивная и специальная компетенции
5
. 

Понятие профессиональной компетентности педагога выражает 

единство его теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности и характеризует его профессионализм
6
. 

Профессиональная компетентность педагога – это образовательный 

феномен, представляющий собой интегративное многоуровневое 

личностное образование, основанное на положительных мотивах выбора 

профессии, совокупности системных знаний, умений и навыков, 

практического опыта, рефлексивной деятельности, диалогической 

культуре, выражающихся в теоретической и практической готовности  

                                                      
4  В.И. Байденко, Компетентностный подход к проектированию государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(методологические и методические вопросы): методическое пособие, Москва 2005. 
5  Модернизация педагогического образования в инновационном пространстве 

федерального университета: монография, коллектив авторов, Ростов-на-Дону 2012. 
6  В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев и др., Педагогика: учебник для студентов педагогических 

учебных заведений, Москва 1997, с. 40. 
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и способности специалиста к эффективному решению образовательно- 

-воспитательных задач
7
. 

Бондаревская Е.В. определяет следующие ключевые компетентности 

сферы подготовки студентов-выпускников педагогических вузов: 

— гуманитарная (познание и понимание человека, его возможностей 

саморазвития и отношение к человеку, как субъекту); 

— экологическая (убежденность в необходимости реализации безопасного 

поведения в мире людей и природы); 

— культурологическая (присвоение ценностей культуры и воссоздание 

мира культуры в своей жизни); 

— социальная компетентность (социализированность, коммуникати- 

вность), а также жизнетворческая, языковая, гражданская, научно- 

-образовательная, научно-методическая, технологическая, рефлексивная 

компетентности
8
. 

Коджаспирова Г.М. определяет профессиональные компетентности 

педагога как «владение учителем необходимой суммой знаний, умений  

и навыков, определяющих сформированность его педагогической 

деятельности, педагогического общения и личности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания»
9
. 

Наиболее полный перечень профессиональных компетенций педагога 

приводит Савельева С.С.: специальная компетентность, социальная, 

социально-гуманитарная, социокультурная, личностная, индивидуальная, 

прогностическая, проектировочная, аутопсихологическая, педагогическая, 

психолого-педагогическая, конфликтная, образовательная, этическая, 

моральная, научно-теоретическая, иноязычная, риторическая, коммуни- 

кативная, акмеологическая компетентность и др.
10

. 

Таким образом, по мнению ведущих исследователей, к числу основных 

базовых компетенций выпускника педагогического вуза относятся 

общекультурные (такие, как владение культурой мышления, способность  

к обобщению, анализу, постановке цели и выбору способов ее достижения, 

способность логически верно выстраивать устную и письменную речь, 

готовность к взаимодействию с коллегами, способность работать  

с информацией, в т.ч. и в глобальных компьютерных сетях и др.); 

общепрофессиональные (способность использовать теоретические  

                                                      
7  С.С. Савельева, Педагогические условия формирования профессиональной компетен- 

тности учителя в образовательном процессе вуза: монография, Воскресенск 2012,  

с. 62–63. 
8  Методологическая сфера образования: современные научные подходы. Монография, под 

ред. проф. Е.В. Бондаревской. Ростов-на-Дону 2007. 
9  В.В.Нестеров, А.С. Белкин, Педагогика. Учебное пособие, Екатеринбург 2003, с. 4. 
10  С.С. Савельева, Педагогические условия формирования профессиональной компетен- 

тности учителя в образовательном процессе вуза: монография, Воскресенск 2012. 
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и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении профессиональных и социальных задач, способность нести 

ответственность за принятые решения в своей профессиональной 

деятельности); профессиональные (способность разрабатывать и вопло- 

щать в практику культурно-просветительские программы, выявлять  

и использовать возможности региональной образовательной среды); 

социально-личностные компетенции (компетенции, относящиеся  

к социальному взаимодействию личности и социальной сферы)
11

. 

Очевидно, что такое разнообразие компонентов профессиональной 

компетентности педагога характеризует ее как сложное, многоуровневое 

явление, отражающее специфику педагогической деятельности, 

основанной на принципе системного взаимодействия (при котором 

каждый из видов педагогической компетентности должен выступать  

в системе с другими содержательными компонентами профессиональной 

компетентности учителя и не абсолютизироваться). 

Сластёнин В.А. считает, что получение педагогического образования 

сопряжено со становлением специалиста разного уровня профессио- 

нальной квалификации, достигаемого при условии овладения 

соответствующими программами
12

. К числу первоочередных задач 

педагогического образования (в связи с внедрением многоуровневой 

структуры) он относит глубокое обновление содержания такого образо- 

вания (общекультурного, психолого-педагогического и предметного)
13

. 

Клюшникова И.А. считает наиболее эффективной составляющей 

профессиональной подготовки будущих учителей формирование у них 

профессиональной устойчивости к педагогической деятельности (т.е. 

личностного образования совокупности профессионально-педагогических 

знаний и умений, мотивационных и эмоционально-волевых качеств 

личности, позволяющих успешно выполнять профессиональную деятельно- 

сть, на протяжении длительного времени, сохраняя работоспособность  

и интерес к этой деятельности)
14

. По мнению исследовательницы, 

профессиональная подготовка педагогов будет более эффективной, если 

профессиональная устойчивость к педагогической деятельности будет 

рассматривается как ведущее интегративное образование будущего 

                                                      
11  Модернизация педагогического образования в инновационном пространстве 

федерального университета: монография, коллектив авторов. Ростов-на-Дону 2012. 
12  В.А.Сластёнин, И.Ф. Исаев и др. Педагогика: учебник для студентов педагогических 

учебных заведенийб Москва 1997, с. 48. 
13  В.А.Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов, Педагогика: учебник для студентов высших 

учебных заведений, 9-е изд., стер. Москва 2008, с. 50. 
14  И.А. Клюшникова, Формирование профессиональной устойчивости студентов  

к педагогической деятельности: автореф. дис. … канд. педаг. наук.: 13.00.08, Ставрополь 

2005. 
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учителя и выступать в качестве системообразующей цели учебно- 

-воспитательного процесса. 

Как же организовать образовательный процесс в педагогическом вузе, 

чтобы формирование профессиональной компетентностей педагога 

соответствовали содержанию его будущей педагогической деятельности, 

ведь профессия учителя требует вполне определенных качеств характера  

и умений, а также социально-психологической предрасположенности? 

Симоненко В.Д. среди условий развития профессионализма педагога 

выделяет социально-педагогические, психологические, экономические, 

организационные, информационные, материально-технические и социально- 

-бытовые условия
15

. 

Беспалова Н.В. подчеркивает, что содержание процесса подготовки 

педагогических кадров в современном вузе должно ориентироваться на 

гармоничное сочетание двух тенденций – гуманистической  

и естественнонаучной. По ее мнению, подготовка педагогических кадров 

будет эффективной, если: 

— она будет рассматриваться как системное явление, обусловленное 

взаимовлиянием и взаимодействием всех компонентов; 

— комплекс педагогических условий и средств реализуется с учетом 

принципов непрерывности, целостности, личностно-ориентированного 

характера.  

Исследователь отмечает зависимость уровня подготовки 

педагогических кадров, способного отвечать на современные запросы  

в области профессионально-педагогической работы, и гармоничного 

сочетания в образовательной программе вуза фундаментальности  

и универсальности, непрерывности и научно-исследовательской 

направленности
16

. 

Основная сложность формирования профессиональной компетентности 

учителя, считает Савельева С.С., состоит в том, что это процесс 

многоуровневый, так как профессиональные знания должны 

формироваться одновременно на четырех уровнях: методологическом, 

теоретическом, методическом и технологическом. Первые два уровня 

отражают теоретическую готовность учителя к профессиональной 

деятельности, а вторые – его практическую готовность
17

. 

                                                      
15  Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие для студентов педагогических 

вузов [Серкова Е.И., Симоненко В.Д., Ретивых М.В. и др.] под ред. В.Д. Симоненко. 

Москва 2006. 
16  Н.В. Беспалова, Особенности подготовки педагогических кадров в университете: 

автореф. дис. … канд. педаг. наук.: 13.00.01, Саранск 2003, с. 11–13. 
17  С.С. Савельева, Педагогические условия формирования профессиональной 

компетентности учителя в образовательном процессе вуза: монография, Воскресенск 

2012, с. 10. 
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К педагогическим условиям формирования профессиональной 

компетентности учителя в образовательном процессе исследовательница 

относит:  

— ориентацию на субъектность личности, способной к самоиденти- 

фикации и самоактуализации (стержневое интегративное образование 

личности, объединяющее в себе активность, инициативность, 

самостоятельность), рефлексивность, креативность; развитие субъе- 

ктности личности является главным показателем индивидуальности, 

персональности, автономности, ответственности; 

— создание креативной среды, необходимой для максимального 

творческого развития личности будущего учителя (обусловлено тем, 

что образовательная микросреда оказывает формирующее 

воздействие на субъекта деятельности, только если она обладает 

помимо предметно-информационного содержания образцами 

креативного поведения)
18

; 

— побуждение к рефлексивной деятельности (является важнейшим 

условием развития будущего педагога как субъекта собственной 

профессиональной деятельности, развития готовности к этой 

деятельности, ведущим фактором саморазвития личности)
19

; 

— диалогизацию образовательного процесса (личность – это проявление 

человека в диалоге, поэтому диалогичность субъектов образова- 

тельного процесса вуза определяет качество педагогической 

деятельности и продуктивность процесса формирования 

профессиональной компетентности учителя)
20

. 

Результаты анализа научно-педагогической литературы показали, что 

педагогические условия формирования профессиональной компетентности 

педагога отличаются своим разнообразием, под их влиянием происходит 

формирование и развитие многих необходимых для педагога личностных 

качеств. В итоге можно обозначить основные педагогические условия 

формирования профессиональной компетентности педагога, предложенные 

современными педагогами-исследователями: 

— ориентацию на субъектность личности будущего педагога, способной  

к самоидентификации и самоактуализации (субъектность связана со 

способностью к саморазвитию, поэтому сущность субъектности 

будущего педагога отражается в его профессиональном поведении,  

в отношении к самому себе как субъекту педагогической деятельности); 

— создание творческой (креативной) среды, способствующей 

максимальному творческому развитию личности будущего педагога 

(такое качество личности педагога как креативность необходимо 

                                                      
18  Там жe, с. 71. 
19  Там же, с. 76. 
20  Там же, с. 78. 



46 Ирина МАТУЗОВА 

формировать с целью развития творческой личности, способной 

воспринимать информацию в различных формах и анализировать ее, 

принимать нестандартные решений); 

— побуждение к рефлексивной деятельности (рефлексивная 

деятельность педагога – это его умение анализировать и адекватно 

оценивать свою педагогическую деятельность, развивать самопо- 

знание, проявляющееся в самооценке и саморегуляции, стремление  

к личностному росту, самовыражению)
21

; 

— диалогизацию образовательного процесса (диалогизация образо- 

вательного процесса характеризуется определенной степенью 

сотрудничества и сотворчества в исследовательской деятельности  

и при решении познавательных задач; признанием педагогом 

индивидуальной позиции студента, его интересов, ценностных 

ориентаций; постановкой совместной цели при побуждении  

к самостоятельному поиску в её достижении)
22

; 

— участие студентов в научных исследованиях, разработке реальных 

психолого-педагогических проблем; 

— создание учебных ситуаций с целью развития у студентов 

общеучебных умений (организационных, интеллектуальных, 

рефлексивных, коммуникативных); 

— научно-методическое и технологическое обеспечение реализации 

системы обучения в практике; 

— фиксирование и иерархическое упорядочение элементов учебного 

процесса (целевых, стимулирующе-мотивационных, операционно- 

-деятельностных, контрольно-регулировочных, рефлексивных); 

— формирование у будущих педагогов профессиональной устойчивости  

к педагогической деятельности (совокупности знаний, умений и качеств 

личности, позволяющих успешно выполнять профессиональную 

деятельность, сохраняя работоспособность и интерес к такой 

деятельности) и др. 

Очевидно, что многообразие педагогических условий формирования 

профессиональной компетентности педагога указывает на актуальность 

проблемы организации педагогических условий формирования 

профессиональной компетентности педагога, отсутствие единого подхода  

к определению понятия педагогических условий определяют 

перспективность дальнейших исследований указанной проблемы. 

Таким образом, в реализации компетентностного (компетентностно- 

-ориентированного) подхода можно выделить три направления – 

концептуальное, технологическое, инструментально-методическое, что 

                                                      
21  Там ж, с. 76. 
22  Там же, с. 79. 
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дает возможность представить его как методологию проектирования  

и прогнозирования результатов профессионального образования, 

отвечающего актуальным запросам современного общества и в первую 

очередь, интересам выпускников педагогического вуза. Компетентность, 

как обладание базовыми компетенциями, рассматривается при таком 

подходе, как цель и личностный результат образования, обеспечивающего 

успешное функционирование специалиста в профессиональной 

педагогической деятельности и личной сфере жизни. 
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Problems of Organization of Competence-Oriented Educational 

Process in a Pedagogical University 

Summary 

The new requirements of the society to the graduates are conditioned by the development of a new 

type of economy, which presupposes the existence of intellectual, communicative, self-organizing, 

spiritual and moral principles in the activities of a specialist. The competence approach to educa-

tion is currently being considered as a means of its modernization and claims to be the conceptual 

foundations of educational policy and manifests itself as a result of the ability of a graduate to op-

erate effectively beyond the standard learning situations i.e. to simultaneously design academic 

knowledge and competence, when requested a certain amount of professional knowledge and skills 

and competences that are typical for any profession.  

An educational phenomenon is a professional competence of a teacher, which is a multi-level 

integrative personal education, based on positive motives of choice of the profession, of the whole 

system of knowledge, skills, practical experience, reflective activity, dialogic culture, which is ex-

pressed in theoretical and practical readiness and ability of a specialist to an effective solution of 

educational problems. 

The implementation of the competence (competence-based) approach is divided into three as-

pects – conceptual, technological, instrumental and methodological, which gives the opportunity to 

present it as a methodology for designing and predicting outcomes of vocational education that 

meets the current needs of modern society and, first and foremost, the interests of the graduates of 

pedagogical universities. 

Competence as the possession of basic competencies is considered to be the goal and personal 

result of education, ensuring the successful functioning of the specialist in professional activity 

and personal sphere of life. 

Key words: competence approach, competence, competency, professional competence of a teach-

er, pedagogical conditions of formation professional competence of a teacher. 
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Wprowadzenie 

W tradycyjnym społeczeństwie dziecko, a następnie młody człowiek pozo-

stawał pod wpływem dziedziczenia stabilnej hierarchii wartości. W ten sposób 

nabywał umiejętności prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecz-

nym, w którym żył. Podstawą socjalizacji była rodzina. Jako bardziej doświad-

czone, starsze pokolenie przekazywało młodszemu uniwersalny i uporządkowa-

ny zasób wiedzy, poglądów i wartości. Na poszczególnych etapach życia jed-

nostka przyjmowała wyznaczone jej role społeczne, do których niejednokrotnie 

przygotowywała się przez bardzo długi czas. Tak przebiegający proces socjali-

zacji kształtował człowieka jednoznacznego i jasno zdefiniowanego, w pełni ak-

ceptującego zastane warunki społecznego funkcjonowania i stosunkowo łatwo 

odnajdującego się w społeczeństwie. Ów sposób uspołeczniania był funkcjonal-

ny w warunkach stałości wartości kulturowych i niezmienności norm i zasad ży-

cia społecznego, charakterystycznych dla kultury nazwanej przez Margaret Me-

ad postfiguratywną
1
. Przeformatowanie technologiczno-społeczno-kulturowych 

warunków, jakie nastąpiło wraz z pojawieniem się nowego typu kultury, którą 

Mead określiła jako prefiguratywną
2
, doprowadziło do uwolnienia jednostek od 

ich społecznego przeznaczenia. Jak pisze Charles Taylor: „Od tej pory każdy 

człowiek mógł w zasadzie stać się tym, kim chciał być lub kim potrafił zostać”
3
. 

                                                      
1  Zob. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000. 
2  Tamże. 
3  C. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy  

w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1995, s. 12. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.26


50 Joanna JUSZCZYK-RYGAŁŁO 

Jednocześnie jednak zachwiana została wiara jednostki w tradycyjną hierarchię 

wartości, przez co nie potrafi ona znaleźć obiektywnej odpowiedzi na pytania: 

czego chcę?, jaki jestem? i wreszcie: kim chcę być? Dlatego też pozostaje uwię-

ziona w rzeczywistości społecznej, charakteryzującej się wielokierunkowością  

i równoległością sfer aktywności i pełnionych ról, z których często żadna nie ma 

charakteru dominującego. 

Współczesna przemiana stosunków społeczno-kulturowych wyznacza zatem 

potrzebę ustanowienia nowej płaszczyzny socjalizacji, którą wydaje się proces 

świadomego kształtowania tożsamości. Artykuł poświęcony jest analitycznemu 

opisowi złożoności problematyki socjalizacji dziecka we współczesnych uwa-

runkowaniach społecznych i związanego z nią procesu kształtowania jego toż-

samości osobowej. Na tym tle podjęto próbę scharakteryzowania warunków, ja-

kie należy spełnić, by proces ten był prowadzony w oparciu o edukację tożsamo-

ściową i dzięki temu pozostawał aktem samowiedzy.  

Środowisko aktywności dziecka w ponowoczesności 

Powszechnie uznaje się, że tożsamość powstaje w interakcji z otoczeniem. 

W kontekście jej kształtowania się Józef Kozielecki stwierdza, że: „poczucie 

tożsamości, a więc świadomości własnej odrębności, niezmienności, ciągłości  

i spójności, wyrasta z samowiedzy”
4
. Zaspokojenie potrzeb w tym zakresie prze-

jawia się w podejmowaniu aktywności, która jest zarówno konkretnym aktem 

działania, jak i zdolnością do niego. Od jakości środowiska zależy poziom ak-

tywności dziecka, a w efekcie potencjał psychiczny, samopoczucie i zachowa-

nie. Helena Radlińska ujmuje środowisko aktywności szeroko, traktując je jako 

przestrzeń rozumianą przez „zespół warunków, wśród których bytuje jednostka, 

i czynników przekształcających jej osobowość, oddziaływujących stale lub przez 

dłuższy czas”
5
. W ten sposób dziecko kształtuje tożsamość, ucząc się internali-

zacji społecznej rzeczywistości. W ujęciu socjologicznym ma tu miejsce swoisty 

aktywizm, polegający na tym, że tożsamość dziecka nie jest biernie formowana 

przez środowisko, ale w znacznej mierze ono samo ją buduje
6
. To „[…] wszech-

stronne i zwarte wprowadzenie jednostki w obiektywny świat społeczeństwa al-

bo jakiś jego sektor” nazywane jest socjalizacją
7
. 

Dziecko zawsze poszukuje optymalnego dla siebie środowiska rozwoju, dla-

tego w dobie rozwoju Internetu interakcje z otoczeniem bardziej dotyczą świata 

wirtualnego niż realnego, stąd są one nieprecyzyjne, wielorakie i zmienne po-

przez zależność od kontekstu. Dziecko od coraz wcześniejszych okresów życia 

                                                      
4  J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1986, s. 329. 
5  H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Wrocław 1961, s. 31. 
6  A. Słaboń, M. Pacholski, Słownik pojęć socjologicznych, Kraków 2010, s. 192. 
7  P.L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 204. 
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zanurzone jest, poprzez własne aktywności, w wirtualnym społeczeństwie alter-

natyw, w którym osłabione są wszelkie struktury umożliwiające relacje osobo-

we. Zmniejsza się jednocześnie wpływ środowiska rodzinnego, które zostaje 

zredukowane do sfery prywatności i osadzone na marginesie życia społecznego. 

Również pozostałe, tzw. pierwotne, struktury społeczne – środowisko pokre-

wieństwa, sąsiedzkie, rówieśnicze – są osłabiane i redukowane. Pod wpływem 

tych tendencji coraz trudniejsze jest uzyskanie względnie stałych punktów od-

niesienia, dzięki którym rozwijające się dziecko może stwierdzić, kim jest oraz 

co jest dla niego ważne. Takimi punktami odniesienia są wzorce osobowe, które 

współcześnie poszukiwane są poza pierwotnymi strukturami społecznymi, 

głównie w obszarze społeczności wirtualnych. Można tutaj postawić tezę, że 

najważniejszym wzorcem osobowym dla dziecka staje się Internet ze swoimi 

nieograniczonymi zasobami. Dlatego współczesne definiowanie siebie przez 

jednostkę jest mniej lub bardziej refleksyjne, a jednocześnie jest przede wszyst-

kim jej subiektywnym projektem
8
. Przez to socjalizacja dziecka staje się proce-

sem indywidualnie wykreowanym, niepowtarzalnym i osobistym. 

Socjalizacja dziecka – przygotowanie do świadomego życia 

Socjalizacja dziecka odwołuje się w sposób pośredni lub bezpośredni do 

mechanizmów wyłaniania się i kształtowania ludzkiej osobowości, a przez nią 

do tożsamości
9
. Dość często proces ten jest przyrównywany do wychowania ja-

ko uczenia wartości i norm społecznych. Agnieszka Zduniak zauważa jednak, że:   

socjalizacja nie może być utożsamiana z wychowaniem, to ostatnie jest bowiem sumą 

wpływów celowych i zamierzonych, które mają − w założeniu osób i instytucji do tego 

powołanych (lub po prostu roszczących sobie prawo do podejmowania takich oddziały-

wań wobec jednostek, grup lub nawet całych społeczeństw) − ukształtować osobowość 

innych zgodnie z wybranymi wartościami. Na socjalizację składają się natomiast także 

wpływy i oddziaływania niezamierzone i nieplanowane10.  

Właśnie te przypadkowe oddziaływania stają się przyczyną osłabiania struk-

tur społecznych, a nawet dyferencjacji życia społecznego. 

Socjalizacja dziecka jest procesem kształtowania systemu cech podstawo-

wych (aspekty somatyczne, psychiczne, społeczne i intelektualne), których no-

                                                      
8  A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 

Warszawa 2010, s. 267, [za:] K. Waszczyńska, Wokół problematyki tożsamości, „Rocznik To-

warzystwa Naukowego Płockiego” 2014, nr 6, s. 67. 
9  Związek osobowości z tożsamością zob.: J. Juszczyk-Rygałło, Kształtowanie podmiotowości 

ucznia w relacji do jego tożsamości, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2016,  

nr 2(40), s. 13–24. 
10  A. Zduniak, Socjalizacja w kontekście nowoczesnego społeczeństwa, „Zeszyty Naukowe KUL” 

2013, nr 1(221), s. 48. 
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śnikami są trzy poziomy cech osobowych: osobowość, struktura JA i tożsamość 

osobowa. Przez nie dziecko postrzega siebie oraz jest postrzegane przez innych. 

Socjalizacja odbywa się dzięki relacjom zachodzącym między środowiskiem 

społecznym i owymi trzema składnikami cech osobowych. Tymi relacjami są 

mechanizmy psychospołecznego oddziaływania: naśladowania, internalizacji, 

identyfikacji
11

. Mechanizm naśladownictwa pojawia się najwcześniej i polega na 

odtwarzaniu ról pochodzących ze świata dorosłych. W wyniku tej aktywności 

powoli przekształca się on do postaci uzewnętrznienia (internalizacji), czyli 

przejmowania wzorców zachowania aż staną się one elementami osobowości  

i struktury JA. Osobowość jest oczywiście strukturą pierwotną. Jest to osadzony 

w strefie biologicznej system mechanizmów psychologicznych wyznaczający, 

charakterystyczny dla dziecka, sposób postrzegania oraz reagowania na wyzwa-

nia rzeczywistości. Strefa biologiczna związana jest z wrodzonymi potrzebami, 

instynktami i talentami. Są to potrzeby pierwotne, które stają się inicjatorem 

działań dziecka. To one stanowią horyzonty ekologiczno-aksjologiczne niezbęd-

ne do pełnego osobowego rozwoju. Kształtujące się na ich bazie atrybuty oso-

bowościowe są swego rodzaju generatorem zachowań jednostkowych. Są też 

źródłem kreowania w strefie psychicznej osobowego Ja. Strefa psychiczna z ko-

lei jest płaszczyzną motywującą dziecko do działania. Na nią składają się po-

trzeby psychiczne, takie jak: potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, odzewu emo-

cjonalnego, nowych doświadczeń. Dopiero „na bazie heterogenicznego JA wy-

rastają dynamiczne ujęcia tożsamości osobowej, której przypisuje się potencjal-

ną niejednorodność i zmienność”
12

. JA jest tutaj kategorią nadrzędną w tym sen-

sie, że posiadane przez jednostkę relacje, wyłaniające się ze stosunków interper-

sonalnych i osobistych odniesień społecznych, stanowią tożsamość ukształtowa-

ną za pośrednictwem mechanizmu identyfikacji (świadomie dokonywanego wy-

boru). W procesie socjalizacji cechy tożsamości są wypracowywane samoistnie 

przez dziecko na poziomie świadomym (nie automatycznym) i są przez nie 

przyjmowane bardziej lub mniej dobrowolnie. Przede wszystkim od jego reflek-

syjnej aktywności zależy rozwój tożsamości także w dalszym życiu. 

Warunki efektywnego uczestnictwa w społeczeństwie 

Główne wymiary osobowości są wrodzone, dlatego też cechuje je stabilność 

w okresie całego życia człowieka. Inne cechy osobowościowe są konsekwencją 

zmian biologicznych (czynniki wewnętrzne) i oddziaływań środowiskowych 

(doświadczenia zewnętrzne). W okresie dzieciństwa cechy te stają się coraz bar-

                                                      
11  J. Juszczyk-Rygałło, Socjalizacja dziecka jako proces kształtowania tożsamości, „Edukacja 

Elementarna w Teorii i Praktyce” 2016, nr 4(42), s. 18. 
12  A. Batory, Wielowymiarowe i dynamiczne Ja podstawą tożsamości, „Roczniki Psychologiczne” 

2012, t. 15, nr 4, s. 27. 
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dziej stabilne, by ostatecznie nabrać stałości w wieku około 7 lat. W okresie ado-

lescencji ulegają one wyostrzeniu, a ich stabilność stopniowo zwiększa się do 

wieku co najmniej 30 lat. Jakość osiągniętej w tym okresie osobowości w dużym 

zakresie decyduje o jakości startu w roli osoby dorosłej. Na przestrzeni dorosłe-

go życia zawartość osobowości umacnia się
13

. W ten sposób, poprzez kształto-

wanie swoich osobistych cech społecznych, człowiek jednocześnie wytwarza 

porządek społeczny, bowiem „jakkolwiek żadnego z istniejących porządków 

społecznych nie można wywieść z danych biologicznych, sama konieczność po-

rządku społecznego jako takiego wyrasta z biologicznego wyposażenia człowie-

ka”
14

. Z kontekstem społecznym, poprzez cechy społeczne, związane są cechy 

intelektualne osobowości (poglądy i przekonania, które konstytuują w oczach 

człowieka obraz samego siebie). Z drugiej strony wynikają też bezpośrednio  

z cech somatycznych i psychicznych, i wówczas są to poglądy, które jednostka 

samodzielnie wypracowała, a więc są dla niej zrozumiałe oraz traktowane jako 

osobiste i wyraźnie indywidualne. Są one jednocześnie bardziej podatne na 

zmianę niż poglądy ukształtowane w zastanym kontekście społecznym. W tym 

przypadku postawa jednostki jest bardziej nieugięta, nawet wówczas, gdy brak 

jest racjonalnych argumentów. 

Współcześnie osobowość człowieka jest ujmowana w sposób całościowy  

i integracyjny w ramach koncepcji humanistyczno-personalistycznej. Podsta-

wowym jej założeniem jest jedność nieobserwowalnych determinantów we-

wnętrznych i obserwowalnych determinantów zewnętrznych. Rozwój osobowo-

ści polega na nabywaniu nowych, modyfikowaniu oraz eliminowaniu atrybutów 

osobowych pod wpływem zewnętrznych czynników społecznych i wewnętrz-

nych dyspozycji
15

. Jak określił to Kazimierz Obuchowski: „bycie osobą to nie-

ustający proces przezwyciężania siebie”
16

. W procesie tym atrybuty osobowe są 

swego rodzaju generatorem zachowań jednostkowych i źródłem kreowania oso-

bowego JA, a poprzez jego strukturę konstruowana jest tożsamość osobista. 

Związek między osobowością i strukturą JA opiera się na relacji konfliktu. Po-

lem tej interakcji społecznej jest sama osobowość. Role określone przez cechy 

społeczne i przypisane jednostce w danej zbiorowości pozostają w sprzeczności 

z indywidualnością JA, która jest nastawiona na podtrzymanie niepowtarzalnej 

własnej subiektywności. Dopiero włączenie roli społecznej w zakres indywidu-

alności JA lub uznanie obu za wzajemnie od siebie niezależne nie prowadzi do 

napięć między nimi. Struktura JA pozostaje zatem pośrednikiem ulokowanym 

między osobowością i tożsamością. Osobowość człowieka określa to, jaki jest, 

tzn. co preferuje i jak zachowuje się w danej sytuacji. Tożsamość określa z kolei, 

kim jest i w jaki sposób sam siebie przedstawia. 

                                                      
13  Zob. A. Matczak, Zarys psychologii rozwoju, Warszawa 2003. 
14  Tamże, s. 94. 
15  Zob. H. Gasiul, Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Warszawa 2006, s. 384–388. 
16  K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993, s. 187. 
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Dlaczego czas utracony? 

Wyróżniamy dwa podstawowe etapy socjalizacji: pierwotną (okres począt-

kowy), która obejmuje wiek niemowlęcy i dzieciństwo oraz wtórną (okres per-

manentny), która dokonuje się w dłuższej perspektywie czasowej i obejmuje 

adolescencję i dorosłość. W procesie socjalizacji pierwotnej dziecko jest kształ-

towane przez otoczenie społeczne, natomiast człowiek dorosły w procesie socja-

lizacji wtórnej pozostaje aktywnym uczestnikiem życia społecznego. Płaszczy-

zną socjalizacji pierwotnej pozostaje głównie osobowość i struktura JA. Nato-

miast tożsamość rozwija się zarówno w czasie socjalizacji pierwotnej, jak  

i wtórnej. W okresie socjalizacji pierwotnej, na bazie uświadomionego JA, bu-

dowana jest koncepcja siebie, odzwierciedlająca różne aspekty samowiedzy. 

Tożsamość osobową, w pierwotnej socjalizacji dziecka, wyznaczają dwie socjo-

genne cechy osobowości: jaźń subiektywna i jaźń odzwierciedlona
17

. Jaźń su-

biektywna wyznaczona jest przez zespół pozytywnych wyobrażeń o własnej toż-

samości i odrębności własnego JA. W miarę rozwoju osobniczego jaźń subiek-

tywna staje się względnie niezależna od środowiska społecznego i ostatecznie 

konstytuuje się jako stałe poczucie samoakceptacji. Jaźń odzwierciedlona to  

z kolei zespół wyobrażeń dziecka o tym, jak jest postrzegane i oceniane przez 

innych. Ukształtowana ostatecznie, jest składnikiem zmiennym tożsamości oso-

bowej. Jej zmiany są jednak płynne (wręcz pełzające) i przebiegają w dłuższej 

perspektywie czasowej. Obie jaźnie są często traktowane jako jednolity produkt 

socjalizacji pierwotnej  jako tożsamość osobowa, która jest konstruktem za-

mkniętym i stabilnym, dotyczy bowiem aspektów centralnych w systemie JA
18

. 

Produktem socjalizacji pierwotnej jest Tożsamość JA (centralna) i stanowi ona 

bazową płaszczyznę kształtowania w procesie socjalizacji wtórnej tożsamości 

społecznej
19

, jako sumy tożsamości JA (twardej, sztywnej, pierwotnej) i tożsa-

mości MY (miękkiej, elastycznej, wtórnej). W kontekście tożsamości MY pod-

kreślana jest cecha otwartości i podatności na zmiany, wielowarstwowość i pery-

feryjność
20

. Centralny składnik tożsamości, zakotwiczony w strukturze JA,  

a wykształcony w procesie socjalizacji pierwotnej, pozostaje niezmienny. 

„Ważnym czynnikiem dającym socjalizacji pierwotnej przewagę nad procesami 

socjalizacji wtórnej jest to, iż pierwsza z nich ma charakter konieczny, druga zaś 

(na ogół) opcjonalny”
21

. Dlatego też błędy popełnione w trakcie socjalizacji 

dziecka są trudne do późniejszej korekty (jedynie poprzez modyfikowanie jaźni 

odzwierciedlonej, które, choć możliwe, jest jednak procesem długotrwałym i nie 

                                                      
17  J. Juszczyk-Rygałło, Socjalizacja…, s. 21. 
18  A. Batory, Wielowymiarowe i dynamiczne…, s. 44. 
19  M. Jarymowicz, Psychologia tożsamości, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, 

Gdańsk 2000, s. 117. 
20  A. Batory, Wielowymiarowe i dynamiczne…, s. 44. 
21  A. Zduniak, Socjalizacja w kontekście…, s. 50. 
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zawsze przynoszącym pozytywne efekty). Szczególnie istotne w tym kontekście 

jest pozostawienie niekontrolowanego procesu socjalizacji pierwotnej odbywa-

jącego się pod wpływem aktywności internetowych dziecka, w wyniku którego 

kształtowana jest zamknięta na dalsze zmiany, niespójna i niestabilna, osobo-

wość, co wiąże się z doświadczaniem trudności w podejmowaniu decyzji w dal-

szym dorosłym życiu. Wówczas czas socjalizacji pierwotnej jawi się jako utra-

cony bezpowrotnie. 

Podsumowanie 

Współczesne społeczeństwo ponowoczesne charakteryzuje się dużym stop-

niem dowolności, przypadkowości i wielokierunkowości wpływów socjalizacyj-

nych. Istnieje zatem potrzeba wypracowania metodologii uczenia poprzez inte-

rakcje socjokulturowe, które można określić terminem edukacja tożsamościowa. 

Jej głównym założeniem powinno być stosowanie takich środków i sposobów 

komunikacji, które będą pomijać aspekty rzeczywistości niekorzystne dla dziec-

ka, natomiast będą uwypuklać te, które są szczególnie istotne dla prawidłowego 

formowania jego osobowości. Najważniejszym zadaniem w prowadzeniu proce-

su socjalizacji pierwotnej powinno być zatem wspieranie rodziców, najbliższej 

rodziny o różnym stopniu pokrewieństwa i innych struktur społecznych zalicza-

nych do grup pierwotnych. Obecnie obserwowaną tendencją jest bowiem skłon-

ność rodziców do rezygnacji z przekazywania dzieciom własnego systemu war-

tości – wobec braku wiary w skuteczność własnego działania w zmieniającym 

się świecie
22

. Edukacja tożsamościowa musi więc poszukiwać odpowiedzi na 

pytania o modele przekazywania wartości dostosowane do kondycji, koncepcji  

i kompetencji dziecka, ponieważ „skutki socjalizacji pierwotnej […] są odczuwalne 

przez całe życie jednostki, nawet wówczas, gdy na skutek socjalizacji wtórnej zde-

cyduje się ona odrzucić niektóre z wpojonych jej norm, wartości czy wzorów za-

chowań”
23

. Dopiero świadome działanie socjalizacyjne daje gwarancję przygotowa-

nia młodego człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata. 
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Socialization of a Child – Irretrievably Lost Time (?) 

Summary 

Currently the first generations are entering adult age who have been brought up and educated in 

the conditions of post-modern society. Many questions concerning results of this revolution have 

still remained unanswered, however there are a lot of studies, which show the way Internet chang-

es habits, way of thinking and functioning of young people in the real and virtual worlds. This arti-

cle attempts to answer to the question of how these changes affect the course of socialization pro-

cesses that result in the formation of closed to further changes, inconsistent and unstable personali-

ty of the child, which has an adverse impact on his or her further life. In this context the time of 

primary socialization seem to be irretrievably lost. 

Keywords: child, socialization, personality, identity, education, Internet. 
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В умовах сьогодення усе більше музеїв зосереджує увагу на реалізації 

своєї освітньої функції. Зазначена функція має виключну роль та значення, 

коли мова йде про ідеологію. Саме тому музейний контекст часто стає 

підставою для зустрічі офіційної та неформальної версій історії, яка 

висвітлюється на музейній експозиції; індивідуального та колективного 

досвіду (пам’яті), а також різних відчуттів та емоцій. 

Власне в музеї історія і пам’ять зустрічаються у такий спосіб, що 

залишають людині потужний емоційний досвід, якому може бути 

притаманний позитивний, багатонадійний, або, навпаки, негативний, 

травматичний характер. У більшості випадків ці речі безпосередньо 

залежать від ідеологічної доктрини держави, яка або поважає усіх своїх 

громадян, або розглядає їх «маленькими гвинтиками» великого 

репресивного механізму. 

На жаль, сьогодні ми переживаємо чимало деструктивних процесів, 

спрямованих на дестабілізацію соціально-економічної та політичної 

ситуації в Україні. Спекуляції та маніпуляції діячів від політики досягли 

такого колосального рівня, коли замість єдності ми бачимо розбрат, замість 

порозуміння – конфлікти, замість мира – війну. Поза увагою залишаються 

події, які можуть об’єднувати, формувати позитивні наголоси, розставляти 

мирні акценти. Небезпечні практики „виправдання усього війною” та 

„пошуку ворогів”, творення нових „ідолів” із виключним місцем  

у культурі, обмеження доступу до альтернативної інформації надзвичайно 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.27
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дезорієнтують та підбурюють суспільну думку, формують негативний 

імідж влади, спричиняють до виправдання насильства, процвітання 

корупційних схем та бездіяльності, масового зубожіння населення. На 

жаль, доволі часто кидається в очі дивна й незрозуміла війна інтерпретацій, 

непотрібна й руйнівна боротьба з власним минулим. 

У такій ситуації важливою площиною для відкритого діалогу 

залишається сфера культури. „Культури не воюють”, „культури не мають 

права та не повинні воювати” – ці слова повинні стати своєрідним гаслом 

нинішньої ситуації в країні, адже кожен народ та його культура  

є результатом дії складних та неоднозначних подій історії, синтезом 

досвіду поколінь та ієрархією надзвичайно різних цінностей. 

Немає нічого дивного у тому, що люди по-різному оцінюють одні й ті 

самі історичні дати, мають неоднакові погляди на складні історичні події. 

Це свідомий вибір кожної людини, зумовлений її вихованням та ієрархією 

цінностей. 

Змагання з приводу складних, трагічних моментів історії другої 

половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. завжди є невдячною справою, адже 

призводить до деструктивних наслідків. Звідси й різні концепції та 

підходи, контроверсійні оцінки та позиції, зумовлені множинним баченням 

історичних процесів. 

Порушені проблеми були предметом поодиноких досліджень  

О. Беззубової, М. Гнєдовського, А. Зенбіньської-Вітек, Т. Кранца,  

Л. Крупник, Р. Маньковської, а, отже, потребують не лише узагальнення,  

а й дальшого системного вивчення. Мета нашої роботи – проаналізувати 

різні аспекти інтерпретації соціальних та культурних дискурсів  

у музейному просторі, акцентуючи увагу на мультиперспективність, 

багатоаспектність музейної експозиції та позитивні культурні практики. 

У реаліях сьогодення культура усе більше перетворюється на вагомий 

елемент соціокультурного розвитку Завдяки їй громадяни суспільства 

мають реалізують свій творчий потенціал, долучаються до духовного 

багатства світової цивілізації, зберігають та збагачують свою історико- 

-культурну спадщину. 

У чому можна побачити роль культури як складової людського 

розвитку, у який спосіб можна забезпечити зростання її ролі? На думку 

дослідників, це: 

— збереження культурно-історичної спадщини; 

— забезпечення доступу до усієї культурної спадщини; 

— розвиток творчого потенціалу суспільства; 

— сприяння культурному різноманіттю сучасного суспільства
1
. 

                                                      
1  Українська культура в європейському контексті: Книга для студентів і викладачів 

вищих навчальних закладів, Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук,  

Л.М. Новохатько, за ред. Ю.П. Богуцького, Київ 2007, с. 362–363. 
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Ми підтримуємо зазначені положення, адже переосмислення відносин 

між культурою та державою, політикою та особистим життям громадян 

має бути чітко визначене: сучасна держава повинна не просто гарантувати 

свободу творчості, не втручаючись у творчі процеси і не обмежувати свою 

підтримку тільки національною культурою у вузькому, культурно- 

-етнічному розумінні, як передбачали традиційні підходи національної 

держави, а дбати про усе різноманіття творчих проявів в суспільстві, 

збереження і збагачення всього культурного, духовного потенціалу, 

широкий доступ до нього, особливо молодших поколінь. Водночас у нашу 

постіндустріальну, інформаційну епоху усе більшого значення починають 

набувати нові форми творчої діяльності, пов'язані з так званими 

креативними інтелектуальними індустріями (культурними практиками), які 

виходять на провідні місця в економічному та суспільному житті. 

Звертаючись до поняття «культурні практики», можна відзначити, що 

вони спочатку виникали як специфічні форми комунікації, або, точніше, 

спільні види діяльності. Сучасні культурні практики – це прикладні дії, які 

музей робить для здійснення свого функціонування в суспільстві і для 

суспільства. У цьому сенсі музей повинен стати тим самим місцем, де 

можна знайти відповіді на актуальні питання сьогодення. 

Музейна діяльність є частиною сучасних культурних практик, що 

являють собою важливу складову симбіозу творчих / креативних індустрій. 

«Творчі індустрії – це тип соціально-культурних практик, що інтегрує 

домінантою в яких виступає творча, культурна компонента». Щодо 

музейного простору дане поняття зумовлене необхідністю творчого 

пошуку інноваційних видів діяльності музеїв, які сприяють перспективній 

динаміці розвитку
2
. 

Музей є структурою, у межах якої відбувається взаємопроникнення 

образів і розповідей, завдяки чому постають нові зв’язки та нові категорії  

у нашій свідомості. 

Музей творить систему, яка об’єднує та збирає умовні знаки (символи) 

у вигляді образів, звуків, відтворених голосів, записів, текстів, запахів, 

вилучених зі своїх давніх контекстів, часто вирваних з окреслених часових 

меж. У такий спосіб постають також нові поняття, які «шукають» нові 

місця, нових сусідів, нових інтерпретацій та починають жити новим 

життям. Доволі швидко ці поняття набувають нових значень, а відтак, 

кожне нове покоління бачить відмінну картину цих значень, орієнтуючись 

на сформовану систему цінностей
3
. 

                                                      
2  Е.В. Щербакова, Современные культурные практики: образовательный и развивающий 

концепт музейного пространства, „Педагогика и психология образования” 2014, № 3,  

с. 32. 
3  Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, pod red. 

R. Kostro, K. Wóycickiego i M. Wysockiego, Warszawa 2014, s. 72–73. 
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Слід наголосити, що фактично уся музейна діяльність, комунікативна 

за своєю природою: від ідеї до втілення й безпосередньої комунікації  

з відвідувачем, – вирізняється послідовним формуванням особливого 

культурного дискурсу, відмінного від будь-яких інших культурних 

дискурсів документально-виразною природою. 

Сучасний музей володіє особливим комунікаційним простором, який 

поєднує ознаки культурного та інформаційного простору. Останній 

включає внутрішній простір музейної комунікації, де на рівні осмислення, 

створення і демонстрації експозиції формуються соціальний і культурний 

дискурси та створюється модель культурної реальності, в якій музей 

виступає як учасник суспільних відносин. 

Варіативність «музейної» мови дозволяє по-різному «піднести» один  

і той же дискурс, представлений музеєм. Різноманітність «музейної» мови 

у різних музеях сприяє більш успішної інтеграції його ресурсів  

в соціокультурне середовище, забезпечуючи багаторазовість його 

відвідування окремим індивідом або групами людей та й постійній участь  

у процесі музейної комунікації. 

В умовах постмодерністської культурної парадигми музей потребує 

більшої символічності, варіативності і умовності для створення більшої 

кількості варіантів прочитання експозиції і для посилення враження, тому 

сьогодні у вітчизняних музеях як ніколи необхідна орієнтація на оновлення 

і варіативність «мовного» простору музейної експозиції. Варіативність 

«музейної» мови полягає у визначенні працівником експозиції 

«предметів», які стануть його елементами й братимуть участь в акті 

комунікації. Оновлення можна розглядати як включення в «мовний» 

простір музейної експозиції таких елементів, які традиційно не 

використовуються для творення мови музею. 

До варіативності «музейної» мови можна віднести і мову віртуальних 

музеїв. Специфіка віртуального музею в аспекті комунікації полягає в тому, 

що він не просто є новим типом каналу для передачі музейної інформації, але 

створює нове музейний простір, яке в реальності може й не існувати. 

Сьогодні, коли перехід до суспільства нового типу – 

постіндустріального суспільства – розглядається як незворотний процес, 

що наближається до свого завершення, більшість ідентичностей минулого 

виявляються не релевантними, і, одночасно, формуються нові стратегії 

самоідентифікації. 

У тому, що раніше сприймалося як об'єктивна істина, сьогодні 

представники соціальних наук схильні виявляти приховані політичні 

передумови. Так, доволі часто складні моменти історії народів, здавалося  

б давно призабуті, стають потужною зброєю «брудних» політичних 

технологій, апелюючи до протиставлення, роздмухування конфліктів, 

розбрату, ненависті, взаємних звинувачень. 
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Це відбувається на фоні того, коли у сучасному світі не тільки 

змінюються уявлення про ідентичність, а й на зміну спільнотам минулого 

приходять нові соціальні утворення, а також з'являються нові, більш 

ефективні засоби репрезентації ідеології. 

Якщо раніше сутність соціальних ритуалів, що репрезентувалися  

в музеї, зводилася до конструювання кордону між „своїм” і „чужим”, то 

зараз ми спостерігаємо більш ускладнені процеси, зумовлені 

різноманітними альтернативними інтерпретаціями. 

Наприклад, звернемося до поняття «музейний предмет». У сучасному 

західному музеєзнавстві статус музейного предмета піддається більш 

радикального перегляду. Більшого значення, ніж наукова 

репрезентативність, набуває емоційна складова предмета, його здатність 

викликати переживання особливого роду. Тобто предмет розглядається не 

як носій однозначного сенсу, але як те, що дає можливість для множинних 

інтерпретацій. Сучасне осмислення музею апелює до того, що «музей не  

є місцем втілення, репрезентації історичного знання. Музей – це простір,  

в якому історія продукується. Тому простір музею набуває індивідуального 

та особистісного характеру, основою якого стає інтеріоризація реального 

культурного простору музею через емоційне сприйняття і інтелектуальне 

осягнення»
4
. У зазначеному контексті простір функціонує як досвід 

долучення й проникнення до культури. 

Отже, музей перетворюється на своєрідний майданчик, де 

зустрічаються офіційні версії історії (histories), пропоновані увазі публіки 

за допомогою експозиції не без участі держави, і та частина 

індивідуального або колективного досвіду, яку можна було б позначити як 

спогади (memories)
5
. Можна погодитися з думкою Тоні Беннета, що історія 

музеїв – це історія громадянських реформ. Музеї є педагогічними 

інституціями, які мають на меті реформування нових суспільств та 

спільнот і перетворення їх у сучасні громадянські суспільства. 

На думку дослідників (Ш. Енніс), музей може бути втіленням трьох 

типів символічного простору. По-перше, це когнітивний простір, тобто той 

матеріал, який пропонується для сприйняття та інтерпретації, власне, сама 

експозиція. Когнітивний простір є домінуючою і найбільш очевидною 

частиною «виробництва історії» в музеї. 

Наступним видом простору є соціальний простір, до якого відвідувачі 

залучаються незалежно від характеру експозиції. Музей часто відвідують  

з друзями, родичами, дітьми, тобто він є місцем, де стає можливим обмін 

досвідом і спогадами. Доволі часто предметом обговорення може стати 

зовсім не експозиція, а будь-які проблеми повсякденного життя. І, нарешті, 

                                                      
4  О.В. Беззубова, Современный музей как инстанция дискурса „национального”, „Вопросы 

музеологии” 2011, № 2, с. 24. 
5  Там же. 
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музей також може бути і „простором мрії”, що дозволяє йому 

функціонувати у якості „місця пам’яті”
6
. 

Це відбувається у тому випадку, якщо відвідувач реагує на побачене 

особливим, усе ще досить рідкісним, глибоко особистісним чином.  

У ситуацією з національною ідентичністю, ці переживання можуть мати 

також й болісний і травматичний характер. 

Отже, історія і пам’ять зустрічаються в музейних колекціях, у процесі 

досліджень та під часу візиту до музею. На думку А. Зенбінської-Вітек, те, 

що відбувається в музеях, є дуже далеким від задуму кураторів виставки. 

Музейна зустріч створює нові значення, новий контекст, коли ніхто не 

може залишатися нейтральним або відособленим. У результаті 

реалізується значний потенціал, що зумовлює можливість зустрічі, 

поєднання, спільного розуміння індивідуального досвіду
7
. 

У контексті нашого викладу слід зазначити, що доволі часто музеї 

абсолютно не виражають того досвіду міжкультурної та міжнаціональної 

взаємодії, яка є повсякденною реальністю будь-якого великого населеного 

пункту. Будь-яка асиміляція культури, присутня в музеї, що виходить  

з традиційної моделі конструювання ідентичності, виглядає не лише 

неефективною в умовах сьогодення, а й безглуздою, оскільки відвідувачі 

можуть просто ігнорувати існування такого музею та експозиції. 
Зазначені труднощі й неузгодженості насамперед виникають через те, що: 

— домінують хибні уявлення про різні культури та етнічні групи; 

— спрощено розуміється сутності самої культури та її відмінності від 

інших; 

— продукуються хибні думки щодо однорідності культури етнічних 

меншин; 

— домінують етноцентричні переконання про те, що культура більшості  

є кращою за інші і має бути взірцем для представників інших культур
8
. 

На думку науковців, якщо у недалекому минулому такі ключові для 

національного дискурсу концепти, як раса, етнос, нація, держава розглядалися 

як об'єктивні феномени, що вивчаються відповідними науковими 

дисциплінами, то сьогодні їх усе частіше розглядають як результат 

ідеологічного конструювання. Водночас піддаються критичному перегляду 

уявлення про „об'єктивне” наукове бачення, еволюціонізм, статус історичного 

знання та інші способи легітимації дискурсу національного. У тому, що 

раніше сприймалося як об'єктивна істина, сьогодні представники соціальних 

наук дедалі більше схильні виявляти приховані політичні передумови
9
. 

                                                      
6  Цит. по: О. В. Беззубова, Указ. соч., с. 25–26. 
7  A. Ziębińska-Witek, Historia w muzeach: Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011, s. 155. 
8  О.В. Караманов, Ідея мультикультуралізму у процесі демократизації освіти в Україні, 

[у:] Американська філософія освіти очима українських дослідників: матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф., 22 груд. 2005 р., Полтава 2005, c. 63–64. 
9  О.В. Беззубова, Указ. соч…, с. 20–21. 



 Музей у просторі часу та ідеології… 63 

Як справедливо зазначав з цього приводу М. Гнєдовський, вказуючи, 

що упродовж як мінімум двох століть в музеях формувався специфічний 

наратив, головним завданням якого було цементування нації та історичне 

виправдовування національної держави. Тому спадщина завжди 

трактувалася як спільна, національна спадщина, що висловлювала спільні 

національні цінності, а «важкі» епізоди історії інтерпретувалися як героїчні 

звершення народу під мудрим керівництвом влади або героїв-визволителів 

та просвітителів. Негативний соціальний досвід розумівся як політика 

ворогів, а музейний наратив було сфокусовано на військових діях, що 

неминуче призводять до перемоги. 

Лише наприкінці ХХ ст., – вказує дослідник, – в експозиціях музеїв 

починають з’являтися свідоцтва, що відображали реальні переживання 

простих людей, що потрапили у коловорот війни. Так почав формуватися 

цілком інакший, суб’єктивний, неофіційний наратив
10

. 

Відтак, завдання нового музею полягає в артикуляції та репрезентації 

нової – мультикультурної і плюралістичної ідентичності, яка могла  

б висловлювати інтереси усіх груп населення і сприяти подоланню 

суперечностей між ними. 

Таким чином, культурний простір музею може виступати як процес 

формування особистості, що передбачає саморозвиток індивіда  

у реальному музейному просторі з елементами педагогічного управління. 

Музейний працівник, музейний педагог допомагає саморозвитку 

особистості, конструюючи уявний культурний простір з урахуванням 

мотиваційних, ціннісних орієнтацій, цілей, інтересів і потреб музейної 

аудиторії. 

Виходячи з цього, зустріч «особистості музею» і особистості людини 

можлива тільки при взаємному інтересі. Музейний простір може створити  

і створює ситуацію діалогу, в якому музей виступає як співрозмовник, 

відкритий для іншого. У такому контексті актуальним є розуміння 

культурного простору музею як простору зустрічі і діалогу. Об'єктивно 

сьогодні музей є простором самовизначення індивіда, середовищем 

формування його культурної ідентифікації. Єдиною, по-справжньому 

важливою умовою взаємодії, є відкритість думок іншого, толерантність 

мислення. 

Соціальний інформаційний процес в музеї включає в себе такі важливі 

компоненти, як соціальні та особистісно-індивідуальні фільтри. Вони 

впливають на виникнення, проходження, прийняття інформації, тобто 

присутні на усіх рівнях музейної комунікації. Комунікація постає у вигляді 

багаторівневої діяльності музейного спілкування, що дозволяє розвинути 

                                                      
10  М. Гнедовский, Страдание как экспонат или Музей строгого режима: как показывать  

в музеях «негативную историю», http:urokiistorii.ru/node/2528 [Электронный ресурс]. 
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та пояснити зв'язки: відвідувач – музейний предмет, відвідувач – творець 

експозиції. 

У світлі запропонованого підходу відвідувач є не просто пасивним 

одержувачем інформації, але читачем, котрий активно створює свій 

спільний текст разом з автором. При цьому особистісні установки читача-

користувача вкрай важливі, оскільки стають основою розуміння текстів 

інших суб'єктів взаємодії.  

Отже, у сучасних умовах розвитку музей стає простором міжкультурної 

комунікації. В умовах глобалізації, у ситуації постійного вибору місія 

музею полягає у якісному забезпеченні міжкультурної взаємодії, 

інформаційного та ціннісного обміну між різними соціальними верствами  

і спільнотами, етносами, поколіннями, професійними, віковими, 

територіальними і іншими субкультурами. Подібне розуміння сенсу  

і призначення музею розширює коло учасників музейної комунікації, 

зацікавлених у використанні потенціалу культурної спадщини або його 

актуалізації. Це коло учасників може бути настільки ж широким, як  

і можливості міжкультурної комунікації.  

Таким чином, застосування позитивних культурних практик у просторі 

музею та можливість творення множинних особистісних інтерпретацій 

різноманітних соціальних дискурсів створює умови для наближення музею 

до відвідувача, розширення його суспільної значущості та доступності для 

різних громадян суспільства, реалізації інноваційних програм і проектів 

шляхом збільшення його освітньої функції у сучасному соціокультурному 

просторі. 
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Wprowadzenie  

Ogarniający nas nadmiar danych, informacji, wiedzy wymusza na edukacji po-

szukiwanie alternatywnych sposobów selekcji, przekazywania i wykorzystania za-

sobów wiedzy. Może to być włączanie do edukacji nowych technologii, aplikacji 

komputerowych, narzędzi Internetu. Światowa sieć komputerowa w ostatnich kilku-

nastu latach gwałtownie się rozwinęła, ewoluując w kierunku wykorzystania no-

wych kanałów komunikacyjnych, za pośrednictwem mediów społecznościowych
1
. 

W Polsce, według Centrum Badań Opinii Publicznej
2
, najczęściej użytkownikami 

mediów są osoby młode i wykształcone (w wieku od 18 do 24 lat – 97% badanych, 

przeznaczających 17 h tygodniowo na surfowanie w sieci, oraz osoby w wieku  

25–34 lat, tj. 95% badanych, spędzających 18 h w sieci).  

Jak zauważają M. Striker, K. Wojtaszczyk, U. Ordon, W. Sołtysiak
3
, rozwój 

społeczeństwa informacyjnego wymusza wprowadzanie zmian do edukacji. Jed-

                                                      
1  Grupa Gremi zmierza w kierunku multimediów, „Rzeczypospolita”, 19.06.2016. http://www.rp. 

pl/Media-i-internet/306199906-Grupa-Gremi-zmierza-w-kierunku-multimediow.html#ap-1 

[dostęp: 19.06.2016].  
2  Komunikat z badań CBOS. Internauci 2015, nr 90/2015, Centrum Badań Opinii Publicznej, 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF, s. 2, 5 [dostęp: 1.06.2015]. 
3  M. Striker, K. Wojtaszczyk, Obawy przed uczeniem na odległość. Opinie łódzkich studentów, 

„E-mentor” 2011, nr 4(41); U. Ordon, W. Sołtysiak, Skuteczność kształcenia akademickiego  

w formule e-learningu. Wybrane aspekty, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2016,  

nr 1/15/2016, s. 39–43. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.28
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ną z nich jest intensyfikacja prac nad realizacją nauczania-uczenia się w formie 

e-learningu.  

Według niektórych autorów, e-learning wkrótce stanowić będzie dominującą 

formę kształcenia w systemach edukacyjnych
4
.  

W zależności od modelu wykorzystania IT w kształceniu, nacisk może być po-

łożony na komunikację w trybie synchronicznym lub asynchronicznym, przekaz 

materiałów źródłowych, formę kształcenia (e-learning czy blended learning).  

Wdrażanie rozwiązań e-learningowych ma oddziaływać na rozwój intelektu-

alny uczących się, ma być skuteczną formą kształcenia.  

W niniejszym opracowaniu głównym celem jest zaprezentowanie autorskie-

go modelu kształcenia realizowanego w formie e-learningu, którego efektem ma 

być wysoka skuteczność kształcenia. W pracy zostały omówione wybrane 

aspekty związane z konstrukcją modelu kształcenia oraz próba postępowania 

zmierzająca do zintegrowanej definicji e-learningu na tle przeglądu literaturo-

wego. Rozważania mogą być przyczynkiem do doskonalenia modeli kształcenia, 

których efektem jest wysoka skuteczność procesu nauczania-uczenia się.  

Modele e-kształcenia  

Zauważa się, że aby pozostać konkurencyjnym na rynku edukacyjnym, należy 

dostosowywać kierunki i specjalności kształcenia do potrzeb potencjalnych stu-

dentów, potrzeb gospodarki, zatrudnienia. Trzeba wyposażyć absolwentów w in-

strumenty niezbędne do funkcjonowania na globalnym rynku pracy, wskazywać, 

iż warto być elastycznym, reagować na zmiany, wzmacniać umiejętność samo-

kształcenia. W tym celu uczelnie wprowadzają do modeli kształcenia przedmioty 

ułatwiające studiowanie, z wykorzystaniem technik tutoringu, planowania kariery 

zawodowej i e-learningu – jako formę kształcenia umożliwiającą spersonalizowa-

ne nauczanie-uczenie się. Coraz częściej poszukuje się nowych modeli nauczania-

uczenia się, przeformatowywania istniejących metod i form kształcenia.  

Najstarszym modelem kształcenia jest model tradycyjny, zakładający, iż na-

uczanie-uczenie się odbywa się w sali wykładowej, poprzez bezpośredni kontakt 

między uczestnikami kształcenia.  

E-learning oraz blended learning zakładają włączanie technologii do procesu 

kształcenia. O ile e-learning jest formą kształcenia bez możliwości fizycznego 

kontaktu, o tyle blended learning łączy kontakt między uczestnikami procesu 

edukacyjnego „w sali wykładowej” i na odległość, za pomocą mediów komuni-

kacyjnych. Schemat funkcjonowania współczesnych modeli kształcenia jest taki 

sam: wykładowca – komunikacja – student (rys. 1). 

                                                      
4  A. Al-Azawei, P. Parslow, K. Lundqvist, Barriers and Opportunities of E-Learning Implemen-

tation in Iraq: A Case of Public Universities, „International Review of Research in Open and 

Distributed Learning” 2016, Vol. 17, No. 5. 
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Rys. 1. Model kształcenia  

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Hyla5. 

Przedstawiony model pokazuje zmienność ról uczestników kształcenia. 

Wiedza może być transferowana: nauczyciel – kanał komunikacyjny – student, 

student – kanał komunikacyjny – nauczyciel. Nie ma sztywnego kierunku prze-

pływu informacji i wiedzy. Role aktorów procesu kształcenia są zmienne, co 

może pozytywnie oddziaływać na skuteczność kształcenia.  

W tym kolejnym kroku w oparciu o przegląd badań dokonano próby zdefi-

niowania pojęcia e-learningu.  

Podejścia do e-learningu  

E-learning może być traktowany jako naturalna ewolucja kształcenia na od-

ległość, która wykorzystuje najnowsze osiągniecia w dziedzinie wykorzystania 

nowych technologii dla edukacji. Sangrà, Vlachopoulos i Cabrera
6
 dokonali pró-

by przeglądu definicji e-learningu, realizując międzynarodowy projekt przy 

współudziale ekspertów z całego świata. Zauważono, iż e-learning może być 

rozpatrywany ze względu na następujące podejścia:  

— sposób dostarczania szkoleń,  

— rodzaj komunikacji,  

— poprawa lub wzmocnienie paradygmatu edukacyjnego.  

W odniesieniu do sposobu dostarczania szkoleń zmierzano do uzyskania in-

formacji, w jaki sposób uczestnicy kształcenia otrzymują dostęp do zasobów da-

nych, informacji i wiedzy. Uzyskano następujące odpowiedzi
7
:  

— dostarczanie treści edukacyjnych za pomocą mediów elektronicznych
8
;  

                                                      
5  M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Warszawa 2009, s. 51. 
6  A. Sangrà, D. Vlachopoulos, N. Cabrera, Building an Inclusive Definition of E-Learning: An 

Approach to the Conceptual Framework, „International Review of Research in Open and Di-

stributed Learning”, April 2012, Vol. 13, No. 2, s. 145–159. 
7  Tamże. 
8  A. Koohang, K. Harman, Open source: A metaphor for e-learning, „Informing Science Jour-

nal” 2005, Vol. 8, s. 75–86. 
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— dostarczanie drogą elektroniczną
9
;  

— dostarczanie spersonalizowanej treści (dostosowana do tempa uczącego się), 

obywające się w czasie rzeczywistym
10

;  

— dostarczanie za pomocą technologii sieciowych
11

. 

W orientacji edukacyjnej wprowadzanie e-learningu do nauczania-uczenia 

się następuje w celu poprawy jakości kształcenia, poprzez umożliwienie dostępu 

i wymiany treści kształcenia oraz współpracy między uczestnikami procesu.  

C. Aldrich
12

 proponuje inne podejście, gdzie e-learning ma służyć poprawie 

funkcjonowania jednego lub kilku podprocesów kształcenia, w tym zarządzania 

i dostarczania treści kształcenia, w trybie synchronicznym i asynchronicznym.  

Natomiast w odniesieniu do e-learningu, ze względu na sposób komunikacji 

między uczestnikami kształcenia, nacisk położony jest na systemy komunika-

cyjne, komunikatory sieciowe lub częściowo interakcja jest realizowana w cza-

sie rzeczywistym.  

Zauważa się, iż przy konstrukcji zintegrowanej definicji należy rozważyć 

następujące warunki: 

— osiągnięcia nowych technologii i ich zmienność (ewolucję); 

— uczenie się, traktowane jako praca indywidualna
13

 oraz grupowa;  

— e-learning jako forma wspierająca w osiąganiu celów, w kształceniu formal-

nym i nieformalnym; 

— e-learning traktowany jako nowy model kształcenia, który uwzględnia 

aspekty społeczno-ekonomiczne. 

Reasumując, trudno określić definicję e-learningu, która miałaby spełniać 

rolę uniwersalną. Jej kształt zależy bowiem od wielu uwarunkowań, takich jak 

np.: dyscyplina naukowa, dla której tworzony jest program kształcenia, cele na-

uczania-uczenia się, orientacja (technologiczna, rodzaj systemów kształcenia, 

komunikacji i paradygmatów edukacyjnych).  

Zasadne wydaje się dokonywanie konstrukcji modeli e-kształcenia, mając na 

uwadze nie tylko cele kształcenia, ale również łączenie różnych punktów widze-

nia, warunków i podejść
14

. 

                                                      
9  F.W. Li, R.W. Lau, P. Dharmendran, A three-tier profiling framework for adaptive e-learning, Pro-

ceedings of the 8th International Conference on Advances in Web Based Learning, Aachen 2009. 
10  T. Lee, J. Lee, Quality assurance of web based e-learning for statistical education, COMP-

STAT: Proceedings in Computational Statistics: 17th Symposium, Rome 2006. 
11  H. Liao, H. Lu, Richness versus parsimony antecedents of technology adoption model for  

E-learning websites, [in:] Advances in Web Based Learning – ICWL 2008. 7th International 

Conference, Jinhua, China, August 20–22, 2008. Proceedings, eds. F. Li et al., Berlin – He-

idelberg 2008, https://link.springer.com [dostęp: 10.04.2017]. 
12  C. Aldrich, Simulations and the future of learning: An innovative (and perhaps revolutionary) 

approach to e-learning, San Francisco 2005. 
13  J. Jędryczkowski, Motywacja w procesie kształcenia na odległość, „General and Professional 

Education” 2013, nr 1, s. 10. 
14  A. Sangrà, D. Vlachopoulos, N. Cabrera, dz. cyt.  
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W kolejnym kroku zostaną omówione składowe modelu zarządzania proce-

sem e-kształcenia. 

Konstrukcja modelu kształcenia w formie e-learningu 

Według Kupisiewicza
15

, proces kształcenia tworzą łańcuchy warunkujące 

wykonywanie wzajemnych czynności. Natomiast Okoń
16

 terminowi proces 

kształcenia przypisuje proces nauczania i uczenia się. Proces nauczania skoncen-

trowany jest na czynnościach nauczyciela, natomiast proces uczenia się na czyn-

nościach ucznia, studenta.  

Kształcenie to proces, który odbywa się między jego uczestnikami, gdzie 

wykorzystywane są zasoby danych, informacji i wiedzy. Procesem tym zarządza 

się poprzez tworzenie i dostarczanie zasobów wiedzy oraz ich eksploatowanie. 

Zarządzanie procesem kształcenia jest celowe. W jego wyniku student ma osią-

gnąć założone efekty, zawarte w programach kształcenia.  

Autorka dokonała próby zbudowania modelu zarządzania procesami  

w e-learningu akademickim. W artykule, ze względu na zachowanie wymogów 

objętości, model ten zostanie opisany w dużym uproszczeniu, omówione zostaną 

jego składowe oraz przewidywane efekty
17

. 

W zaproponowanym modelu proces kształcenia odbywa się między uczest-

nikami kształcenia, jego efektem ma być wysoka skuteczność kształcenia. Au-

torka zdefiniowała ją następująco: skuteczność kształcenia w formie e-learningu 

odnosi się do działań ludzi i systemów komputerowych, z wykorzystaniem sieci 

internetowej (ang. World Wide Web), ukierunkowanych na efektywne kształce-

nie studentów
18

. Uzyskaną skuteczność nauki rozpatrywano, biorąc pod uwagę 

takie zmienne, jak uzyskana nowa wartość wiedzy, uzyskane kompetencje. Po-

miaru dokonano w oparciu o satysfakcję z efektów kształcenia (badano samo-

ocenę studentów w zakresie osiągniętej wiedzy, umiejętności, kompetencji) oraz 

wkład pracy e-nauczyciela
19

 w proces konstrukcji e-scenariuszy zajęć.  

Zaproponowany teoretyczny model zarządzania procesami kodyfikacji i per-

sonalizacji wiedzy (rys. 2) opiera się na dwóch głównych procesach: procesie 

kodyfikacji wiedzy i procesie personalizacji wiedzy. Każdy z nich ma przypo-

rządkowane dwa podprocesy, które oddziałują na kształt zmian zachodzących  

w procesie kształcenia.  

                                                      
15  Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000, s. 99. 
16  W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996, s. 129. 
17  Więcej na temat metodologii konstrukcji modelu, zasad funkcjonowania procesów i zastoso-

wania w szkołach wyższych: W. Sołtysiak, E-learning w kształceniu akademickim. Procesy ko-

dyfikacji i personalizacji wiedzy, Częstochowa 2017. 
18  Tamże, s. 27. 
19  Autorka w artykule, dodając przedrostek „e-”, ma na uwadze te działania, które są realizowane 

w ramach nauczania-uczenia się w formie e-learningu. 
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Rys. 2. Model zarządzania procesami kodyfikacji i personalizacji wiedzy 

Źródło: opracowanie własne20. 

Na rysunku 2 pokazano model procesu kształcenia. Zarządzanie procesem 

nauczania-uczenia się odbywa się poprzez realizację czynności związanych  

z procesem kodyfikacji wiedzy, któremu podlegają podprocesy tworzenia i gro-

madzenia zasobów wiedzy. Natomiast proces personalizacji wiedzy jest realizo-

wany przez działania, jakie zachodzą w procesie udostępniania zasobów wiedzy 

i podprocesie operowania wiedzą studenta. Wszystkie działania, jakie zachodzą 

w ramach procesów, współdziałają ze sobą, ponieważ tylko w ten sposób można 

uzyskać wysokie efekty kształcenia.  

W modelu występują pojęcia kodyfikacji wiedzy, personalizacji wiedzy, 

procesu, podprocesu. Autorka podjęła próbę ich zdefiniowania. Kodyfikacja 

wiedzy to gromadzenie i tworzenie zasobów wiedzy w takiej formie, aby można 

było dotrzeć do niej w prosty i łatwy sposób.  

Natomiast proces to ciąg czynności zaprojektowanych w celu realizacji da-

nego działania lub ciągu działań, aby otrzymać zakładany efekt
21

. Podproces to 

łańcuch czynności, którego celem jest uzyskanie wartości dodanej do procesu 

kształcenia. 

W procesie kodyfikacji realizowane są działania podprocesu tworzenia za-

sobów wiedzy, obejmujące czynności związane z konstrukcją scenariuszy zajęć. 

Z kolei podproces gromadzenia zasobów wiedzy odnosi się do zasobów wiedzy, 

które są gromadzone w ramach realizacji scenariuszy zajęć oraz dostarcza in-

formacji o stanie infrastruktury technicznej, umożliwiającej realizację e-zajęć. 

Definicja procesu personalizacji wiedzy informuje, iż jest to interpretowanie 

zasobów wiedzy zawartej w zgromadzonych zasobach wiedzy, służące odkry-

                                                      
20  W. Sołtysiak, dz. cyt., s. 57. 
21  G. Rummler, A. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, Warszawa 2000, s. 75. 
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waniu jej kontekstu i wykorzystaniu w celach intelektualnych, w działaniu. Pro-

ces personalizacji obejmuje działania, jakie występują w podprocesie udostęp-

niania zasobów wiedzy. Są to czynności intelektualne zachodzące w czasie dzie-

lenia się wiedzą (komunikacja interpersonalna) za pomocą instrumentów komu-

nikacyjnych. Natomiast podproces operowania wiedzą to działania oparte na za-

chowaniach intelektualnych uczenia się studentów.  

W czasie konstrukcji modelu nasuwają się pytania: Kto ma zarządzać proce-

sem e-kształcenia? W jaki sposób badać skuteczność e-kształcenia? Kto ma ba-

dać skuteczność e-kształcenia? Pytań może być wiele. Podejmowane są próby 

badania skuteczności kształcenia. Jak zauważają Mischke i Stanisławska
22

, oce-

na efektów kształcenia powinna uwzględniać dwa cele, a są to:  

1. „Weryfikacja przyjętych założeń szkolenia w zakresie jego skuteczności (cel 

teoretyczny); 

2.  Poprawa efektywności uczenia się (cel praktyczny)”. 

Weryfikacja skuteczności e-kształcenia w zaproponowanym modelu doko-

nywana jest w oparciu o czynniki, jak: 

— satysfakcja studentów w odniesieniu do samooceny studentów w zakresie 

uzyskanych kompetencji miękkich, takich jak: dynamizm działania, kre-

atywność, odporność na stres, zarządzanie czasem; 

— samoocena studentów w zakresie osiągniętej wiedzy (wartość osiągniętej 

wiedzy można badać w skali pięciostopniowej: 2, 3, 4, 5, 6 – maksimum); 

— samoocena studentów w zakresie efektywności metod e-kształcenia wyko-

rzystywanych w scenariuszach zajęć (pięciostopniowa skala Likerta); 

— aktywność studentów badana przez takie wartości, jak: zaangażowanie  

w procesie samokształcenia, przystosowanie do życia w społeczeństwie in-

formacyjnym, otwartość studentów w prezentowaniu swoich poglądów 

(oceny dokonują nauczyciele, w odniesieniu do kształcenia w formie „trady-

cyjnej” i w formie e-learningu); 

— uogólniona satysfakcja studentów realizujących program w formie  

e-kształcenia, przejawiająca się wolą kontynuowania e-nauczania-uczenia 

się w przyszłości, 

— postrzeganie przez uczestników kształcenia wad e-learningu (wyodrębniono 

wady natury: społecznej, ekonomicznej, technologicznej).  

W odniesieniu do czynników skuteczności kształcenia dobierano najbardziej 

reprezentatywną zmienną danego procesu i analizowano istnienie zależności 

między zmiennymi danego procesu a zmiennymi skuteczności kształcenia. Uzy-

skane wyniki analizy współzależności między skutecznością kształcenia a dzia-

łaniami procesów były przesłanką do tworzenia rekomendacji dla doskonalenia 

zarządzania procesem kształcenia w formie e-learningu.  

                                                      
22  J.M. Mischke, A.K. Stanisławska, Wirtualny uniwersytet i efektywność e-nauczania. Propozy-

cja strategii pomiaru, http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~mischke/upload/File/artykoly/Wirtualny_ 

uniwersytet_efektywnosc_e-nauczania.pdf [dostęp: 11.04.2017]. 
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Podsumowanie  

Tempo zmian, jakie zachodzą w gospodarce, rozwój nowych technologii, nie-

ograniczony dostęp do Internetu, spowodowały, iż głównym towarem jest aktualna 

informacja i wiedza. Wiąże się to z szybką dezaktualizacją nabytej wiedzy, umiejęt-

ności, kompetencji. Zmusza społeczeństwo do podnoszenia kwalifikacji, perma-

nentnej nauki, samokształcenia. Jak pisze Janiszewska-Poszwa
23

, pojawił się nowy 

paradygmat – „lifelong learning” – uczenie się przez całe życie. Kształcenie z wyko-

rzystaniem sieci Internet daje możliwości wspomagania pracowników, studentów, 

uczniów w procesie ich rozwoju i kształcenia. Nauczanie-uczenie się poprzez zasto-

sowanie intersujących interaktywnych elementów może zwiększyć możliwości 

przyswajania informacji, zdobywania wiedzy. Zastosowanie modeli e-kształcenia 

opartych na metodach aktywizujących, problemowych, wymagających sprzężenia 

zwrotnego między uczestnikami kształcenia, minimalizacja wad e-learningu – 

wszystko to może przełożyć się na wysoką skuteczność kształcenia.  

Autorka zauważa jednak, że aby efekty procesu nauczania-uczenia się prze-

kładały się na jakość kształcenia, skuteczność kształcenia, proces ten powinien 

być zarządzany, a każdy z jego podprocesów kontrolowany i unowocześniany 

bądź usprawniany w miarę rozwoju technologii, ewaluacji składowych procesu, 

uzyskanych efektów kształcenia.  

Każda uczelnia realizująca e-kształcenie tworzy model realizacji nauczania-

uczenia się. Główny cel jest jeden – osiągnięcie założonych efektów kształcenia. 

Zauważa się, że cele mogą być także inne, takie jak:  

— wizerunkowe – postrzeganie uczelni jako nowoczesnej, otwartej na nowe 

formy kształcenia; 

— otwarcie na międzynarodową brać studencką;  

— oszczędność kosztów związanych z wynajmem sal, koniecznością dojazdów 

uczestników procesu kształcenia; 

— indywidualizacja kształcenia;  

— dostępność edukacji dla tych, którzy nie mogą przebywać w określonym 

czasie i miejscu w murach uczelni, ze względu na różne przyczyny (zobo-

wiązania: rodzinne, zawodowe; niepełnosprawność; wola dokształcania; od-

ległość geograficzna).  

Autorka zaproponowała teoretyczny model e-kształcenia i zwróciła uwagę 

na zarządzanie nim, jako ważny aspekt powodzenia wdrażania i funkcjonowania 

modelu. Właściwe zarządzanie procesem kształcenia to organizowanie, prze-

prowadzanie go i ewaluacja nauczania-uczenia się, w wyniku której osiągane są 

założone efekty kształcenia. To także reagowanie na zmiany, dostrzeganie wad, 

braków, niedociągnięć i działania zmierzające do ich eliminacji. 

                                                      
23  E. Janiszewska-Poszwa, E-learning – nowa jakość szkoleń, [w:] Wiedza i technologia we 

współczesnej organizacji, red. M. Cisek, S. Antczak, Siedlce 2006, s. 222. 
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W wyniku prac nad modelem kształcenia autorka wciąż jest na etapie  

poszukiwań.  

Trzeba podkreślić, że raz zbudowany model nie może być zwieńczeniem 

prac. Proces kształcenia jest skuteczny, gdy jest wciąż doskonalony, zmieniany, 

dostosowywany do potrzeb odbiorcy i celów kształcenia. 
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Management Model for Education Process in E-learning 

Summary 

The article concerns the role of new technologies in education and interconnected e-learning as an 

alternative to traditional education. Moreover, based on world research, it was demonstrated how 

varied can the approach to defining e-learning be with regard to the manner of delivering the re-

sources of knowledge and communication, personalization of education of educational paradigms. 

This was the background for exemplary educational models in e-learning. There was an original 

model for the learning process management described, the essence of which is cooperation of two 

main processes and four sub-processes. A conclusion was suggested that skillful management of 

the learning process, through well-thought organization and preparation of the teaching-learning 

process, its evaluation and response to changes may be reflected in high effectiveness in education 

of students. 

Keywords: e-learning, model, process, learning process management. 
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Introduction. On the beginning of the XXI century in Ukraine, more than 

one in three foreign students obtain medical education. Ukraine has a long expe-

rience in providing educational services for foreign students, and its higher med-

ical school is developing in line with the world trends of medical education. Ex-

port of educational services of Ukraine in the part of higher medical education is 

based on: the experience of the activity of preparatory faculties and faculties for 

foreign students gained during long years; on a legislation, adapted with the Eu-

ropean educational space; taking into account the growing level of requirements 

for medical specialists, common tendencies in the development of medical edu-

cation and medicine, the development of modern medical technologies and 

health services. 

The dynamics of the change in the number of foreign students according to 

the official website of the Ukrainian State Center for International Education of 

the Ministry of Education and Science of Ukraine is stable despite the slight de-

crease in the number of students due to military actions on the border with Rus-

sia and the territory of Luhansk and Donetsk regions and loss of Crimea. The 

statistical data of this decade are as follows: 2011 – 53,664 foreign students were 

educated in Ukraine; 2012 – 60,480; 2013 – 69,969; 2014 – 63,172; 2015 – 

63,906; 2016 – 64,066. According to the Center for International Education in 

2016, from ten most popular institutions for foreign students – seven are medical 

schools, where almost 36 % of the total number of foreigners study, in particu-

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.29
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lar, they study in the field of medicine – 28,7 %, dentistry – 4,5 %, pharmacy – 

2,5 %
1
. 

The purpose of our study was to analyze the dynamics of the phenomenon 

of obtaining higher medical education by foreign students in Ukraine in the his-

torical context, before the beginning of Ukraine’s independence, to identify the 

peculiarities and stages of development, and in particular, to clarify the extent of 

the involvement of Polish students in the process of obtaining higher medical 

education in Ukraine. 

The characteristics of the dynamics of the process as a historical one in 

Ukraine will be conducted on the backdground of determining historical-

political and socio-cultural changes. 

The first stage. Obtaining a higher medical education (HME) by foreign 

students at universities (period of Austro-Hungarian and Russian Empires). 

Historical studies and official websites of higher education institutions show that 

the history of obtaining HME by foreign students in Ukraine began at the end of 

the XVIII
th
 century at medical faculties of universities. As a characteristic fea-

ture, we distinguish the weighty, at certain periods up to 100 %, the prevalence 

of non-Ukrainian students in universities. Criteria for the definition of a student 

as a foreign student in a Ukrainian university should be considered not only as 

religious, cultural, linguistic, ethnic otherness to local inhabitants (as in the Mid-

dle Ages), but also dependency or citizenship of another state. Students’ choice 

of the institution for education was independent, their motives besides the pro-

fessional-cognitive, were determined by the geographical proximity and histori-

cal affinity of the countries of origin and education, religion, language of train-

ing, socio-political processes. To the pedagogical foundations that ensured ob-

taining of the education, we refer ideas of didactic materialism and didactic 

encyclopedicism, which demanded from the doctor a universal preparation; lec-

ture-practical system of study organization (two- and poly-language) with oblig-

atory practice in university clinics. 

The medical faculty of the Lviv University was officially founded in 1784, it 

was transferred to Krakow in 1805, reopened in 1894. As the researcher Ya. 

Hanitkevych writes, – education was expensive, so there were taught not many 

students, they were Polish and Jews, Ukrainians were not at all. In 1789, the 

Faculty of Medicine had 56 students; in 1790 – 92. In 1792–1796 only 4 persons 

received a diploma of a doctor. On the first year of study at the medical faculty 

were taught history, chemistry, botanics and anatomy; on the second – physiolo-

gy, surgery; on the third – pathology, pharmacognosy, obstetrics and gynecolo-

gy; on the fourth – clinical medicine.
2
 The first graduate of doctors took place in 

                                                      
1  Український державний центр міжнародної освіти – Study in Ukraine, 

studyinukraine.gov.ua [date of access: 10.10.2017]. 
2  Я. Ганіткевич, Історичні етапи найстаршого в Україні Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, [в:] Праці Наукового товариства ім. 
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1900. There were graduated 16 specialists, among them only 2 Ukrainians –  

I. Polokhailo, Y. Hrushkevych. The part of Polish in the University during 

1900–1914 was 44–49%, (according to the historical study of V. Blahyy), 

Ukrainians – 27–31%, Jews – 20–28%. “The first dominated on the secular fac-

ulties, but Ukrainians dominated on theology – 66–75%, and many Jews entered 

medicine – 42–46%… The natives of Halicia were 95–96% of students. For-

eigners accounted in 1900 – 2,4%, in 1914 – 3,2%, most of all – in the philo-

sophical (41–61%) and medical (10–27%), and the least – in the theological (1–

13%) faculties”
3
. The researcher drew attention to the fact that after the revolu-

tionary events in Russia in 1905–1907, Polish students began to ignore the 

russified universities of the Kingdom of Poland. In total from 1905 to 1914 in 

Lviv, according to the scientist, 566 students were educated. According to  

Ya. Hanitkevych, only “During the time of domination of the Austro-Hungarian 

monarchy, 544 doctors were trained at Lviv University, from which only 40 doctors 

(7,3%) were Ukrainian nationality”
4
. V. Blahyy paid attention to the level of re-

quirements for specialists – the “Diploma” of the doctor of all medical sciences, and, 

accordingly, the permission to perform all branches of medical practice, issued after 

the passing of three rigorosis, each of which included four separate exams – it was 

given in 1900 to 49%, and in 1910 – 33% of graduates of the medical faculty
5
. 

There were taught in Polish, Latin, German and Ukrainian languages. 

At the Kyiv University the Faculty of Medicine was opened in 1841. “It was 

anticipated, – believes the modern Polish historian of medicine P. Uliasz, – that 

the university was supposed to serve first of all the Polish citizenship of Kyiv 

Region, Volyn and Podillya, as it actually was in the first decades of its exist-

ence. Thus, in the year of its opening from 62 first students there were 34 Polish, 

that is, more than a half, and in the 1837/38 academic year – 62,4%”; the open-

ing of the medical faculty is “connected with the “Polish issue, namely the need 

to separate members of anti-government performances, in particular, students of 

the Vilna Medical and Surgical Academy through its closure, the transpass of 

main fund and the transfer of teachers and students to Kyiv”
6
. The scientist iden-

tified Polish students, future physicians, who after graduation worked as doctors 

in Kyiv for a while, and scientists who defended Doctoral dissertations on medi-

cine in Kyiv: Professor of Hospital Surgery in Warsaw B. Chainovskyj, Head of 

                                                      
Шевченка, t. 34. Лікарський збірник. Медицина і біологія. Нова серія, t. 22, ред.  

Б.Т. Білинський [та ін.], Львів 2013, 251, p. 13–38. 
3  В.Б. Благий, Студентство Львівського університету в 1900–1914 роках: історико- 

-соціологічний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 

07.00.01 «Історія України», Львів 2003, p. 13. 
4  Я. Ганіткевич, op. cit., p. 13–38. 
5  В.Б.Благий, op. cit., p. 15. 
6  У.Б. Пшемислав, Вплив польсько-українських зв’язків на розвиток вищої медичної освіти 

і науки в Польщі та Україні до початку XX століття: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук: 14.02.04 «Історія медицини», Київ 2010, p. 13. 
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the Department of Pathology at Poznan University I. Hoffman, Professor of 

Therapeutic department of Vienna University O. Yanushkevych, Head of the 

Therapeutic Division of the Warsaw Military Hospital O. Bylyna, in 1910
7
. We 

regard as a significant disadvantage that, although it comes from the middle of 

the XIX
th
 century, the teaching of profile disciplines at the University of Kyiv 

took place mostly in Latin and Polish, later in Russian. 

Students from Southern Europe and the Balkan countries (Albania, Bulgaria, 

Bosnia, Herzegovina, Serbia), Georgians, Armenians, etc. studied at the No-

vorossiysk University (Odesa, the Faculty of Medicine opened in 1900). Histori-

an O. Muzychko, referring to the documents of the Odessa Regional Archive, 

described the establishment and activities of the Georgian student community, 

which achieved official status as early as 1917, and listed the names of students 

of Georgian origin, who at the beginning of the 20
th
 century studied at the Facul-

ty of Medicine: M. Bezhuashvili, S. Berdzenshvili, P. Kavtaradze, V. Mdiwani, 

V. Mikeladze
8
. 

The second stage is the interwar period and the time of the German oc-

cupation. There were medical faculties of the Lviv University and the Ukrainian 

Secret University. In the first the there were studied mainly Polish students, in 

the second one – Ukrainians. These categories of local residents, mostly natives 

of Halicia, have no grounds to foreign students. 

From 1918 to 1945, as a result of military actions, historical-political and so-

cial shifts, the training of foreign medical students in the UkrSSR and the USSR 

ceased, and there was creating of ideological and communism party education. 

In the period of the USSR from 1921 to 1938 the Communist University of the 

Working People of the East operated in Moscow, from 1925 – the University of 

the Working People of China, there were studied Mongolian, Persian, and Span-

ish students. In these years: a) the training of students, including foreign ones, in 

the UkrSSR, as a component of the USSR in the 1930’s, has got centralized, 

managed, totalitarian and a priority ideological orientation; b) for the school of 

higher education in general and for the medical in particular, it was defined ideo-

logical “proletarian” purposes of their activity, in the context of studying foreign 

students with the transmission and further spread of political ideology in the 

treatment of Marx, Lenin, and Stalin; c) the destruction of a large part of the 

rights of universities occurred, the inappropriate reform of the educational pro-

cess and attempts to restore an effective system of education and management in 

the 1930’s; d) Medical institutions, medical academies, which are subordinated 

to the People’s Commissariat of Health of the USSR in 1930 and the People’s 

                                                      
7  Ibidem, p. 16. 
8  О.Є. Музичко, «Бібліотека студентів-грузинів міста Одеси» у складі бібліотеки 

Новоросійського університету: обставини заснування та існування, Вісник Одеського 

національного університету. Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство, 

2012, t. 17, Вип. 2 (8), p. 11–20. 
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Commissariat of Education, were founded on the basis of medical faculties of 

universities; e) there was created a state-regulated system of preparation of ideo-

logical and Communism party personnel for countries and political structures of 

foreign states. 

It was found out that in the Ukrainian SSR foreigners had been studying at 

the Artem Communist University in Kharkiv since 1922. Facts of foreign medi-

cal students’ training have not been revealed, it is likely that individual cases 

could occur, especially in the Odessa medical academy which is quite close to 

Balkanian and Transcaucasian countries. Referring to the data of the State Ar-

chive of the Odessa region, O. Muzychko wrote about Georgian Mikhail 

Chkheidze, who, having started studies at the Novorossiysk University in 1915, 

received a doctor’s degree in 1921 already in the Soviet Odesa Medical Academy
9
. 

The third stage – forming (the middle of the 40’s – the end of the 50’s of 

the XXth century) began with the end of the Second World War, when the 

USSR government significantly intensified the organization of educational ser-

vices for export. Students from European countries were the main subjects of 

education at the universities. The subject-organizer of education – the govern-

ment of the USSR, whose task was to establish and, if possible, to head an inter-

national cooperation in the field of education. The stage begins with the arrival 

of a large number of students to study in the USSR higher educational institu-

tions from those European countries that after results of the Second World War 

entered to the area of Soviet Union influence. The stage ends with the transition 

to another level of the organization – the institutional and with changes of geog-

raphy of potential entrants. Regarding medical education, the task of this stage 

was not realized, since at the end of the 1950’s the number of students from Eu-

ropean countries at medical universities is decreasing precisely, and in such spe-

cialties as “Medicine” and “Pharmacy”, it is reduced to single cases. 

The stage was characterized by the centralized governmental organization 

of educational services for foreign students on a contract basis – interstate trea-

ties of the USSR and the countries of the socialist camp. The scales of this 

process was steadily and purposefully expanding, and the practice of interstate 

exchange of the USSR with the European countries of the socialist camp by 

students of higher educational institutions began, which had a familiarizing, 

excursion character. 

According to the UNESCO Institute of Statistics (the data were systematized 

by A. Arefiev, A. Sherega), in 1950 in the USSR there were studied 5,9 thou-

sand foreign students, by the end of the 1960 stage – 13,5 thousand
10

. Ukraine 

after the Second World War occupied the second place in the USSR by the 

number of foreign students in higher educational establishments. 

                                                      
9  О.Є. Музичко, op. cit., p. 16. 
10  А.Л.Арефьев, А.Ф. Шереги, Экспорт российских образовательных услуг: статисти- 

ческий сборник. Выпуск 3, Москва 2011, p. 22. 
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Students studied on the basis of interstate treaties ratified between the USSR 

and European and other countries, in particular with Bulgaria and Romania 

(1947), Poland, Czechoslovakia, Hungary, Mongolia and North Korea (1948), 

the GDR and China (1952); North Vietnam (1955), Cuba (1960). Contracts with 

the countries of the socialist camp were concluded on a period of 4–5 years, fol-

lowed by their continuation and they fixed the number of students, postgraduates 

and apprentices, as well as the conditions for their training and material support. 

Immediately after the war in 1946, a group of students from Poland, Yugo-

slavia and Bulgaria came to the USSR; 1947 – from Romania; 1948 – Hungary; 

1950 – from Germany. By 1956 more than 14 thousand foreign students studied 

in the USSR, about 13 thousand of which were from the socialist countries. 

However, at the end of the 1950’s, a significant reduction in the number of stu-

dents from Eastern Europe began
11

. According to opinion of A. Shevchenko, 

with which we mainly disagree, it is explained by the fact that in these countries 

there was a restoration of education systems and they could continue to prepare 

their own staff. The second, named by the researcher cause, is seen by us as 

more reliable: in European countries there was a dissatisfaction with the influ-

ence and policy of the USSR; the reduction in the number of students was relat-

ed to anti-Soviet performances in Poland and the GDR, the events of 1956 in 

Hungary, and others
12

. Regarding medical education, one more important reason 

was that the economic and socio-cultural life of European countries, in particular 

medicine and medical education, became more advanced than in the USSR, so 

there were a few units of European students, especially in medical faculties. 

It is established that at this stage higher medical education in Ukraine is ac-

quired by foreigners in Odesa and Kyiv medical institutes. According to the offi-

cial university website and archival documents, it was discovered that the first 

foreign student in the Odesa Medical Institute entered in 1946 – a DPRKorea cit-

izen, Chan Kim Su, who graduated the Institute in 1952
13

, in 1953 the institution 

finished 4 foreign students, citizens of Albania Vesho Petrak, Karagiosi Munif, 

Kokolari Petrik, Ohri Drini (apparently the year of admission – 1947); in 1955 – 

4 citizens: of the Czech Republic (admitted in 1949) Demian Augustine, Koren’ 

Karl; Korea – Lee De Chun, Albania – Skender Chicho; in 1956 (the enter in 

1950): Czech – Krknava Andrew and 8 citizens of Poland – Kachmarik Marian, 

Victor Konchanin, Marcin Kazemir, Mashlyak Antonina, Medzianovski 

Tadeusz, Robus Meczyslav, Sivak Danuta-Sofia, Sydoruk Halyna
14

. In subse-

                                                      
11  А.В. Шевченко, Основные тенденции развития подготовки специалистов для 

зарубежных стран в отечественных высших учебных заведениях в 1960–2003 гг.: дис… 

канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», Белгород 2006, p. 22. 
12  Ibidem, p. 21. 
13  Матеріали архіву Одеського національного медичного університету. Списки особових 

справ іноземних студентів випускників 1949–1990 рр. № 1–1056, арк. 6. 
14  Ibidem, арк. 14. 
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quent years, students of European countries are less. In 1951, entered just 6: 

Czechs Varga Jurai and Kamenik Yaroslav, Polish Golatska Yadviga and Lyupa 

Edvin Frantsevich. In 1953 – 5 citizens of Poland, 2 – Hungary, 1 – Romania; in 

1954 – 2 students from Poland and Albania; 1955 – one, Gytsnar Maria-

Gertruda (Poland)
15

.  

The fourth stage is defined as a systemic, centralized, it lasted from the 

60’s and ended in the early 90’s of the XX
th

 century. Subjects-applicants in 

the HME institutions are mostly representatives from Asia, Africa, Latin Ameri-

ca, to subjects-organizers in addition to the government of the USSR interna-

tional organizations have joined as well. On a contractual basis, there was a con-

stant, but far-not a large-scale exchange of students of the medical universities 

with the European countries of the Warsaw Pact. The chronological limits of the 

IV stage are established on the basis of two events of 1960 and 1991 years. The 

beginning of the stage was determined by the Decree classified as “secret” by 

the Central Committee of the Central Committee of CPSU “About the expansion 

of cultural and public connections with negro nations of Africa and the strength-

ening of the Soviet Union’s influence on these nations” (1960). The stage is 

completed in 1991, when, with the collapse of the USSR, the ideological mo-

tives for choosing a place of study and the attraction of foreign students, the way 

of paying for their tution and the invalidity of relevant intergovernmental agree-

ments ceased to be relevant. Totally from 1950–51 to 1985–86 years in the 

USSR, 72 522 students from European countries received education: 18 061 stu-

dents from the GDR, 16 702 from Bulgaria, 12 809 from Poland, 10 334 from 

Hungary, 9305 from Czechoslovakia, 1–2 thousand from Yugoslavia, Albania, 

Romania. From the countries of Northern Europe studied 1243 students, 4564 

from Western Europe, 58 516 from Asia, 27 324 from the Middle East and 

North Africa, 27 654 from sub-Saharian Africa, 25 735 from Latin America and 

1207 from Oceania from North America
16

. The share of the UkrainianSSR in 

this process was significant, in its higher educational institutions about a quarter 

of foreign students studied. 

During the entire phase, the number of students, applicants for higher medi-

cal education from European countries, including Poland, has significantly de-

creased. The archival data of the Lviv Medical Institute of the 60’s and 70’s in-

dicates that there have been periodic studies of small groups of students, mostly 

on the dental faculty – from the Polish People’s Republic and the German Dem-

ocratic Republic, but only a few students from Bulgaria were in the Odesa Med-

ical Institute. The tendency of reducing the number of foreign students from Eu-

ropean countries continued, the question of the full financing of the training of 

foreigners by the government of the USSR was considered. 

                                                      
15  Ibidem, арк. 13. 
16  А.Л. Арефьев, А.Ф. Шереги, op. cit., p. 23–28. 
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There were improved interstate treaties on training specialists, concluded be-

tween the USSR and the countries that “chose the socialist path of develop-

ment”. A number of aspects were clarified until the 1990’s. In the archival doc-

uments there was found information on the differences in scholarships, the pecu-

liarities of the organization of the rest of students depending on the region of 

their origin, European or African. New legislative acts and norms had ensured 

subjectivity – allowing students’ permissions to stay and study. Among these 

questions – migration issues, which were regulated in 1974, 1984, and docu-

ments, defining the legal status of a foreign student – Regulations about foreign 

citizens studying in higher and secondary specialized educational institutions and 

scientific institutions of the USSR, approved by the order of the Ministry of Higher 

and Secondary Specialized Education (MHSSE) of the USSR (1964) and the USSR 

Law “About the Legal Status of Foreign Citizens in the USSR” (1981). 

It was found (according to official sites of Ukrainian universities), that in 

1961–1962 among the medical institutions of the Ukrainian SSR foreign stu-

dents studied in five: Vinnitsa, Kyiv, Crimean, Lviv and Odessa. According to 

the results of the analysis of the documents of the Central State Archive of 

Ukraine, it was found that, as at the end of 1983–1984, in Ukraine there were 

only 2,808 foreign students, future physicians, who were studying in the 9 medi-

cal institutes: Vinnitsa (278), Voroshylovgrad (58), Kyiv (353), Lviv (480), Do-

netsk (416), Odesa (344), Zaporizhzhya (269), Kharkiv pharmaceutical (228)
17

; 

data of the Crimean MI, its reports are shown in a separate position – 382 stu-

dents. Since the mid-80’s the USSR again has lost the pace of growth of the 

number of foreign students, especially European ones. 

International student exchange. In the analysis of archival documents it 

was discovered that the exchange of students between medical institutions of ed-

ucation was conducted from the middle of the 60’s of the twentieth century. It 

was unsystematic and took place in the forms of excursion trips, student building 

units, observational working practices based on clinical and medical institutions 

under the leadership of domestic and foreign teachers. In particular, in 1969, in 

the UkrSSR, students from Poland came to Kirovograd Medical College for ex-

change programs, and into Lviv State Medical Institute – group of students from 

Hungary
18

. In 1970, two groups of Polish students were accepted by the Kyiv 

Medical Institute by O.O. Bohomolets and the M. Pirogov Odessa Medical Institute. 

                                                      
17  Матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України, м. Київ. Ф. 342. Мiнiстерство охорони здоров’я УРСР, м. Київ. 1991–1994 рр. 
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и фармацевтического вузов, медицинских училищ об успеваемости иностранных 
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экзаменационной сессии иностранных учащихся в медицинских учебных заведениях 

Минздрава УССР в 1984 г., арк. 41. 
18  Матеріали архіву Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. Ф.203. Оп. 1. Спр. 1255. Приказы по мединституту. №№ 448–592. 

14.06.1969 – 21.07.1969 г., арк. 1–2. 
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Systematically the organization of working practice programs for foreign 

students, who studied at the universities of other countries was initiated by  

a number of documents, of which the Order of the Minister of the MHSSE of 

USSR “About the exchange on a non-monetary basis by groups of students”; 

Resolution of the Central Committee of the Komsomol State Committee “About 

the Exchange of Student Groups of the USSR and a number of Socialist Coun-

tries”. In subsequent years, the documents were updated. Here are examples of 

their implementation. In 1969, from 10.07 to 31.07, 10 students of the IV course 

of the pediatric faculty from the Lviv State Medical Institute took place in the 

Lublin Medical Academy (Poland)
19

 and 18 students of the IV course of the 

Faculty of Medicine were on practice from 3.08 to 2.09.1969 in Pech University, 

Hungary.
20

 The Lviv State Medical Institute concluded 2 agreement about the 

exchange of students’ construction units with the Lublin Medical Academy (Po-

land) in May 1969
21

, and in June 1971 – with the Medical University of Pech 

(Hungary). 

More broadly, the exchange of students has been established since 1977 in 

accordance with the Order of the MHSSE of USSR “About the exchange on 

non-monetary basis by groups of students for undergraduate educational practice 

between educational institutions of the USSR and other socialist countries in 

1977–1980” and the adopted intergovernmental acts, such as “Protocol about the 

exchange of student groups for performing the educational working practice on  

a non-monetary basis between the MHSSE of the USSR and the Ministry of 

Higher Education of the Polish People’s Republic”
22

. The organization of ex-

change of students, control over the conclusion of agreements between universi-

ties was engaged in the Division of Undergraduate Educational Practice, created 

at the MHSSE of the USSR. In the agreements were ratified the issues about the 

number of students and teachers, the course, the specialty, terms of practice, the 

route of the group, the type of transport, financial terms of exchange, living con-

ditions, nutrition, issues of educational practice. The contracts were signed for  

5 years, delegations of higher educational institutions came to prepare them. 

By systematizing and generalizing the reports of the higher medical institu-

tions of UkrSSR about the exchange of students with medical institutions of the 

socialist countries, the following was found: 
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1.  The exchange of students took place only during the summer vacation peri-

od, with small equal groups of students and teachers in the ratio of 9–10 to 1, 

with the involvement on the places of educational practice in addition to the 

teaching staff a large number of Party and Komsomol functionaries. 

2.  Practice was classified as study and working, respectively, its tasks were di-

vided: “18 days have been spent on working familiarization practice, which 

was 72% of the time spent by students of the USSR, 28 % was used to or-

ganize leisure time”
23

. 

3.  Regional higher medical schools received and sent one or two groups of stu-

dents, Kyiv – much larger groups. Thus, in the report of the Kyiv MI, we 

found information that “in June, July and August, the exchange of 5 groups 

of Soviet (51 persons) and 5 groups of foreign students (51 persons) was 

successfully made for the introductory working practice on a non-monetary 

exchange basis between the I
st 

and II
nd

 medical, pediatric, sanitary-hygienic 

and dental faculties of the Kyiv MI and 5 educational institutions of the so-

cialist countries”: Medical Faculty in Varna (NRB), Medical University of 

Debrecen (HNR), Medical University of Leipzig (GDR), Pomorska medical 

academy (m. Szczecin PRP), School of Medicine University by J.E. Purkinje 

(Brno, Czechoslovakia)
24

. 

4.  There was a rigorous selection of students to participate in practice. The re-

port of the Lviv Medical Institute, in particular, states that “The selection of 

candidates for a working practice trip to the socialist camp’s countries was 

performed on the recommendation of the Komsomol organization, was ap-

proved alternately on the committee of the Komsomol, the rectorate and the 

party committee”, “Preparatory work with students was conducted in ac-

cordance with the plan, developed by the Komsomol committee and ap-

proved by the administration and party committee”. 

5.  Programs of practice for foreign and national students differed, they were 

made up by two institutions and approved by their rectors.  

6.  One of the tasks of the practice was to familiarize with the organization of 

medical care in the hosting country, organization of students’ life. The pro-

gram of preparation of excursions should obligatory contain an ideological 

component. 

The initial provisions of the pedagogical system of higher education, its 

principles and content continued to be built on the philosophy of Marxism-

Leninism, on the ideology of socialist development as the only correct vector of 

progress of socio-economic systems, the priorities of the values of collectivism 

over the personal, leading role of the communist and workers’ parties, the USSR 

as the leader of the socialist camp. Still were saved ideologically advisable at-

                                                      
23  Ibidem, арк. 8. 
24  Ibidem, арк. 17. 
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tracting of foreign students and oneaddressity of their preparation, in accordance 

to the conditions, that the student’s country ratified with the USSR, it was 

strengthening of the link between the content of medical education of foreign 

students and medical-sanitary conditions of tropical countries and the practice of 

organizing medical care in these regions. 

Conclusions. The obtaining of higher medical education in modern Ukraini-

an universities is based on long historical practice. Historical stages of obtaining 

medical education by foreign students, revealed in the process of the research, 

showed that their peculiarities are quite much dependent on a number of socio-

political, socio-cultural processes that promote or complicate the opportunities 

for freedom of academic mobility. 
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Summary 

The dynamics of the phenomenon of obtaining higher medical education by foreign students in 

Ukraine in the historical context, before the beginning of Ukraine’s independence, has been ana-

lyzed, the peculiarities and stages of development have been identified, the scale of the involve-

ment of Polish students in the process of obtaining higher education in Ukraine has been specified. 

The characteristic of the dynamics of the process as a historical one in Ukraine is carried out 

against the backdrop of determining historical-political and socio-cultural changes. It is substanti-

ated that the first stage – obtaining the higher medical education by foreign students at universities 

lasts from the middle of the XIXth century, during the period of the Austro-Hungarian and Russian 

empires. Foreign students, mostly subjected to other emperors of other countries, study at medical 

faculties of the Lviv, Kyiv and Novorossiysk universities. The second stage, the period between 

First and Second World War, there weren’t revealed the facts of the massive acquisition of medi-

cal education by foreign students in the medical institutes of the Ukrainian SSR. The third stage is 

molding (the middle of the 40’s – the end of the 50’s of the XXth century.). Students from Europe-

an countries, including from the Polish People’s Republic, who studied in the Odessa and Kyiv 

medical institutions on the basis of international treaties, were the main subjects-obtainers of edu-

cation in higher medical institutions of Ukraine. The subject-organizer of education – the govern-

ment of the USSR, whose task was to establish and, if it’s possible, to head international coopera-

tion in the field of education. The fourth stage – systemic, centralized, it lasted from the 60’s and 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A3%D0%BB%D1%96%D0%B0%D1%88%20%D0%91$
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ended in the early 90’s of the XXth century. The subjects of higher medical education are mostly 

immigrants from the Asian, African, Latin American and European Warsaw treaty countries, who 

studied in 9 medical institutions of the Ukrainian SSR. The practice of interstate exchange of stu-

dents for the passing of introductory production practice, including the medical educational institu-

tions of Poland, were well-established. 

Historia kształcenia studentów zagranicznych na uczelniach 

medycznych na Ukrainie (na przykładzie studentów polskich) 

Streszczenie 

W artykule przeanalizowano dynamikę wyższego wykształcenia medycznego studentów zagra-

nicznych na Ukrainie w kontekście historycznym, do początków niepodległej Ukrainy. Wyzna-

czono etapy rozwoju szkół medycznych, sprecyzowano zakres zaangażowania polskich studentów 

w procesie kształcenia wyższego na Ukrainie na tle przemian historyczno-politycznych i społecz-

no-kulturowych. Wykazano, że pierwszy krok – uzyskanie przez zagranicznych studentów dostępu 

do wyższego medycznego wykształcenia na uniwersytetach – trwa od połowy XIX wieku, za im-

periów austro-węgierskiego i rosyjskiego. Zagraniczni studenci uczyli się na wydziałach medycz-

nych na Uniwersytetach Lwowskim, Kijowskim i Noworosyjskim. Drugi etap – okres międzywo-

jenny – nie wykazał danych statystycznych na temat uzyskujących wykształcenie medyczne stu-

dentów zagranicznych w szkołach medycznych UkrSRR. Trzeci etap to środek lat 40. do końca lat 

50. XX wieku. Głównym beneficjentem w instytucjach szkolnictwa wyższego na Ukrainie byli 

studenci z krajów europejskich, w tym i z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, którzy studiowali  

w Instytutach Medycznych w Odessie i Kijowie na mocy traktatów międzynarodowych. Organiza-

torem kształcenia był rząd radziecki, którego zadaniem było prowadzenie międzynarodowej 

współpracy w dziedzinie edukacji. Czwarty etap – systemowy, scentralizowany – trwał od lat 60.  

i do początku lat 90. XX wieku. Absolwenci wyższych szkół medycznych pochodzili głównie  

z Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i krajów Układu Warszawskiego, studiuowali w 9 szkołach 

medycznych USRR. Ugruntowała się wówczas praktyka międzypaństwowej wymiany studentów  

z medycznymi instytutami w Polsce w zakresie prowadzenia praktyki. 

Słowa kluczowe: student zagraniczny, wyższe wykształcenie medyczne, kontekst historyczny. 
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Вопрос о том, каким должен быть педагог, постоянно находится  

в центре внимания философов, педагогов, ученых, общественных  

и политических деятелей. Такой непреходящий интерес обусловлен той 

высокой социальной миссией, которую выполнял и выполняет учитель. Без 

преувеличения можно говорить о том, что будущее человека, цивилизации, 

нашей планеты и Вселенной находится в руках педагога, который должен 

обладать разнообразным спектром знаний, умений, компетенций для того, 

чтобы иметь возможность и право учить и воспитывать. Педагог должен 

быть личностью и профессионалом. 

«Педагогическая деятельность – процесс постоянного творчества. Но  

в отличие от творчества в других сферах (наука, техника, искусство) 

творчество педагога имеет дело с развитием личности»
1
. Именно поэтому 

овладение педагогическим мастерством является таким важным  

в деятельности педагога, поскольку именно от него зависит, каким 

человеком, личностью, гражданином вырастет ребенок. 

Педагогическая наука и практика вооружают педагога разнообразными 

средствами овладения и повышения уровня педагогического мастерства, 

среди которых особое место занимает театральная педагогика. Искусство 

вообще в силу своей синтетической игровой природы является мощным 

                                                      
1  М.Л. Поршнов, Труд руководителя школы, Москва 1984, с. 55. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.30
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средством воздействия на эмоциональную сферу человека, что и делает его 

весомым средством воспитания. 

Опыт показывает, что учителю часто недостаточно только 

профессиональных знаний. Даже педагог, в совершенстве знающий свой 

предмет, умело использующий методические приемы, не всегда является 

авторитетом для своих учеников. Это происходит потому, что учитель 

недостаточно владеет и использует свои речевые возможности, ведет себя 

скованно и выглядит неуверенно, не умеет найти средства для установки 

контакта с аудиторией. Скованность в своих действиях, неуверенность  

в целесообразности используемых приемов общения, слабое владение 

педагогической техникой – все это не дает педагогу возможности работать 

эффективно. 

Это отмечают и ученые: Ю. Азаров, Ш. Амонашвили, Б. Ананьев, 

М. Андрюхин, В. Бенин, П. Блонский, В. Бочарова, Б. Величковский, 

Н. Гейжан, Э. Зеер, И. Зязюн, В. Кан-Калик, В. Караковский, А. Кунц, 

А. Леонтьев, А. Макаренко, И. Пехлецкий, О. Самойлова, В. Сластенин, 

Н. Царева, В. Шевчук, А. Щепотин, Н. Щуркова.  

По нашему мнению, решению этих проблем может способствовать 

театральная педагогика, которую следует рассматривать в контексте 

педагогической деятельности. Мы считаем, что изучение театральной 

педагогики, основ актерского мастерства должно быть неотъемлемой 

составляющей профессиональной подготовки и повышения квалификации 

педагогов. При этом полученные знания и умения помогут ему 

существенно трансформировать обычный школьный урок, его 

технологическую (процессуальную) сторону и обеспечить активную 

познавательную позицию каждого ученика. Именно поэтому педагогу 

необходимо знание сущности актерского мастерства, техники 

перевоплощения. Актер не сможет сыграть роль, если он не занял позицию 

своего героя, не понял и не вжился в его образ. Проблему использования 

театральной педагогики в образовательной деятельности рассматривали  

в своих исследованиях такие ученые-педагоги, как: И. Авершин,  

В. Дьяченко, И. Зязюн, М. Поршнов, А. Самойлова, Н. Щуркова, 

театральный теоретик Г. Кристи. Указанные ученые также занимались 

разработкой научно-методических основ введения театральной педагогики 

в процесс обучения и методики развития педагогической техники  

у студентов педагогических вузов (Э. Зеер, И. Зязюн, А. Леонтьев,  

Б. Лозовский, А. Макаренко, и др.). Особая роль в разработке основ 

театральной педагогики принадлежит учению К. Станиславского. 

Имеющиеся в современной педагогике научные труды дают основания 

говорить о значимости использования театральной педагогики как одного 

из важных средств повышения уровня профессионального мастерства 

учителя. 
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Выдающийся педагог А. Макаренко в статье «Некоторые выводы из 

моего педагогического опыта» писал: «Я не говорил, что у меня нет 

мастерства. Я говорил, что у меня нет таланта, а мастерства я добился. 

Мастерство это то, чего можно добиться, и как может быть известный 

мастер-токарь, прекрасный мастер-врач, так должен и может быть 

прекрасным мастером педагог … И каждый из вас, молодых педагогов, 

будет обязательно мастером, если не бросит нашего дела, а насколько он 

овладеет мастерством, – зависит от собственного напора»
22

. А сущность 

педагогического мастерства А. Макаренко определял как «истинное знание 

воспитательного процесса …»
3
. 

И. Зязюн утверждает, что сущность мастерства – в личности учителя, в его 

позиции, способности «проявлять творческую инициативу на основании 

реализации собственной системы ценностей»
4
. Мастерство – это проявление 

высшей формы активности личности учителя в профессиональной 

деятельности, активности, основанной на гуманизме, и раскрывается  

в правильном использовании методов и средств педагогического 

взаимодействия в каждой конкретной ситуации обучения и воспитания. 

Профессиональное мастерство представляет собой совокупность 

теоретических знаний и практического опыта, полученного в результате 

длительной профессиональной деятельности. Таким образом, проблемы 

формирования основ профессионального мастерства преподавателя 

необходимо связывать, с одной стороны, с освоением теоретических знаний,  

а с другой – с овладением методами и приемами, умениями и навыками 

профессиональной деятельности. «Синтез теоретических, профессиональных 

знаний, практических умений и навыков в совокупности со способностями  

и качествами личности является базовой основой профессионального 

мастерства специалиста, необходимой для успешного решения 

разноплановых профессиональных задач», – считают И. Белецкая  

и Т. Гамина
5
. Мастерство учителя следует рассматривать как высокий уровень 

педагогической деятельности, проявление творческой активности личности 

педагога. И. Зязюн предлагает следующее определение этой педагогической 

категории: «Педагогическое мастерство – это комплекс свойств личности, 

обеспечивающий высокого уровня самоорганизацию профессиональной 

деятельности на рефлексивной основе»
6
. 

                                                      
2  А.С. Макаренко, Некоторые выводы из моего педагогического опыта, «Пед. соч.» т. 4. 

Москва 1984, с. 244. 
3  Там же, с. 234. 
4  І.А. Зязюн, Із книги «Педагогіка добра: ідеали і реалії», «Рідна школа» 2001, № 1, с. 29. 
5  І.В. Бєлецька, Т.С. Гаміна, Педагогічна майстерність в управлінні та організації 

культурно-дозвіллєвої діяльності , «Освіта Донбасу» 2007, № 4, с. 64. 
6  «Педагогічна майстерність»: Підручник [І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та 

ін.], за ред. І.А. Зязюна. 2-е вид., Киів 2004, с. 30. 
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«Особенностью педагогической деятельности является то, что она 

проводится постоянно, изо дня в день, результаты ее проявляются не сразу. 

Инженер-конструктор, архитектор, писатель, композитор, художник, 

рабочий любой специальности видят цель своей деятельности 

материализованной и могут соотносить свой замысел с результатом. 

Учитель всегда видит только частичные итоги своей деятельности,  

и воплощены они в системе знаний, умений, навыков ученика, в его 

привычках, поступках, оценка которых всегда очень относительная», что  

и обуславливает ее своеобразие, по мнению А. Макаренко
7
. 

На основе синтеза различных определений и подходов к пониманию 

сущности педагогического мастерства, исследователи выделяют основные 

особенности педагогического мастерства: 

1)  педагогическое мастерство – это система, способная к само- 

организации, системообразующим фактором которой является 

гуманистическая направленность личности педагога; 

2)  базой профессионального мастерства является профессиональная 

компетентность, которая составляет основу профессионализма  

в деятельности; 

3)  педагогические способности обеспечивают скорость самосовершен- 

ствования; 

4)  техника, опирающаяся на знания и способности, позволяет выявить 

внутренний потенциал учителя. 

В контексте театральной педагогики особый интерес представляют 

педагогическая техника и способности, поскольку именно через них 

осуществляется связь педагогической деятельности с актерским 

искусством. Огромное значение педагогической техники в овладении 

педагогическим мастерством подчеркивал А. Макаренко, известный 

педагог-мастер. 

В статье «О моем опыте» он пишет: «Педагогическое мастерство – 

совсем не простое дело … Мастерство воспитателя не является каким-то 

особым искусством, требующим таланта, но это специальность, которой 

надо учить, как надо учить врача его мастерству, как надо учить музыканта 

…, можно и нужно развивать зрение … Это необходимо для воспитателя. 

Надо уметь читать на человеческом лице, на лице ребенка, и это чтение 

может быть описано в спецкурсе …. Педагогическое мастерство 

заключается и в постановке голоса воспитателя, и в управлении 

собственным лицом … Педагог не может не играть … Ученику иногда 

надо продемонстрировать муки души, а для этого надо уметь играть …  

Я стал настоящим мастером только тогда, когда учился говорить «иди 

                                                      
7  Педагогічна майстерність: Хрестоматія [І.А. Зязюн, Н.Г. Базидевич, Т.Г. Дмитренко та 

ін.], за ред. І.А. Зязюна, Киів 2006, с. 30. 
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сюда» с 15-20 оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке 

лица, фигуры, голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко мне не подойдет 

или не почувствует того, что нужно. А у воспитателя мастерство 

проявляется на каждом шагу …, надо уметь управлять своим 

настроением»
8
. «Надо уметь сказать так, чтобы они в вашем слове 

почувствовали вашу волю, вашу культуру, вашу личность. Этому нужно 

учиться»
9
. «Движения – это не такой пустяк. Уметь ходить, уметь стоять, 

говорить, уметь быть вежливым – это не пустое … Умение встать – тоже 

много значит»
10

. И далее: «Я на внешность обращал первейшее внимание. 

Внешность имеет большое значение в жизни человека … Я требовал не 

только аккуратности, но изысканности, чтобы они могли ходить, стоять, 

говорить. Они были очень приветливыми, вежливыми джентльменами.  

И это совсем необходимо»
11

. 

А. Макаренко определил компоненты педагогической техники: «… это 

искусство постановки голоса, искусство тона, взгляда, поворота. И есть 

еще много таких признаков мастерства, прямых привычек, средств, 

которые каждый педагог, каждый воспитатель должен знать»
12

. 

Педагогическая техника – это форма организации поведения учителя. 

Знание, направленность и способность без умений, без владения способами 

действий не является гарантией высоких результатов.  

«Педагогическая техника – это умение использовать психофизический 

аппарат как инструмент воспитательного воздействия, это приемы 

владения собой (своим организмом, настроением, речью, вниманием  

и воображением) и приемы воздействия на других (вербальными  

и невербальными средствами)»
13

. Иными словами, именно педагогическая 

техника включает в себя элементы актерского мастерства. 

Способности к педагогической деятельности зависят от особенностей 

протекания психических процессов, способствующих успешной 

педагогической деятельности. Как мы уже отмечали, скорость получения 

мастерства не зависит только от профессиональных знаний. 

Действительно, студенту, который хорошо учится в педагогическом 

учебном заведении, не всегда легко во время педагогической практики  

                                                      
8  А.С. Макаренко, О моем опыте, «Пед. соч.», т. 4, Москва 1984, с. 262. 
9  А.С. Макаренко, Некоторые выводы из моего педагогического опыта, «Пед. соч.» т. 4, 

Москва 1984, с. 242. 
10  А.С. Макаренко, Воля, мужество, целеустремленность, «Пед. соч.», т. 4, Москва 1984, 

с. 318. 
11  А.С. Макаренко, Некоторые выводы из моего педагогического опыта, «Пед. соч.», т. 4, 

Москва 1984, с. 234. Макаренко, Мои педагогические воззрения, «Пед. соч.», т. 4, 

Москва 1984, с. 356. 
12  A.C. Макаренко, Мои педагогические воззрения, «Пед. соч.», т. 4, Москва 1984, с. 356. 
13  «Педагогічна майстерність»: Підручник [І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та 

ін.], за ред. І.А. Зязюна. 2-е вид., Киів 2004, с. 30. 
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в школе. Существуют индивидуальные предпосылки успешной 

деятельности и профессионального роста – способности. Анализ 

педагогических способностей осуществлен во многих фундаментальных 

исследованиях Ф. Гоноболина, И. Зязюна, Е. Игнатьева, В. Крутецкого,  

Н. Кузьминой, Л. Уманского, П. Якобсона и др. Каждая научная школа 

видела и обосновывала спектр педагогических способностей, исходя из 

своих оснований. Их сравнение не является целью нашей статьи, мы 

обратимся к подобному анализу позднее, следуя логике нашего 

исследования. 

Достаточно доступной, на наш взгляд, является классификация 

педагогических способностей, предложенная И. Зязюном
14

. Он выделяет 

шесть ведущих способностей к педагогической деятельности: 

коммуникативность, перцептивные способности, динамизм личности, 

эмоциональная стабильность, оптимистическое прогнозирование, 

креативность. Последнее особенно важно, поскольку нельзя согласиться  

с позицией Т. Сидоренко
15

, утверждающей, что педагогическое мастерство 

– это деятельность учителя на уровне известных образцов и эталонов, 

изложенных в методических разработках и рекомендациях. Креативность 

(творческие способности) – это способность к творчеству, способность 

генерировать необычные идеи, отходить от традиционных схем, быстро 

решать проблемные ситуации, находить нестандартные решения, выходить 

за пределы известного, создавая новую реальность для себя  

и окружающих.  

В этом и заключается креативность учителя, в которой, в свою очередь, 

находит выражение его актерское мастерство как элемент театральной 

педагогики. 

Необходимо отметить, что опыт педагогической деятельности 

показывает, что учителю недостаточно знаний своего учебного предмета  

и методики учебно-воспитательной работы. 

«Для успешного функционирования в высокотехнологичном обществе 

необходимы постоянное пополнение багажа знаний, умений, навыков», – 

считает В. Авершин
16

. Учитель должен постоянно пополнять свои знания  

и самосовершенствоваться для более высокой эффективности 

образовательной деятельности. «Главной целью творчества педагога  

в воспитательной работе является творческое развитие его учеников.  

С помощью педагога ученик не столько получает новые знания, сколько 

выстраивает образ себя, свой образ мира, вырастает свободным  

                                                      
14  Там же. 
15  T. Сидоренко, Творчість у діяльності вчителя, «Рідна школа» 2001, № 5, с. 55–57. 
16  В.И. Авершин, Пути повышения учительского мастерства в современных условиях, 

«Педагогика» 1998, № 3, с. 67. 
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и нравственным»
17

. Такой подход к пониманию роли педагога  

в становлении развивающейся личности обуславливает необходимость 

специальной подготовки учителя и студента педагогического вуза. Прежде 

всего, стоит обратить внимание на то, что часто образовательный процесс, 

педагогическую деятельность отождествляют с театром одного актера.  

В частности, это мнение отстаивает И. Зязюн. Разделяя его мнение, 

проанализируем, в чем схожесть театрального и педагогического 

искусства: 

1)  как учитель, так и актер – носители высокого духовного 

предназначения, им присуща нравственность поведения и постоянное 

совершенствование своего мастерства; 

2)  актера и учителя одновременно можно считать создателем, материалом 

и инструментом. Они сами создатели, творцы, и привлекают  

к сотворчеству других: в первом случае зрителей, во втором – 

обучающихся. В этом им помогают голос, внешность, пластика  

и мимика; 

3)  процесс деятельности происходит перед аудиторией и в коллективе; 

4)  можно найти общие для актера и учителя профессиональные термины: 

сценарий (пьесы и урока), кульминация, развязка, экспозиция и т.п.; 

5)  у театральной педагогики учитель может позаимствовать 

разнообразные упражнения для развития умения владеть своим телом и 

голосом, психикой и эмоциональным состоянием; такие упражнения 

могут научить влиять на аудиторию, удерживать ее внимание; 

6)  и педагог, и актер должны знать аудиторию, перед которой они 

работают. Они должны понимать, на кого ориентироваться, знать 

человеческую психику и реакции в зависимости от возраста, пола и т.п. 

Мастерство педагога и актера включает в себя три составляющие: 

теорию, технику и методы работы. Надо заметить, что, если теорию можно 

быстро изучить и запомнить, то техникой и методами овладеть гораздо 

труднее. Поэтому постоянные напряженные тренировки необходимы для 

подготовки учителя и актера. Этими тренировками можно довести технику 

до уровня подсознательного выполнения действий. Поэтому очень важно 

приучить студента, будущего педагога, к постоянной работе над собой, 

воспитать у него потребность в постоянном самосовершенствовании.  

Не теряют своей актуальности слова А. Макаренко о том, что 

«Педагогическое мастерство может быть доведено до большой степени 

совершенства почти до степени техники. В это я верю и всей своей жизнью 

искал доказательств этой веры … Надо, чтобы педагогика овладела 

средствами влияния, которые были бы настолько универсальные  

                                                      
17  Л. Лазарева, Система стимулирования творчества воспитателя, «Воспитание 

школьников» 2000, № 6, с. 4. 
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и мощные, что, когда наш воспитанник встретит плохие влияния, даже 

самые сильные, они бы нивелировались и ликвидировались вашим 

воспитательным влиянием»
18

.  

А. Макаренко считал, что учебные заведения, где ведется подготовка 

педагогов, должны решительно перестроить свои программы. Они должны 

давать хорошо подготовленных, грамотных педагогов-техников, нести 

ответственность за формирование у них педагогического мастерства. Эти 

слова выдающегося педагога звучат сегодня как руководство к действию. 

Результаты работы А. Макаренко придают этим словам весомости  

и значимости. 

Исходя из выше изложенного, мы видим, что для педагога важно 

осознать не только педагогические принципы, но и принципы театрального 

действия, его законы. В этом и будущем учителю, и квалифицированному 

специалисту может помочь система К. Станиславского. Эта система 

касается не только актерского творчества, это «важное средство 

повышения коэффициента полезного действия в творческой 

деятельности»
19

. К. Станиславский называет наблюдательность, 

впечатлительность, аффективную память, темперамент, фантазию, 

воображение, внутренние и внешние влияния, перевоплощение, вкус, ум, 

чувство ритма и темпа, музыкальность, искренность, изобретательность, 

сценичность главными способностями актера. А также подчеркивает 

важность хорошего голоса, выразительных глаз и лица, мимики, пластики 

и владения телом
20

. Бесспорно, последние необходимы и педагогу, потому 

что если хотя бы одной из них не будет, педагогическое воздействие будет 

ослабленным. 

Согласно системе подготовки актера по К. Станиславскому, существует 

пять принципов актерского мастерства: принцип жизненной правды, 

сверхзадача, принцип действия, принцип органичности творчества, 

воплощения в образ
21

. Считаем необходимым остановиться на этих 

принципах в контексте педагогики.  

Принцип жизненной правды коррелирует с педагогическим принципом 

связи обучения и воспитания с жизнью, так как образование и есть средство 

подготовки личности ребенка, студента к «взрослой» профессиональной 

жизни. Реализация этого принципа предусматривает знакомство личности  

с реалиями современности, с правдивой историей, что позволит ей 

прогнозировать реализуемое будущее, а не заниматься «маниловщиной».  

                                                      
18  А.С. Макаренко, Воспитание в семье и школе, «Пед. соч.», т. 4, Москва 1984, с. 313. 
19  «Педагогічна майстерність»: Підручник [І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та 

ін.];,за ред. І.А. Зязюна. 2-е вид., Киів 2004, с. 93. 
20  Там же, с. 95. 
21  К.С. Станиславский, Собрание сочинений в 9-ти т. Работа актёра над собой, Москва 

1990, т. 3, с. 360. 
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Каждый учитель выполняет свою великую миссию – сверхзадачу, 

которая заключается в создании условий для реализации внутренних 

потребностей и способностей личности, ее самореализации в основных 

сферах жизнедеятельности, в развитии стремления прожить жизнь, 

достойную Человека.  

Искусство актера связывается со сценическим действием. Действие – 

это волевой акт человеческого поведения, единство физического  

и психического, а именно таковыми выступают и действия педагога. Ему 

нужно и важно помнить, что безрезультатного педагогического действия 

не бывает, и если на действие педагога не последовало немедленной 

реакции ученика, это не значит, что результата нет. Он просто отсрочен во 

времени, но он обязательно есть и со временем даст о себе знать. А вот  

с каким знаком, с плюсом или минусом, будет этот результат, зависит 

исключительно от мастерства педагога. 

С принципом действия тесно связан принцип органичности, который 

требует в процессе творчества следовать законам самой природы. И актер, 

и учитель должен видеть, слушать, мыслить и искренне переживать. Еще 

больше, чем театральная публика, дети ощущают фальшь, неправду, 

неискренность. Вот только результаты этой неискренности будут разные. 

Взрослая публика просто отвергнет игру актера и его самого. 

Неискренность же педагога имеет более серьезные последствия и для него 

самого, и для его воспитанников в нравственном, аксиологическом 

отношении. 

Воплощение педагога в образ осуществляется только во внутреннем 

плане, а не с помощью грима или костюма как у актера. Педагог 

перевоплощается в ученика, ставит себя на место ребенка, пытается понять 

то, что переживает ребенок, предвидеть его реакцию на действия учителя. 

Это помогает педагогу лучше понимать ребенка, учитывать его 

психологические состояния, находить пути и способы взаимопонимания, 

поддержки и помощи. То есть это внутреннее перевоплощение реализуется 

во внешнем плане взаимодействия с воспитанником. 

Кроме того, артистизму учителя способствуют эрудиция, обаяние, 

самобытность, импровизация и стиль. Эти элементы в педагогическом 

мастерстве выделяет педагог О. Самойлова
22

, и они очень важны для 

достижения высокого уровня мастерства. Учитель открывает для детей 

мир. И эту миссию (роль) он сможет выполнить только в том случае, если 

будет высокообразованным, эрудированным человеком, который 

постоянно интересуется наукой, искусством и современной ему 

действительностью. Очарование и привлекательность учителя дают 

возможность «захватывать» внимание, чувства, ум, воображение, волю 

                                                      
22  E. Самойлова, Стильность и артистизм учителя, «Відкритий урок» 2005, № 7–8, с. 98. 
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другого человека. Это поможет учителю вести за собой своих учеников, 

побуждать их к самообразованию и самовоспитанию. В основе обаяния 

лежит искренность, учитель должен жить своими учениками.  

Общение с детьми – это творчество. Учитель заранее определяет 

замысел урока, но реальная встреча с учениками почти разрушает 

прогнозы учителя. Учитель-артист всегда импровизатор. Импровизация – 

это значимый показатель мастерства учителя. Искренний учитель-актер 

совершает четкие поступки, одинаково внимателен ко всем людям, в нем 

нет фальши и лицемерия. Такой учитель обладает выдержкой, терпением, 

душевной собранностью, его речь четкая и лаконичная, понятная, 

уверенная и убедительная. 

Система работы новатора А. Макаренко является примером 

становления педагога-мастера. В ее основе лежит гуманизм. В письме  

к М. Горькому (22.11.29) А.С. Макаренко писал: «Не может быть 

воспитания, если не сделано центральную установку на ценность 

человека» (гуманистическая направленность личности учителя). 

Необходимые качества педагога-мастера, по убеждению А. Макаренко, – 

это: гуманизм, любовь и требовательность к детям, политическая зрелость, 

социальная активность; педагогический авторитет, основанный на 

широкой эрудиции и моральной чистоте личности; педагогический такт; 

деловитость, твердость воли; владение технологией воспитательного 

воздействия; коммуникативные, организаторские способности; 

способность к педагогическому творчеству; постоянный поиск 

оптимальных путей решения воспитательных проблем; педагогическая 

устойчивость; умение отстаивать свое право на творчество; 

ответственность за дело воспитания. «Воспитатель должен уметь 

организовывать, ходить, шутить, быть веселым, сердитым, вести себя так, 

чтобы каждое движение его воспитывало»
23

. 

Манеры учителя, любого выступающего, чтеца, ведущего, его одежда, 

прическа, поза, мимика, жест – ничто не выпадает из поля зрения 

слушателей и зрителей, а особенно таких, как дети. Как и актер, учитель 

должен следить за своим самочувствием, создавать в аудитории нужное 

настроение, не взирая на любые неблагоприятные обстоятельства  

в процессе общения, вырабатывать собственный стиль общения; владеть 

яркой, образной, педагогически целесообразной и выразительной речью; 

энергичной и выразительной мимикой; адекватной, пластичной, 

эмоциональной жестикуляцией. Всем этим качествам нужно учить 

студентов педагогических вузов. Поэтому мы провели исследование  

с целью выяснить отношение будущих педагогов к элементам актерского 

мастерства в деятельности учителя, и что, на взгляд студентов, в нем 

                                                      
23  Там же. 
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является главным. 100% респондентов считают, что учитель должен 

владеть основами актерского искусства. Выясняя, какими актерскими 

умениями должен обладать педагог, мы получили следующие ответы: 70% 

респондентов считают, что педагог должен иметь высокий уровень 

развития коммуникативных умений, 35% – придают важное значение 

мимике учителя, а 20% – жестам; значительное количество студентов 

(35%) ответили, что учитель должен уметь скрывать свои чувства  

и перевоплощаться. 

 

70% – правильная речь 

10% – умение заинтересовать 

35% – умение скрывать чувства и перевоплощаться 

35% – использование мимики 

20% – владение пантомимикой 

25% – свободно чувствовать себя перед аудиторией 

15% – не бояться аудитории 

Диаграмма 1. Отношение будущих педагогов к элементам актерского мастерства 

Происхождение: Собственный отчет 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что педагогическое 

мастерство – это комплекс качеств личности, который обеспечивает 

высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности.  

К таким важным свойствам личности относятся: гуманистическая 

направленность деятельности преподавателя, которая позволяет сообразно 

с требованиями общества построить учебно-воспитательный процесс; его 

профессиональные знания, обеспечивающие ему глубину и осмысленность 

действий; педагогические способности, обуславливающие скорость 
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совершенствования профессионально-педагогического мастерства; 

педагогическая техника, которая опирается на знания и способности,  

и позволяет все средства воздействия связать с главной целью, тем самым 

гармонизируя структуру педагогической деятельности. Педагогическое 

мастерство является умелым сочетанием в себе науки и искусства, ум  

в нем неразрывно связан с волей и чувствами. Педагогу, который овладел 

тайнами театрального мастерства, будет легче найти общий язык  

с учениками и приближаться вместе с ними к образовательной цели. Опыт 

театральной педагогики и система К. Станиславского могут помочь 

будущему учителю овладеть тонкостями педагогического искусства, 

профессионально-педагогического мастерства. Для решения данной 

проблемы в учебный план обучающихся направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование были включены такие предметы как «Основы 

педагогического мастерства», «Основы актерского мастерства», «Ритмика 

и основы хореографии», «Риторика». 
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Theater Pedagogy as a Means of Increasing the Level  

of Pedagogical Skills 

Summary 

In order to be able to fulfill high social mission that the society and the state entrust to the educa-

tor, he needs to be a person and a professional. Professionalism, according to the teachers-masters, 

is something that can and should be studied. One of the means of acquiring professional pedagogi-

cal skills is theater pedagogy, in particular acting. Comparative analysis at the level of principles 

shows that the principles of theatrical pedagogy formulated in the Stanislavsky system are in full 

agreement with the principles of pedagogical activity. They can serve as a basis for integrating the 

means and methods of theatrical pedagogy into the professional training of teachers. 

In addition, it is necessary to develop such qualities of a teacher as humanism, love and exact-

ingness to children, social activity; pedagogical authority based on a broad erudition and moral pu-

rity of personality; pedagogical tact; efficiency; tenacity; possession of educational technology; 

communicative, organizational skills; ability to pedagogical creativity; constant search for optimal 

ways of solving educational problems; pedagogical sustainability; ability to defend their right to 

work; responsibility for the cause of upbringing. The theatrical pedagogy can significantly help the 

formation of these qualities. Teacher's artistry is promoted by erudition, charm, originality, im-

provisation and style. A special role in the professional training of the teacher is played by com-

municative competence and the speech of the teacher. To solve this problem, subjects such as 

“Fundamentals of Pedagogical Excellence”, “Foundations of Acting Mastery”, “Rhythmics and 

the Basics of Choreography”, “Rhetoric” were included in the educational curriculum of the stu-

dents training courses. 

Keywords: theater pedagogy, professionalism, pedagogical skill, humanistic orientation of the 

teacher’s personality, pedagogical abilities, pedagogical technique, acting skills, teacher’s speech, 

facial expressions, pantomime, social activity, pedagogical creativity. 

Słowa kluczowe: pedagogika teatralna, profesjonalizm, technika pedagogiczna, umiejętności ak-

torskie, mowa nauczyciela, mimika, pantomima, aktywność społeczna, kreatywność pedagogiczna. 
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Edukacja jest – albo w założeniu być powinna – działaniem intencjonalnym. 

Oznacza to, że podejmowana aktywność winna być nastawiona na realizację 

określonych celów.  

Spektrum owych celów i ich zakres zadziwia swoją rozległością. Począwszy 

od strategicznych dążeń, jakie odnaleźć można w międzynarodowych i krajo-

wych aktach oraz raportach oświatowych, po cele zawarte w programach naj-

mniejszych nawet placówek kształcenia, wychowania czy opieki nad dziećmi  

i młodzieżą. Przykładem może tu być jeden z pierwszych raportów stworzony  

w roku 1971 przez Międzynarodową Komisję ds. Rozwoju Edukacji i opraco-

wany przez zespół, którym kierował Edgar Faure (stąd często używana nazwa 

„Raport Faure’a”, który został przedstawiony UNESCO jako Learning to be. 

The World of education today on tommorrow). Polski czytelnik mógł się z nim 

zapoznać kilka lat później pod tytułem: Uczyć się, aby być
1
. Globalne cele, jakie 

określono w tym raporcie, wskazały przede wszystkim na potrzeby i kierunki 

dalszego rozwoju systemów oświatowych, konieczność ich demokratyzowania 

się poprzez większy udział społeczeństwa w decyzjach dotyczących kształcenia  

i wychowania, a także dążenie do elastyczności edukacji dostosowującej się do 

potrzeb i zainteresowań ludzi
2
.  

                                                      
1  E. Faure, Uczyć się, aby być, Warszawa 1975. 
2  J. Półturzycki, Raport Edgara Faure’a „Uczyć się, aby być”, [w:] Z. Kruszewski, 

Modernizacja edukacji projekty międzynarodowe, Płock 2008. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.31
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Inny ze słynnych raportów został przygotowany przez Jacques’a Delorsa  

i dotyczył kształcenia ustawicznego, które powinno wykraczać znacznie dalej, 

niż się to dzieje obecnie, służąc uzupełnianiu wiedzy aktualnej, stwarzając moż-

liwości zmiany zatrudnienia czy uzyskiwania awansu zawodowego. Raport, któ-

ry ukazał się w roku 1996 pod tytułem Edukacja. Jest w niej ukryty skarb (ang. 

Learning: the Treasure Within), sprowadzał główne cele tak pojętej edukacji do 

czterech filarów określonych jako uczenie się do: życia wspólnotowego, wiedzy, 

działania oraz bycia
3
. W tym samym okresie powstał też inny raport określany 

jako Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Obejmuje on analizę bieżącego 

stanu oświaty, kierunki i propozycje znaczących zmian w polityce edukacyjnej 

krajów europejskich, które powinny zmierzać do zachęcania całego społeczeń-

stwa do zdobywania wiedzy i umiejętności podczas całego życia, co ułatwi lu-

dziom dostosowanie się do szybko zmieniających się warunków w dynamicznie 

zmieniającym się świecie.  

Dwa podstawowe cele, które określa raport, sprowadzają się do umożliwie-

nia każdemu człowiekowi zdobycia i rozwoju kultury ogólnej oraz rozwoju 

przydatności zawodowej i zdolności do aktywności w sferze ekonomicznej
4
.  

Obok tak ogólnie sformułowanych celów edukacyjnych, podejmowanych 

przez wysokie gremia decyzyjne i adresowanych do całych społeczeństw, jak 

widzimy, głównie z zachętą do ciągłego uczenia się w procesie mających miej-

sce zmian, jakie niesie współczesność, formułowane są również cele i zadania  

w znacznie mniejszej skali oczekiwań. 

Są to cele, jakie podejmuje każdy świadomy nauczyciel i wychowawca  

w swojej pracy pedagogicznej. Część z tych celów zostaje mu narzucona decy-

zjami władz oświatowych, część może formułować sam nauczyciel lub wycho-

wawca na mocy własnych odpowiedzialnych decyzji co do kierunku podejmo-

wanych przez siebie intencjonalnych oddziaływań. Część z nich jest, jak wia-

domo, jawna (explicite), część natomiast, czemu poświęcono już tak wiele opra-

cowań, niknie w mroku niewiedzy i nieświadomości jako ukryte cele szkolnych 

programów edukacji (implicite). Rozbieżność między obiema tymi grupami ce-

lów stanowi nieustanne źródło badawczych inspiracji i twórczych poszukiwań
5
.  

Obok celów dotyczących kształcenia i nauczania istotna grupa celów odnosi 

się do procesów wychowania. W tych wypadkach teoria i praktyka pedagogicz-

                                                      
3  Edukacja – jest w niej ukryty skarb, red. J. Delors, Warszawa 1998. 
4  R. Góralska, Biała Księga Komisji Europejskiej: Nauczanie i uczenie się. Na drodze do 

uczącego się społeczeństwa, [w:] Z. Kruszewski, Modernizacja edukacji… 
5  T. Bauman, Ukryte aspekty edukacji, [w:] Kontestacje pedagogiczne, red. B. Śliwerski, Kraków 

1993; A. Janowski, Ukryty program polskiej szkoły, „Res Publica” 1988, nr 4; tegoż, Uczeń  

w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1989; J. Lenkiewicz, Czym są ukryte programy szkoły?, 

„Edukacja i Dialog” 1994, nr 6; R. Meighan, Przestrzeń mówi. Ukryty program budynków 

szkoły, [w:] R. Meighan, Socjologia edukacji, Toruń 1993, s. 86–94; J. Nowotniak, Ukryty 

program szkolnej rzeczywistości, Szczecin 2002; W. Żłobicki, Ukryty program w edukacji. 

Między niewiedzą a manipulacją, Kraków 2002 i inni.  
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na skupia się najczęściej na cechach i rozwoju osobowości wychowanka. Po-

dział i wybór owych celów zależy od przyjętych założeń ideowych, stanowiąc  

w ten sposób określone standardy mówiące o tym, do czego w konsekwencji 

prowadzą, lub mają prowadzić, zbiegi wychowawcze oraz jakich rezultatów  

i efektów można oczekiwać. Łatwo zauważyć, że decyzje dotyczące wyboru 

określonych kategorii celów dotyczą również problematyki wartości, które 

uprawomocniają oraz uzasadniają ich istnienie i sens. Ujawniają się tu jednak 

dwa odmienne stanowiska, które – jak pisze Leon Zarzecki – wynikają z odręb-

nych założeń światopoglądowych
6
. W pierwszym stanowisku ma miejsce odwo-

ływanie się do wizji świata, który ma dopiero nadejść. Stąd wychowanie jest tu 

instrumentem przekształcania świadomości ludzi w takim właśnie kierunku.  

W przypadku drugim chodzi o zachowanie tradycji i dotychczasowego porządku 

społecznego i utrwalenie go w świadomości dorastających pokoleń. Dostrzega-

jąc zasadniczą odmienność obu stanowisk, trudno jednocześnie nie zauważyć 

ich ograniczoności. Pierwsze stanowisko stara się urabiać świadomość wycho-

wanków do wyobrażenia o świecie, którego jeszcze nie ma, i nie ma też jakiej-

kolwiek pewności, że będzie on istniał w kształcie wyobrażonym sobie przez je-

go zwolenników. Łatwo tu popaść w ideologizację oddziaływań wychowaw-

czych oraz doktrynerstwo. Z kolei stanowisko przeciwne nie chce niejako do-

strzegać dynamiki zmieniającego się świata i wymagań z nią związanych. Może 

prowadzić to w konsekwencji do nieadekwatności wszystkiego tego, co jest 

przedmiotem wpływów pedagogicznych. Pozostaje wciąż kwestią otwartą dyle-

mat: czy oba te stanowiska znajdą kiedykolwiek wspólną płaszczyznę porozu-

mienia, która mogłaby przyczynić się do niesprzecznych ze sobą działań w ob-

szarze edukacji? Zasygnalizowana tu problematyka celów pedagogicznych nie 

wyczerpuje rozległości tematu, który mieści się w obszarze refleksji określanym 

mianem teleologii pedagogicznej. Jest jednak rzeczą istotną, aby zauważyć, iż 

cele nadają kierunek działaniu pedagogicznemu i jako wyznaczniki postępowa-

nia sprowadzają się do odpowiedzi na pytania: „co?” (a więc np. jakie cechy 

osobowości mają być kształtowane), „po co?” (np. po to, aby przygotować wy-

chowanka do życia społecznego) oraz „jak długo?” (np. przez okres pobytu  

w placówce oświatowej). 

Analiza transakcyjna, która będzie stanowiła przedmiot poniższych rozwa-

żań, nie wypracowała jak dotąd jednoznacznego zbioru celów wychowania, co 

nie oznacza, iż nie da się ich wyprowadzić na podstawie istniejących już założeń 

i elementów tej koncepcji, która dość często identyfikowana jest z nurtem psy-

chologii humanistycznej. Nie jest to pogląd do końca zasadny, gdyż analiza 

transakcyjna integruje w sobie również inne kierunki współczesnej psychologii 

(np. podejście psychodynamiczne i psychoanalizę, neobehawioryzm i psycholo-

                                                      
6  L. Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 

2012, s. 58–61.  
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gię egzystencjalną, teorie komunikacji itd.)
7
. Brak owych wyznaczników wycho-

wawczych skłania do podjęcia próby ich określenia na podstawie modelu zintegro-

wanej osobowości, która w sposób najbardziej ogólny wskazuje na cel wszelkiego 

rodzaju zabiegów służących prawidłowemu ukształtowaniu osobowości.  

Edukacyjne aplikacje analizy transakcyjnej 

Założenia i zakres tematyczny edukacyjnej analizy transakcyjnej przedsta-

wiany był już wcześniej na łamach tego periodyku
8
. Biorąc jednak pod uwagę 

fakt, że jest to koncepcja stosunkowo mało znana, zdecydowano się przytoczyć 

podstawowe przesłanie tej teorii raz jeszcze. Tak więc, zgodnie ze stanowiskiem 

Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (ITAA – International 

Transactional Analysis Association), analiza transakcyjna (AT) to psychologia 

społeczna, teoria osobowości i interakcji międzyludzkich opracowana przez Eri-

ca Berne’a (1910–1970). Składa się z pewnych kluczowych pojęć, które mają 

służyć klientom psychoterapii, uczniom i całym systemom społecznym do anali-

zowania oraz zmieniania dotychczasowych niefunkcjonalnych wzorców interak-

cji, które kolidują z aspiracjami życiowymi
9
. Badania naukowe – jak twierdzą 

przedstawiciele ITAA – udowodniły wysoką skuteczność tego kierunku w sze-

rokim zakresie jej zastosowań.  

Na stronie francuskiego towarzystwa AT przeczytać możemy, iż: „Znacze-

nie, oryginalność i dostępność sprawiają, że jest to jedna z najbardziej cenionych 

i stosowanych teorii we wszystkich dziedzinach pomocy psychologicznych”
10

. 

W obecnym kształcie przyjmuje się, iż szczegółowe cele edukacyjnych apli-

kacji analizy transakcyjnej sprowadzają się do stworzenia nowych możliwości  

i sposobów uczenia się oraz podnoszenia efektywności tego procesu. Analiza 

transakcyjna pragnie również zaproponować odmienne spojrzenie na metody, 

które w większym stopniu motywują uczniów do wysiłku. Uczenie się skupione 

na gromadzeniu doświadczenia przyjmuje, że kierunek tego procesu wyznacza 

sam uczeń. Znający założenia EAT nauczyciel powinien – przynajmniej w zało-

żeniu – lepiej radzić sobie z różnorodnymi trudnymi sytuacjami szkolnymi. 

Koncepcja nawiązuje też do teorii edukacji bez poczucia winy (blade-free 

theory), która czyni oddziaływania pedagogiczne mniej obciążającymi psycho-

                                                      
7  J. Jagieła, Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych orientacji psychopedagogicznych, 

[monografia w druku]. 
8  Tenże, Samoświadomość nauczycieli w koncepcjach edukacyjnej analizy transakcyjnej, „Prace 

Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, t. 26, nr 1, red.  

K. Rędziński, M. Łapot, Częstochowa 2017, s. 69–83. 
9  Źródło: http://itaaworld.org/what-transactional-analysis [dostęp: 11.09.2017]. 
10  Źródło: http://analysetransactionnelle.fr/lanalyse-transactionnelle/cest-quoi-l-analyse-

transactionnelle/ [dostęp: 11.09.2017]. 
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logicznie
11

. Powyższe cele – zgodnie z przesłaniem EAT – powinny być reali-

zowane zgodnie z dwiema głównymi zasadami praktyki pedagogicznej, które są 

zbieżne w podobnym stopniu z psychoterapią AT. 

W pierwszej z reguł postuluje się pamiętanie o tzw. metodzie kontraktu. 

Chodzi tu o to, że relacje między nauczycielem i uczniem (podobnie jak między 

terapeutą i klientem) winny opierać się na podstawie obopólnie zawartej umowy, 

która uwzględnia również wspólnie ponoszoną odpowiedzialność za proces 

uczenia się. Druga z reguł dotyczy samej komunikacji, która zakłada otwartość  

w dostępie do wszystkich istotnych informacji związanych z przebiegiem uczenia 

się, co ma zapobiegać różnego rodzaju manipulacjom i grom interpersonalnym
12

. 

Powyższe założenia EAT realizowane są z dużym sukcesem w wielu kra-

jach, m.in. w Wielkiej Brytanii
13

. Edukacyjna analiza transakcyjna nie znajduje 

niestety w Polsce swoich zbyt licznych przedstawicieli. Tematyką EAT zajmuje 

się powołany w maju 2010 roku przez Senat Akademii im. J. Długosza w Czę-

stochowie Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Powracając do 

interesującej nas problematyki celów wychowania, warto przywołać – jak to 

uczyniła Sylvia Schachner
14

 – podstawowe założenia doktrynalne analizy trans-

akcyjnej i odnieść je w szczególności do aspektów edukacyjnych. Okazuje się 

bowiem, że nawet te kluczowe założenia teoretyczne AT
15

 mają swoje konkretne 

przełożenie na życie szkoły i realizowanych tam celów, proces uczenia się oraz 

funkcjonowanie nauczyciela i uczniów, czy na cały proces dydaktyczno-

wychowawczy. Podstawowe przesłanie koncepcji sprowadza się do osadzonego 

w całym nurcie psychologii humanistycznej zasadniczego „aksjomatu”, iż ludzie 

są OK (People are OK). Zakłada się zatem akceptację ludzi, których uznaje się 

w swej istocie za dobrych z założenia, zasługujących na szacunek i posiadają-

cych przypisaną im godność. Można nie akceptować zachowania danego czło-

wieka, jednak nie można nigdy negować go jako osoby. Przeniesienie tej zasady 

na grunt pedagogiczny oznacza przyjęcie każdego dziecka w czasie pobytu  

w placówce edukacyjnej ze zrozumieniem i aprobatą oraz odnoszenie się do nie-

go z szacunkiem. Gdy w tym kontekście Sylvia Schachner myśli o uczniu, przy-

chodzi jej do głowy taka oto refleksja. „Każdy uczeń ma swoją własną historię 

uczenia się i swoje własne etapy rozwojowych. Obowiązkiem nauczyciela jest 

znaleźć sposoby, aby ożywić ten proces”
16

. Konieczna jest zatem akceptacja dla 

jego wysiłku i afirmacja jego osoby. 

                                                      
11  N. Emmerton, T. Newton, The Journey of Educational Transactional Analysis from Beginning 

to the Present, „Transactional Analysis Journal” 2004, , nr 3, vol. 34, s. 289.  
12  Zob. I. Stewart, V. Joines, TA Today. A New Introduction to Transactional Analysis, North 

Carolina, USA 2009, s. 6–8. 
13  J. Jagieła, Samoświadmość nauczycieli…, s. 73–74.  
14  S. Schachner, Models of transactional analysis in educational management, „Edukacyjna 

Analiza Transakcyjna” 2016, nr 5, s. 35–49.  
15  Źródło: http://www.itaa-net.org [dostęp: 2.07.2017]. 
16  S. Schachner, Models of transactional analysis…, s. 42.  
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Druga z elementarnych reguł teorii AT mówi, że każdy ma zdolność do my-

ślenia (Everyone has the capacity to think). To niezbyt jednoznaczne hasło – 

wszak każdy przyzna, że istnieją ludzie ze znacznymi deficytami intelektualny-

mi, uszkodzeniami kory mózgowej, czy będący w ostrej fazie psychozy, których 

rozeznanie rzeczywistości i zdolność do myślenia są znacznie ograniczone – 

sprowadza się do przekonania, iż każda osoba jest zdolna do decydowania o so-

bie w stopniu, na jaki pozwala jej dany etap rozwojowy czy stan psychiki. Nie-

mniej jednak „Każdy człowiek jest w stanie się uczyć. Obowiązkiem nauczycie-

la jest uporządkowanie tego procesu w taki sposób, który ułatwi uczniowi prze-

bieg przyswajania wiedzy i umiejętności. Natomiast odpowiedzialność ucznia 

sprowadza się do znalezienia własnej najlepszej strategii uczenia się”
17

.  

I wreszcie trzecia z zasad wyraża przekonanie, że w sumie ludzie sami decy-

dują o swoim losie, a ich decyzje w tej dziedzinie mogą i mają prawo się zmie-

niać (People decide their own destiny, and these decisions can be changed). Sy-

lvia Schachner stwierdza w tym miejscu, że „uczniowie mają swoją historię 

uczenia się oraz nakazy i pozwolenia na uczenie się nauki. Obowiązkiem na-

uczyciela jest bycie zainteresowanym tymi wzorcami rodzicielskimi i znaleźć 

sposoby, aby wyrazić przyzwolenie, wsparcie i uznanie dla kolejnych kroków  

w procesie nabywania wiedzy”
18

. Jednak – jak twierdzi autorka – uczeń może 

zmieniać swoje założenia, strategie oraz zainteresowanie uczeniem się, musi 

jednak wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Powyższe trzy fundamentalne 

zasady, przywoływane z reguły na początku omawiania koncepcji AT, wyzna-

czają najogólniejszy schemat, który pozwoli nam w dalszej części odnieść się  

w sposób bardziej konkretny do poszczególnych celów wychowania wynikających 

analizy transakcyjnej. Mówiąc jednak o dalszej części tego tekstu, należy zazna-

czyć, iż wymaga on pewnej znajomości pojęć i teorii AT. Nie pozostaje zatem 

nic innego, jak zachęcić w tym momencie czytelnika mniej zaznajomionego z tą 

koncepcją do sięgnięcia po dostępne w języku polskim pozycje z tego zakresu
19

. 

Transakcyjne koncepcje integracji osobowości 

Centralną kategorią pozwalającą na sformułowanie celów wychowania oraz 

wyznaczników działań edukacyjnych na bazie analizy transakcyjnej wydaje się 

                                                      
17  Tamże, s. 42.  
18  Tamże, s. 42–43.  
19  E. Berne, W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1987; tegoż, 

Dzień dobry… i co dalej. Psychologia ludzkiego przeznaczenia, Poznań 1998, 2008;  

T.A. Harris, W zgodzie z tobą i z sobą. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej, 

Warszawa 1979, 1987; J. Jagieła, Słownik analizy transakcyjnej, Częstochowa 2012; M. James, 

D. Jongeward, Narodzić się, by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień, Poznań 1994;  

R. Rogoll, Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej, Warszawa 1989, 2013;  

I. Stewart, V. Joines, Analiza transakcyjna dzisiaj, Poznań 2016.  
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model tzw. Zintegrowanego Dorosłego. Oznacza on, iż wszystkie elementy 

składające się na osobowość pozostają ze sobą we względnie harmonijnych pro-

porcjach, a struktura Ja-Dorosły nie zostaje zdominowana i zawładnięta przez 

sąsiednie stany ego (Rodzica i Dziecka). Dorosły może całkowicie spełniać swo-

ją rolę, która wyraża się głównie w dobrym kontakcie z otaczającą rzeczywisto-

ścią, ocenie prawdopodobieństwa zdarzeń oraz apalicznej zdolności do przetwa-

rzania informacji. Jest to zatem sfera racjonalności, obiektywizmu i autonomii. 

Dorosły wyraża się poprzez zachowania, myśli i uczucia będące bezpośrednimi 

reakcjami na aktualne zdarzenia, które nie są prostą konsekwencją uprzedniego 

wpływu rodziców (lub tylko wyobrażeń takich wpływów) lub/i utrwalonych do-

świadczeń i przeżyć sięgających dzieciństwa. Stan Zintegrowanego Dorosłego 

(zapisywany zazwyczaj dużymi literami, jako nazwa własna) jest zatem emana-

cją i wyrazem najbardziej zdrowej oraz dobrze funkcjonującej osobowości. Wy-

daje się więc sensownym wskazanie na ten konstrukt teoretyczny, mający jednak 

również przełożenie na konkretne działania praktyczne, jako na cel zabiegów 

edukacyjnych zarówno w wymiarze wychowawczym, jak i kształceniowym. 

Propozycja integracji poszczególnych stanów ego wokół struktury Ja-

Dorosły pojawia się kilkakrotnie u różnych autorów. I tak Muriel James i Do-

rothy Jongeward prezentują analizę procesu integracji według nakreślonych 

przez siebie etapów. Począwszy od momentu skontaminowanego przez Rodzica 

lub/i Dziecko Dorosłego, a dodajmy w tym miejscu, iż takie zjawisko zawsze  

w mniejszym lub większym stopniu ma miejsce, po osiągnięcie stanu optymal-

nego. Pośredniczą w tym procesie takie etapy, jak: osiągniecie wystarczającego 

poziomu świadomości zawartości Rodzica i Dziecka, identyfikacja istniejących 

tam danych oraz proces dekontaminacji – poprzez ustalenie granic dla poszcze-

gólnych stanów Ja. Dorosły w wyniku tego rodzaju zabiegów zyskuje swoje wa-

lory i siłę, która czyni go swoistym filtrem zachowań pozwalających na swo-

bodne i adekwatne sięganie do sąsiednich struktur ego bez przymusu oraz uwi-

kłań
20

. Podobną drogę integracji osobowości ukazuje Susannah Temple. Autorka 

doszła do niej poprzez analizę i praktykę ilustratywną dekontaminacji Dorosłego 

w czasie prowadzonych szkoleń dla nauczycieli. Przy pomocy położonych na 

podłodze okręgów symbolizujących poszczególne stany Ja autorka ukazywała 

symultanicznie dynamikę kluczowych aspektów kontaminacji, gdzie wizualnie 

Rodzic i Dziecko zachodzą w pewnej części na obszar Dorosłego. Fiksacje są tu 

solidne i odbierają potencjał energii tego stanu Ja, przez co jest on słaby i nie-

efektywny. W konsekwencji dekontaminacji (ruch w górę i dół nachodzących na 

Dorosłego okręgów) Rodzic i Dziecko oddają pole Dorosłemu, fiksacje zacho-

wań znacząco się zmniejszają. Co istotne w tym modelu to fakt, iż Rodzic  

i Dziecko przekazują swoją energię Dorosłemu, wzbogacając jego możliwości  

i funkcje. W sumie Zintegrowany Dorosły ma szansę wyrażenia swojej pełnej 

                                                      
20  M. James, D. Jongeward, dz. cyt., s. 344–345.  
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dojrzałości, w którą optymalnie zostaje włączone bogactwo wiedzy z przeszłych 

doświadczeń Rodzica i Dziecka – stanów Ja, które były dotąd w dużym stopniu 

zablokowane, stanowiąc proste i bezrefleksyjne reakcje na otaczającą rzeczywi-

stość
21

. Warto jednak mieć świadomość, iż pełna i całościowa integracja jest 

stanem mało realistycznym oraz wyidealizowanym – zwraca na to uwagę rów-

nież Susannah Temple, gdy pisze o zawsze niemal obecnych szczątkowych kon-

taminacjach. Całkowita integracja osobowości oznaczałaby bowiem osiągnięcie 

pełnej dojrzałości w wielu sferach życia, czy też psychologicznej doskonałości, 

co – jak wiadomo – realnie zdarzyć się nie może. Katolicy są tu zgodni, że na-

wet osoby uznane za świętych Kościoła mieli swoje wady, ograniczenia i nie-

spójności w zachowaniu, stąd termin „spójność” będziemy traktowali jako syno-

nimiczny wobec kategorii „integracji”.  

 Model integracji osobowości związany jeszcze ściślej z problematyką pedago-

giczną wnosi kolejne rozwiązanie
22

. W sposób charakterystyczny zrywa z graficz-

nym, hierarchicznym i tradycyjnym układem osobowości Rodzic – Dorosły – 

Dziecko w analizie strukturalnej pierwszego stopnia na rzecz układu wypośrodko-

wanego, gdzie obszar integracji (in) znajduje swoje centralne miejsce (rys. 1). 

 

R – Rodzic, D – Dorosły, Dz – Dziecko 

Et – Ethos, Pa – Pathos, Ph – Philia 

in – obszar integracji 

Rys. 1. Model integracji osobowości 

Źródło: J. Jagieła, Transakcyjny model procesu wielostronnego nauczania-uczenia się, [w:] Anali-

za transakcyjna w edukacji, red. J. Jagieła, Częstochowa 2011, s. 32. 

W oczywisty sposób stopień integracji osobowości może być większy lub 

mniejszy. Nachodzące na siebie i rozchodzące okręgi przypominają nieco mi-

                                                      
21  S. Temple, Functional Fluency for Educational Transactional Analysts, „Transactional 

Analysis Journal” 1999, nr 3, vol. 29, s. 165.  
22  J. Jagieła, Integracja osobowości jako wartość edukacyjna: perspektywa edukacyjnej analizy 

transakcyjnej, „Podstawy Edukacji” 2013, nr 6, s. 119–139. 
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gawkę aparatu fotograficznego starego typu, ze zmiennym czasem ekspozycji. 

Zwiększona bliskość okręgów stwarza również większy centralny obszar inte-

gracji. Przywołując jednak ten model, który był już wcześniej eksponowany, 

chodzi przede wszystkim o to, aby ukazać elementy mogące stanowić ważkie 

wyznaczniki działań edukacyjnych i wychowawczych.  

Transakcyjne wyznaczniki działań edukacyjnych 

Gdy spojrzymy na powyższy wykres, zauważymy trzy pojęcia sięgające sta-

rożytności (Ethos, Pathos, Philia). Wspomniane pojęcia prezentowane są zgod-

nie z pisownią grecką, gdyż ich współczesne rozumienie nie pokrywa się z an-

tycznym ich znaczeniem, bliższym w tym wypadku terminom analizy transak-

cyjnej. Dla przykładu dzisiejszy „etos” oznacza mniej więcej tyle, co obyczaj, 

normy i wartości składające się na styl życia oraz charakter danej grupy spo-

łecznej. Z kolei „patos” to nastrój powagi towarzyszący najczęściej mówieniu 

lub pisaniu w podniosły sposób o sprawach wielkich
23

. Wprawdzie powyższe 

pojęcia wiążą się w tradycji starożytnej nierozerwalnie z retoryką, jako sztuką 

poprawnej wymowy, to jednak przyglądając się bliżej ich znaczeniu, tak jak robi 

to Marek Herman
24

, odnajdujemy duże powinowactwo z transakcyjnym ich sen-

sem. Wydaje się, że te właśnie pojęcia mogą stać się ważnymi wyznacznikami 

podejmowanych z perspektywy humanistycznej działań pedagogicznych. Czym 

są zatem wymienione pojęcia? 

1. Ethos (gr. éthos). Powstaje na styku struktury Ja-Rodzic i Dorosłego. Po-

jęcie éthosu należy wiązać z tym, co w odniesieniu do greki rozumiemy poprzez 

dobry charakter czy zwyczaj, ale też w kontekście zamieszkiwania w czymś,  

a także ojczyzny; jako zespół wartości charakterystyczny dla danej zbiorowości 

(np. warstwy społecznej czy klasy, zawodu itd.), ale również dla danej epoki lub 

kierunku etycznego. Najczęściej mówimy o etosie rycerskim, chrześcijańskim, 

mieszczańskim itd. Współcześnie mówiąc o czyimś etosie, mamy na myśli ide-

ały charakteryzujące grupę lub jednostkę, zespół norm, wartości i wzorców wy-

znaczających ludzkie zachowanie. 

Na istnienie tego świadomego zintegrowanego stanu osobowości zwracało 

uwagę wielu autorów, poczynając od samego Erica Berne’a
25

.W sensie dosłow-

                                                      
23  Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 2002.  
24  M. Herman, Ethos i Pathos w antycznej sztuce wymowy, „Perspektywy Kultury” 2010, nr 3,  

s. 107–127. 
25  E. Berne, Transactional Analysis in Psychotherapy. A Systematic Individual and Social 

Psychiatry, New York 1961, s. 194–195; J.A. Gillespie, Feelings in the Adult Ego State, 

„Transactional Analysis Journal” 1976, vol. 6, nr 1, s. 69–72; A.V. Hohmuth, A.V. Gormly, 

Ego State Models and Personality Structure, „Transactional Analysis Journal” 1982, vol. 12,  

nr 2, s. 140–143; M. James, D. Jongeward, dz. cyt., s. 343–346; B.N. Phelan, P.E. Phelan, The 

Fully Functioning Adult, „Transactional Analysis Journal” 1978, vol. 8, nr 2, s. 123–126;  
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nym są to przepracowane i zintegrowane w stanie Dorosłym aspekty etyczne 

Rodzica. Ethos wyraża się np. życzliwym i odpowiedzialnym nastawieniem do 

innych ludzi i świata oraz takimi cechami, jak choćby odwaga, odpowiedzial-

ność, szczerość, punktualność, otwartość, lojalność, uczciwość, szacunek wobec 

innych czy solidność. Tworzy zespół spójnych wartości, przekonań i ocen wy-

znaczających sposób postępowania danej jednostki lub grupy. Nie są to jednak 

dane pochodzące wprost od Rodzica, będące bezrefleksyjną reakcją na rzeczy-

wistość i jego obecność w strukturze osobowości, ale stanowią przetworzoną 

przez „pracę” Dorosłego, świadomą postać tych danych. Nie jest to zatem etyka 

norm i zakazów, ale etyka świadomości i wynikającej stąd odpowiedzialności.  

Ethos służy rozwojowi inteligencji moralnej (MI).  

2. Pathos (gr. páthos). Istnieje dzięki połączeniu stanu Ja-Dziecko i Doro-

słego. Słowo páthos oznacza w języku greckim tyle, co uczucie, namiętność, ale 

też cierpienie i doświadczenie. Potocznie o patetyczności mówimy wówczas, 

gdy panuje nastrój wzniosłości, podniosłości, gdy dzieją się rzeczy wielkie, ma-

jące ponadczasowe znaczenie, także wtedy, gdy panuje styl powagi i ceremo-

nialności. Stąd czasem zarzuca się patetyczności sztuczność, napuszoną atmos-

ferę wyjątkowości i niczym nieuprawnioną górnolotność.  

W sensie dosłownym dostrzegamy go w czyjejś osobistej atrakcyjności, 

energetyczności i spontaniczności, co może wyrażać się np. przez czyjś urok, 

naturalność lub spontaniczność. 

Dzięki używaniu tego stanu Ja osoba może pielęgnować i doceniać korzyści, 

jakie można czerpać z życia społecznego i odczuwać emocje namiętności, czuło-

ści i cierpienia
26

. Wydaje się, że dobrym uzasadnieniem ujawniającym ten stan 

mogą być następujące słowa Erica Berne’a:  

[…] niektóre dziecięce cechy włączają się do stanu Ja Dorosły w inny sposób, niż to się 

dzieje w kontaminacji. […] można zaobserwować, że niektórzy ludzie zachowując się w 

dorosły sposób, mają naturę otwartą i wiele dziecięcego uroku27. 

Można powiedzieć, że Pathos stwarza tu pewną równowagę, gdzie ujawnia-

jące się emocje łączą się z racjonalnym i poznawczym obszarem osobowości,  

a przecież wiadomo, że istnieje tu odwieczne napięcie. Arystoteles pisał, że ten, 

kto dał się opanować namiętnościom, przestaje dostrzegać to, co słuszne, opo-

wiadał się zatem za równowagą między namiętnościami i rozwagą, które powin-

ny charakteryzować każdego z ludzi.  

                                                      
L. Schlegel, Gedanken zum Erwachsenen-Zustand der „integrierten” Person nach Berne, 

„Zeitschrift für Transaktions Analyse in Theorie und Praxis” 2001, nr 3, s. 77–90; J. Schneider, 

Von der Kunst erwachsen zu handeln: Die Ethos-, Pathos- und Logosqualitäten der 

Erwachsenenichzustände und die Auflösung und Transformation von Eltern- und 

Kindichzuständen, „Zeitschrift für Transaktions Analyse in Theorie und Praxis” 2001, nr 4,  

s. 148–164.  
26  Zob. M. James, D. Jongeward, dz. cyt., s. 344.  
27 E. Berne, dz. cyt., s. 194–195. 
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W tradycji filozoficznej odnajdujemy dwa przeciwstawne stanowiska wobec 

relacji, jakie mają łączyć rozum z emocjami. David Hume (1711–1776) uważał, 

że rozum winien być niewolnikiem uczuć. „Rozum jest i powinien być jedynie 

sługą namiętności” – twierdził. Z kolei Immanuel Kant (1724–1804) był zdecy-

dowanym obrońcą poglądu, że to właśnie rozum powinien mieć prymat nad sfe-

rą emocjonalną. Nie ulega wątpliwości, iż Pathos wpisuje się w spuściznę Kan-

ta, a nie Hume’a. Dezintegrację stanu Ja-Dziecko, który nie jest zintegrowany  

z pozostałymi stanami ego oraz poddany racjonalnej sferze myśli i poznania, 

dobrze ilustrują słowa św. Pawła: „Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo 

nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę” (Rz 7, 15). 

Przykładem potwierdzającym tezę, że nie należy rozdzielać emocji od rozu-

mu, może być też rozprawa Paula Blooma, który w sposób wyczerpujący uar-

gumentował tezę, iż empatia rozumiana jako emocjonalne odczuwanie cierpienia 

innych, pozbawiona aspektu racjonalnego, przynosi więcej szkód niż pożytku
28

. 

Dlatego opowiada się za empatią poznawczą zamiast emocjonalnej, wyraźnie 

przyznaje, podobnie jak Kant, prymat rozumowi w tym odwiecznym konflikcie 

między głową a samym tylko sercem. Autor, profesor psychologii na Uniwersy-

tecie w Yale, pisze o swojej rozprawie tak:  

Moja książka nie jest po prostu atakiem na empatię. Chodzi mi o coś więcej. Chcę przed-

stawić argumenty na rzecz świadomej, rozważnej refleksji w życiu codziennym, dowo-

dząc, że powinniśmy starać się posługiwać raczej głową niż sercem29.  

Dobrze oddaje ten problem również taki oto cytat:  

Uczucia trzeba przepracować. Na nic zda się wypieranie ich ze świadomości, dławienie. 

Ale też niczego nie osiągniemy poprzez folgowanie im. Mamy uczucia, ale – nie jeste-

śmy nimi. Trzeba o tym pamiętać. Mogą być siłą niszczycielską, ale też właściwie kie-

rowane – stają się siłą dla wszelkiego działania, potężną i niezastąpioną30. 

Ciekawe wyniki badań przynosi artykuł Joanny Grabowskiej dotyczący ana-

lizy porównawczej między transakcyjnymi stanami ego a spostrzeganiem przez 

uczniów wybranych elementów obrazu własnego życia rodzinnego. Badania te 

ujawniły, że istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy konstruktywnymi 

cechami relacji i funkcjonowania rodziny, jej poziomem komunikacji i spójności 

a ukształtowanym stanu Pathos u osób badanych
31

. Pathos służy rozwojowi in-

teligencji emocjonalnej (EI). 

3. Philia (łac. filius – syn, filia – córka). Jest to obszar integracji struktury 

Ja-Rodzica i Dziecka w zakresie możliwości budowania przywiązania, więzi, in-

                                                      
28  P. Bloom, Przeciw empatii, Argumenty za racjonalnym współczuciem, Kielce 2016.  
29  Tamże, s. 15.  
30  M. Matuszczak, Czym są… uczucia, „Niezależna Gazeta Polska – Nowe Państwo”, 2010, nr 5, 

s. 34.  
31  J. Grabowska, Stany Ja uczniów a spostrzeganie przez nich wybranych elementów obrazu wła-

snej rodziny, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” 2017, nr 6 [w druku]. 
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tymności oraz zaangażowania (stąd pojęcie afiliacji). Pojęcie to było dotąd nie-

obecne w literaturze transakcyjnej i zostało wyodrębnione przez autora tego 

opracowania. Greckie pojęcie philia
32

 należy wiązać z problematyką więzi, wy-

rażającej się poprzez uczucia miłości i przyjaźni. Termin filiacja jest odpowied-

nikiem pokrewieństwa. Philia często bywa stawiane obok innych składowych 

miłości, jak eros (zafascynowanie kochaną osobą) i agape (miłość ofiarna, pełna 

poświęcenia i troski). Jest to jednak w swoim założeniu miłość wolna od zmy-

słowości, nastawiona natomiast na przyjacielskość, bezinteresowność, lojalność 

i wierność. Miłość, gdzie dobro drugiej osoby stawiane jest wyżej niż dobro 

własne (amor benevolentiae). W tym sensie przeciwstawia się „miłości pożąda-

nia” (amor concupiscentiae), gdzie dobro własne ma swoje pierwsze miejsce. 

Philia jest najbliższa znaczeniu miłości przyjacielskiej. Charakteryzuje się połą-

czeniem intymności z zaangażowaniem, zobowiązania z decyzją trwania. 

Intymność jest tu wyrazem bliskości emocjonalnej oraz wszystkich innych 

uczuć i działań służących przywiązaniu. Intymność, jako najpełniejszy wyraz 

więzi, to wszelkie pozytywne uczucia i działania wzmagające przywiązanie. Po-

jawia się w niej dbanie o dobro drugiej osoby i szacunek wobec niej, a także za-

ufanie, zrozumienie, chęć dzielenia się oraz otrzymywania i dawania wsparcia. 

W tak silnym przejawie wzajemnej więzi druga osoba staje się ważnym elemen-

tem własnego życia. Emocje składające się na intymność są w dużej mierze wy-

nikiem komunikacji między partnerami i rozumienia potrzeb osoby kochanej. 

Dynamika intymności, traktowanej jako bliskość, rośnie stopniowo wraz z trwa-

niem relacji i wolno opada po osiągnięciu swego maksimum. To bowiem, co po-

łączyło ludzi, nie znika tak szybko. Intymność jest więc bliskością emocjonalną, 

wiążącą się z przywiązaniem i głębokim zaufaniem.  

Zaangażowanie służy utrzymaniu relacji i odpowiedzialności za jej trwanie, 

zaspokajaniu czyichś potrzeb, ale także respektowaniu istnienia, postaw i warto-

ści drugiej osoby. Nieodłączną składową Philii, obok intymności, byłoby zatem 

zaangażowanie. Zaangażowanie wiążące się z podjęciem określonego zobowią-

zania służy dostatecznej trwałości relacji i podtrzymaniu jej istnienia. Ten ele-

ment należy w tym miejscu podkreślić ze szczególną siłą, gdyż konstytuuje on  

w najwyższym stopniu omawiane przez nas zjawisko. Philia stanowi pierwo-

wzór i swoistą matrycę społeczną, zgodnie z którą kształtowane będą późniejsze 

więzi międzyludzkie. Wyraża się też poprzez tzw. „głód przynależności”
33

,  

a więc potrzebę budowania pozytywnych relacji z innymi
34

. Nieprzypadkowo 

                                                      
32  W łacinie jej odpowiednikiem jest: amicitia, oznaczająca związek przyjaźni i przymierza,  

a amicissimus jest najlepszym przyjacielem, opiekunem, patronem, towarzyszem i sprzymie-

rzeńcem; za: Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1979, s. 33–34.  
33  W AT „głodami” określamy potrzeby człowieka.  
34  T. White, Symbiosis and Attachment Hunger, „Transactional Analysis Journal” 1997, vol. 27, 

nr 4; T. White, Transference, Attachment, and the transactional Symbiosis, „Transactional 

Analysis Journal” 1998, vol. 28, nr 2.  
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zatem Philia odpowiada za powstanie trzech pierwszych transakcyjnych pozycji 

życiowych
35

. Są one bowiem konsekwencją najwcześniejszych emocjonalnych 

doświadczeń dziecka w relacjach z rodzicami. Można, z dużym uproszeniem, 

powiedzieć, że są one takie, jak kształtowały się nasze relacje z rodzicami, gdy 

bylismy dziećmi. Jednak – i to też trzeba odnotować – w przypadku przyjęcia 

najbardziej optymalnej z punktu widzenia zdrowia psychicznego pozycji „Ja je-

stem OK – (Ty) Wy jesteście OK” musi zostać zaangażowany stan Ja-Dorosły, 

gdyż nie osiąga się jej biernie, ale przez podjęcie własnej, autonomicznej decy-

zji. Jest ona więc bardziej przyjętą postawą niż samym odczuciem. W tym wy-

padku czwarta z pozycji życiowych (+,+) mieściłaby się już w obszarze central-

nej integracji, którą ilustruje powyższy wykres. Philia służy rozwojowi inteli-

gencji społecznej (SI). 

4. Logos (gr. lógos). Stanowi obiektywną zdolność do analizy danych, 

umożliwia dobry kontakt z otoczeniem oraz racjonalną i realistyczną ocenę rze-

czywistości. Można zatem powiedzieć, że osoba posługująca się sprawnie tym 

stanem rzeczy potrafi w sposób optymalny gromadzić i analizować posiadane 

przez siebie informacje oraz opracowywać je w sposób obiektywny i logiczny. 

Stąd też czasem Logos używany jest zamiennie w AT z pojęciem Technika (ang. 

technics), co podkreśla jego sprawny, użyteczny i instrumentalny charakter
36

.  

W analizie strukturalnej drugiego stopnia Logos stanowi najbardziej centralne 

miejsce – jako Dorosły w Dorosłym (ang. The Adult in the Adult)
37

. 

W modelu zintegrowanej osobowości stanowi również centralny obszar od-

powiadający symbolowi „in” (zob. rys. 1.). Logos służy rozwojowi inteligencji 

intelektualnej (II).  

Zestawienie powyższych kategorii jako wskaźników działań edukacyjnych 

ilustruje tabela 1.  

Tabela 1. Transakcyjne wskaźniki działań edukacyjnych  

Zintegrowane stany Ja 

– wyznaczniki działań 

edukacyjnych 

Niektóre z cech postulowane  

w wychowaniu 

Docelowe rodzaje rozwoju inteli-

gencji 

Ethos 

przewidywalność, rzetelność, 

szczerość, wdzięczność, nie-

złomność, wierność, słowność, 

punktualność, uczciwość, odpo-

wiedzialność, lojalność, wiary-

godność, solidność, godność itd.  

Inteligencja moralna (MI – Moral 

Intelligence). Zdolność do ustalenia, 

w jakim zakresie przyjęte zasady, 

normy i wartości można pogodzić  

z własnymi dążeniami, wyborami 

oraz działaniami.  

                                                      
35  T.A. Harris, W zgodzie z sobą i z tobą…, s. 52–70. 
36  M. James, D. Jongeward, dz. cyt., s. 245–252. 
37  J. Jagieła, Słownik…, s. 110. 
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Tabela 1. Transakcyjne wskaźniki działań edukacyjnych (cd.)  

Zintegrowane stany 

Ja – wyznaczniki 

działań edukacyjnych 

Niektóre z cech postulowane 

w wychowaniu 

Docelowe rodzaje rozwoju inte-

ligencji 

Pathos 

łagodność, opanowanie, urok 

osobisty, wdzięk, otwartość, po-

wściągliwość, czułość, współ-

czucie, spokój wewnętrzny, cier-

pliwość, intuicja38 itd.  

Inteligencja emocjonalna (EI – 

Emotional Intelligence). Zdolność 

rozumienia siebie, rozpoznawania 

emocji, radzenia sobie ze sferą 

uczuć, kontrolowania ich oraz kie-

rowania nimi. 

Philia  

zdolność budowania więzi, opie-

kuńczość, zażyłość, pomocni-

czość, zaufanie, towarzyskość, 

intymność, przyjacielskość, ser-

deczność, poczucie tożsamości 

itd.  

Inteligencja społeczna (SI – Social 

Intelligence). Zdolność do budowa-

nia interakcji społecznych i rozu-

mienia zachodzących tu procesów 

oraz troska o potrzeby, dążenia, czy 

działania innych.  

Logos – centrum integracji  

rozsądek , stanowczość, realizm, 

obiektywizm, rozumienie, anali-

tyczność, konkretność, dociekli-

wość, logiczność, konsekwencja, 

wytrwałość, bystrość, przenikli-

wość, zdolność uczenia się  

w nowych sytuacjach itd.  

Inteligencja intelektualna (II – In-

tellectual Intelligence). Zdolność do 

postrzegania i analizy otoczenia, ro-

zumienia, uczenia się oraz wykorzy-

stywania posiadanej wiedzy do roz-

wiązywania różnych problemów.  

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższe zestawienie stanowi pierwsze próby ukazania potencjału, jaki 

stwarza edukacyjna analiza transakcyjna w zakresie możliwości stanowienia ce-

lów wychowania poprzez wskazanie konkretnych wyznaczników prowadzących 

do rozwoju określonych rodzajów inteligencji.  

Wnioski 

Zaprezentowany cel działań edukacyjnych, jakim jest Zintegrowany Dorosły 

i jego wyznaczniki, takie jak Ethos, Pathos, Philia i Logos, wynika z koncepcji 

edukacyjnej analizy transakcyjnej. Nie wyczerpuje on w sposób oczywisty cało-

ści celów, jakie stawiać można wobec edukacji i wychowania. Nie takie prze-

świadczenie przyświecało autorowi tego opracowania. Była nim natomiast chęć 

przedstawienia szerszemu gronu czytelników rozwiązań, jakie odnaleźć można 

w jednym z nurtów współczesnej psychopedagogiki. W koncepcji, która szuka 

dopiero swojego miejsca wśród szerokiego spektrum dyscyplin i subdyscyplin 

pedagogicznych. Czy rozwiązania te okażą się przydatne? Trudno w tym mo-

                                                      
38  Rozumiana jak u Geralda Traufettera jako „mądrość uczuć”, za: G. Traufetter, Intuicja czyli 

mądrość uczuć, Warszawa 2009.  
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mencie wyrokować. Najlepszym sprawdzianem będzie tu upływ czasu oraz naj-

bardziej miarodajne kryterium, jakim jest praktyka edukacyjna, a zatem fakt, czy 

przedstawione wyznaczniki działań przełożą się na konkretne programy pracy 

wychowawczej szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Jeśli tak 

się stanie, treści zawarte w teorii analizy transakcyjnej znalazłyby swoją uży-

teczną realizację, nie pozostając jedynie pobożnymi życzeniami oraz propozy-

cjami zawartymi na stronach kolejnych artykułów naukowych.  
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Determinants of Educational Activities.  

The Perspective of Educational Transactional Analysis  

Summary 

The paper names the state of an Integrated Adult as the goal of education. In the area of Educa-

tional Transactional Analysis, such elements as Ethos, Pathos, Philia and Logos can became valu-

able determinants of educational activities leading to the development of particular types of intelli-

gence: moral, emotional, social and intellectual. 

Keywords: Educational Transactional Analysis, Integrated Adult, determinants of educational ac-

tivities, types of intelligence. 
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Wprowadzenie 

Teleologia wychowania, aksjologia wychowania oraz antropologia filozo-

ficzna, zdaniem Józefa Górniewicza, stanowią subdyscypliny teorii wychowa-

nia, jako jednej z podstawowych dziedzin myśli pedagogicznej
1
. W teorii wy-

chowania postuluje się zazwyczaj oddzielenie teleologii od aksjologii wychowa-

nia. Sławomir Sobczak teleologię wychowania połączył z antropologią filozo-

ficzną, człowiekowi przypisuje zatem naczelną wartość pedagogiczną, zawartą 

w istocie człowieczeństwa. Jednym z najważniejszych pytań staje się pytanie  

o istotę człowieczeństwa, czy też jego najgłębszą naturę. Odpowiedź na nie bę-

dzie poszukiwana w tej pracy przez hermeneutyczną analizę traktatów indyjskiej 

Jogaćary oraz nawiązującej do niej chińskiej szkoły mahajany Weishi/Faxiang. 

Aksjologia wychowania jest uwarunkowana światopoglądowo – może się zmie-

niać w zależności od określonego światopoglądu, a tym samym będą się zmie-

niać podstawy wychowania
2
. Wychowanie jest działalnością celową, czyli jest 

                                                      
1  J. Górniewicz, Teoria wychowania (Wybrane problemy), wyd. 2 poprawione i rozszerzone, To-

ruń – Olsztyn 1996, s. 40–41. 
2  S. Sobczak, Celowość wychowania. Tomistyczne podstawy teleologii wychowania, Warszawa 

2000, s. 42. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.32
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powiązane z formułowaniem celów. Pedagogika, oparta przede wszystkim na 

teorii wychowania, szuka odpowiedzi na pytanie o to, co chcemy osiągnąć, od-

wołuje się przy tym do filozofii człowieka, aksjologii, teorii kultury, i formułuje 

swoje normy, wzorce, wartości, cele i ideały
3
. Jak pisał Bogusław Śliwerski, ak-

sjologia pedagogiczna, będąca działem filozofii wychowania, jako nauka o war-

tościach pedagogicznych, rozpatruje w postaci refleksji teoretycznej wartości  

w socjalizacji i wychowaniu człowieka, tym samym pomaga formułować wszel-

kie oddziaływania pedagogiczne oraz treści i programy wychowawcze
4
. Rów-

nież zdaniem Władysława Cichonia, szeroko rozumianą filozofię wychowania 

tworzą zagadnienia aksjologii, jako ogólnej teorii wartości, aksjologii moralnej, 

aksjologiczno-wychowawcze, antropologii filozoficznej i teorii wychowania. 

Człowiek stanowi wspólny przedmiot badań aksjologii i antropologii oraz teorii 

wychowania. Określone koncepcje człowieka i wartości, formułowane w antro-

pologii filozoficznej i aksjologii, wpływają na aksjologiczno-antropologiczną 

problematykę pedagogiki, a szczególnie na tworzenie ideałów i celów wycho-

wania, jak również wybór jego treści i metod
5
. Jak pisał Stanisław Nalaskowski, 

wśród źródeł ideału wychowawczego coraz częściej wymienia się filozoficzne. 

Ideał wychowania to nie tylko teoria i praktyka nauczania i wychowania, ale 

również ich rezultat w postaci pewnej psychologicznej konstrukcji czy obrazu 

człowieka
6
. Nowy ideał wychowania, formułowany w odpowiedzi na potrzeby 

współczesnego świata, jest powiązany z ideami i wartościami wolności, odpo-

wiedzialności i godności człowieka
7
. 

Dążąc do stworzenia syntetycznej wiedzy o wychowaniu człowieka, wykracza-

jącej poza teorie pedagogiczne tylko zachodniego kręgu kulturowego, uwzględnia-

jącej również, jak to wykazano, podstawowy aspekt antropologiczny i aksjologiczny 

wychowania, należy sięgnąć do dorobku filozoficznego wypracowanego przez całą 

ludzkość. W dorobku tym znajdują się także takie wartości, jak: ideały i wzorce, 

przekonania i wierzenia oraz preferencje i upodobania, zawarte w nieznanych do-

tychczas pedagogice polskiej, a nawet zachodniej, szkołach chińskiego buddyzmu 

mahajany. Niniejsza praca stanowi kolejne uzupełnienie tej wiedzy.  

Opracowałem dotychczas aspekt pedagogiczny w postaci rozumienia wy-

chowania i samowychowania, ideałów i wartości pedagogicznych zawartych  

w dwóch z podstawowych trzech dalekowschodnich systemów filozoficzno- 

-religijnych, taoizmie (również neotaoizmie) i konfucjanizmie (także neokonfu-

                                                      
3  S. Sobczak, Teleologia wychowania, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6: Su–U, 

red. T. Pilch, Warszawa 2007, s. 544. 
4  B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012, s. 98. 
5  W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, 

Kraków 1996, s. 173–175. 
6  S. Nalaskowski, O ideale wychowania i celach kształcenia. Studium z pedagogiki porównaw-

czej, Toruń 1994, s. 12–14. 
7  Tamże, s. 41 i nn. 
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cjanizmie)
8
, oraz w trzech z sześciu głównych szkół chińskiego buddyzmu ma-

hajany: Huayan, Tiantai, Sanlung Zong, ponadto niektóre walory szkoły Zen  

w kontekście pedagogicznym. W tym artykule skupiam się natomiast na wstęp-

nym rozpoznaniu wartości wychowawczych szkoły chińskiej mahajany, zwanej 

Faxiang Zong, a także jej powiązań z osiągnięciami pedagogiki zachodniej.  

Główne problemy badawcze tej pracy naukowej są następujące: 

— jak rozumiano rzeczywistość wychowawczą, wychowanie i samowychowa-

nie człowieka w badanej szkole chińskiej mahajany Weishi/Faxiang Zong? 

— jakie ideały wychowania i inne wartości pedagogiczne zawarte są w dorobku 

tej szkoły? 

— czy występują i, ewentualnie, jakie są analogie i różnice między wiedzą  

i wartościami pedagogicznymi badanej szkoły a osiągnięciami pedagogiki 

polskiej i zachodniej?  

W celu rozstrzygnięcia tych problemów przeanalizuję podstawowe dzieła Ja-

gaćary i Weishi/Faxiang, zachowane w kilku językach Wschodu, a dostępne  

w przekładzie na język polski i angielski, a także naukowe opracowania dotyczące 

badanej problematyki, odwołując się przy tym do metod badań pedagogicznych  

w postaci hermeneutyki pedagogicznej oraz pedagogicznych badań porównaw-

czych
9
. Odwołam się także do stosowanej w badaniach historii wychowania i myśli 

pedagogicznej metody indukcyjnej, która pozwala na postrzeganie, analizowanie  

i rozstrzyganie problemów badawczych z uwzględnieniem faktów historycznych, 

tworzących szerszy kontekst badanych zjawisk, a więc ich uwarunkowania i powią-

zania społeczne, historyczne, kulturowe, a nawet biograficzne, co przyczyni się do 

wyprowadzenia końcowych uogólnień
10

. Artykuł stanowi pierwsze wejrzenie  

w aspekt pedagogiczny szkoły Właściwości Umysłu/Świadomości – Weishi (Fa-

xiang Zong), jest zatem zaledwie moim przedrozumieniem
11

 badanej problematyki.  

Oprócz wymienionych szkół chińskiego buddyzmu mahajany, w przyszłości 

należy jeszcze rozpoznać, a potem dogłębnie zbadać, wartości pedagogiczne 

szkoły Zhenyan, której nauki są powiązane z praktykowaniem mantr
12

, a także 

Jìngtǔ – Szkołę Czystej Krainy
13

 oraz odłamy i rozgałęzienia szkoły Chan. Bez 

                                                      
8  Zagadnienia te ująłem w obszernej monografii: P. Zieliński, Taoistyczne, konfucjańskie i za-

chodnie koncepcje pedagogiczne, Częstochowa 2015.  
9  Dokładniej metody te opisałem w mojej rozprawie habilitacyjnej, por.: P. Zieliński, Taoistycz-

ne, konfucjańskie…, s. 30–43. 
10  Por. B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, wyd. 2, Warszawa – Poznań 1974. 
11  B. Milerski, Pedagogika kultury, [w:] Pedagogika, t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, War-

szawa 2004, s. 231. 
12  Na temat mantr w buddyzmie pisał: R. Janik, Pedagogiczne aspekty oddziaływania hindu-

istycznych i buddyjskich systemów filozoficzno-religijnych w okresie globalizacji, „Prace Na-

ukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2014, t. 23, s. 128. 
13  B. Scherer, Buddyzm, Kęty 2009, s. 121; P. Zieliński, Wzorce starochińskiego humanizmu  

w edukacji, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2013, 

t. 22, s. 93–95.  
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wątpienia wartościowe byłoby zapoznanie się z aspektem pedagogicznym bada-

nych szkół przez analizę dorobku filozoficzno-religijnego i działalności ich przed-

stawicieli również spoza Chin, w krajach, do których trafiły wskazane szkoły.  

Realizowane badania mają charakter badań interdyscyplinarnych, mieszczą 

się zarówno w problematyce zainteresowań nauk pedagogicznych, takich jak 

teoria wychowania oraz pedagogika porównawcza, jak i nauk filozoficznych, 

głównie antropologii filozoficznej, etyki i aksjologii, ale też ontologii i episte-

mologii
14

, ponadto różnorakich nurtów filozoficznych, a także religioznawstwa – 

w jego obszarach soteriologii i eschatologii
15

. 

Powstanie i rozwój szkoły Weishi/Faxiang –  

szkoły Właściwości Umysłu/Świadomości lub Cech Istnienia 

Jak przekazał Dan Lusthaus, szkoła nazywana była przez swych chińskich 

orędowników – Weishi, która to nazwa oddawała sanskryckie określenie Vijñap-

timātra, czyli „tylko świadomość”, a przez ich przeciwników – Faxiang, czyli 

szkołą „cech dharmy” lub też „cech istnienia”
16

. Powstała ona w VII wieku  

w Chinach, w nawiązaniu do nauk indyjskiej szkoły Jogaćary (Yogācāry), opar-

tej na pisamach Wasubandhu i Asangi, choć już wcześniej dwukrotnie próbowa-

no zaszczepić tam nauki tej szkoły
17

. Na początku VI wieku Północna i Połu-

dniowa szkoła Dilun poczyniły własne i sprzeczne ze sobą interpretacje komen-

tarzy Wasubandhu, zawartych w Sutrze Dziesięciu Stóp – Daśabhūmika-sūtra 

(chiń. Shidi jing lun), w oparciu o tłumaczenia mnichów Bodhiruciego i Ratna-

matiego
18

. Dodatkowo w połowie VI wieku pojawiła się w Chinach nowa wersja 

                                                      
14  Kształtowanie w pełni rozwiniętego człowieka, jak pisał Zbigniew Kwieciński, wymaga m.in. 

uwzględnienia podejść: ontologicznego, epistemologicznego i aksjologicznego. Por. Z. Kwie-

ciński, Socjologia edukacji, Warszawa 1992, s. 13. 
15  Por. J. Marzęcki, Systemy filozoficzno-religijne Wschodu. Historia – metafizyka – etyka, War-

szawa 1999, s. 10. 
16  D. Lusthaus, FAXIANG SCHOOL, [w:] Encyclopedia of Buddhism, t. 1: A–L, red. R.E. Buswell 

Jr, New York i in. 2003, s. 283. Por. też: I. Fischer-Schreiber, Faxiang, szkoła, [w:] Encyklope-

dia mądrości Wschodu. Buddyzm, hinduizm, taoizm, Zen, red. pol. E. i P. Trzeciakowie, War-

szawa 1997, s. 106. 
17  Jogaćara, nazywana też Widźnianawadą (Vijñānavāda) lub Czittamatrą (Cittamātra), została 

przeanalizowana przez pedagoga Tomasza Olchanowskiego w kontekście psychologii jungow-

skiej, w rozdziale zatytułowanym Widżnianawada jako buddyjska psychologia głębi monogra-

fii Wola i opętanie. Por. T. Olchanowski, Wola i opętanie. Enancjodromia a rzeczywistość, 

wyd. 2, Warszawa 2010, s. 329 i nn. 
18  Bodhiruci był indyjskim mnichem i tłumaczem w słynnym klasztorze Shaolin. Ratmanati był indyj-

skim mnichem, który swych tłumaczeń, w tym śastry Daśabhūmika-sūtra, dokonał w Shaolin, przy 

pomocy Bodhiruciego, około roku 508. Bodhiruci starał się też przetłumaczyć czterotomową Uttara-

tantra-siastrę, Sutrę Lotosu i inne sutry buddyzmu mahajany. Por. Eminen Monks, http://www. 

shaolin.org.cn/templates/EN_SL_new_T/sl_new.aspx?nodeid=325 [dostęp 9.07.2017].  
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Jogaćary, dzięki tłumaczeniu Paramārthy (499–569), kolejnego indyjskiego mi-

sjonarza buddyzmu. Doszło do sporów między trzema nowo powstałymi szko-

łami, dotyczących istoty Jogaćary i transmitowanej przez Asangę (zwłaszcza  

w Traktacie o Niezmiennej Naturze, skt. Ratna-gotra-vibhāga, lub Uttara- 

-tantra-siastra) doktryny Tathagatagarbhy (Natury czy Matrycy Buddy, swo-

istego potencjału Stanu Buddy), które zapragnął rozstrzygnąć słynny chiński 

buddysta Xuangzang (ok. 600–664). Chciał to osiągnąć dzięki nowym, dotych-

czas nietłumaczonym na język chiński, dziełom, dlatego wyprawił się do Indii, 

gdzie przebywał w latach 629–645, aby je pozyskać
19

. Mnich pozostawił po so-

bie ogromne w swej objętości dzieło Zapiski z krajów zachodnich (Si-jü-ki), 

uchodzące za jedno z najważniejszych w literaturze chińskiej w ogóle
20

. Po po-

wrocie do Chin Xuangzang wprowadził logikę buddyjską i przetłumaczył ponad 

siedemdziesiąt tekstów, aby uspójnić chińską i indyjską Jogaćarę, gdyż doszedł 

do wniosku, że różnice między nimi, zarówno doktrynalne, jak i metodologicz-

ne, są nie tyle znaczne, co wręcz podstawowe
21

. Tak oto powstała nowa szkoła, 

zwana Weishi/Faxiang, założona przez Xuangzanga i jego ucznia Kuizhi (Kuiji, 

632–682), a jej podstawowym tekstem jest zbiór szczegółowych nauk szkoły au-

torstwa Xuangzanga, zatytułowany Cheng weishi lun (Widźńaptimatrata-

siddhi)
22

 – Traktat ustanawiający tylko Świadomość.  

Dzięki wsparciu chińskiego cesarza reprezentowana przez Xuangzanga in-

dyjska ortodoksja w wydaniu chińskim stała się bardzo popularna w kraju, 

mnich urósł do rangi wybitnego buddysty, wokół którego zaczęli skupiać się 

uczniowie nie tylko z Chin, ale też z Korei i Japonii. Po śmierci mistrza doszło 

do rywalizacji dwóch jego uczniów o sukcesję – chińskiego mnicha Kuiji (Ku-

izhi) oraz koreańskiego mnicha Wŏnch'ŭka (613–696), z której zwycięsko wy-

szedł Kuiji, pryncypialnie atakujący swego przeciwnika
23

. Wszak Kuiji pomagał 

swojemu nauczycielowi skompilować z dziesięciu sanskryckich komentarzy 

Traktat ustanawiający tylko Świadomość, będący komentarzem do Trim śikā – 

Trzydziestu Wersów Wasubandhu, i to jego interpretacja dzieła Xuangzanga za-

częła powszechnie obowiązywać. Kuiji został pierwszym patriarchą szkoły We-

ishi/Faxiang i pozostawił po sobie wiele komentarzy do buddyjskich sutr, takich 

jak: Sutry Wimalakirtiego (Vimalakīrtinirdeśa-sūtra), Sutry Serca, Sutry Dia-

mentowej, Sutry Lotosu (Saddharmapun d arīka-sūtra), Sutry Amithaby i Maitrej 

i (Amitābha i Maitreya Sūtras), ponadto do tekstów Jogaćary, takich jak: Mad-

hyāntavibhāga, Yogācārabhūmi, Vim śatikā – Dwadzieścia Wersetów Wasub-

                                                      
19  D. Lusthaus, dz. cyt. 
20  Por. M.J. Künstler, Wstęp, [w:] Zapiski z krajów buddyjskich, Warszawa 2015, s. 19. 
21  D. Lusthaus, dz. cyt. 
22  I. Fischer-Schreiber, dz. cyt. 
23  Por. Ahn Kyehyŏn, Buddhism in the Unified Silla Period, [w:] Assimilation of Buddhism in Ko-

rea. Religious Maturity and Innovation on the Silla Dynasty, red. L.R. Lancaster, C.S. Yu, Ber-

keley 1991, s. 10–11.  
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andhu, Traktat o Stu Dharmach Wasubandhu, Komentarze Sthiramati na temat 

Abhidharmasamuccaya Asaṅgi, a także logiki buddyjskiej. Najważniejszymi dla 

szkoły Weishi/Faxiang stały się komentarze pierwszego jej patriarchy, takie jak 

komentarz do Cheng weishi lun oraz komentarz do Fayuan yilin chang, orygi-

nalnego traktatu Jogaćary – Eseju o Lesie Znaczenia w Ogrodzie Dharmy Ma-

hāyāny
24

. 

Kolejni patriarchowie szkoły: drugi – Hui Zhao (650–714) i trzeci – Zhi 

Zhou (668–723), również pisali swoje komentarze do Fayuan yulin chang, Sutry 

Lotosu i tekstu Jogaćary Madhyāntavibhāga, ponadto traktaty o logice buddyj-

skiej oraz komentarze do Traktatu ustanawiającego tylko Świadomość Xuang-

zanga. Po śmierci trzeciego patriarchy szkoła zaczęła podupadać, choć jej teksty 

były dalej rozpatrywane przez inne szkoły buddyjskie. Dopiero na przełomie 

XIX i XX wieku nastąpił renesans zainteresowania tekstami szkoły wśród chiń-

skich filozofów, szukających związków między wschodnią i zachodnią filozofią, 

zwłaszcza na polu epistemologii. Wymienia się tutaj takich filozofów, jak: Yang 

Wenhui (1837–1911), Ouyang Jingwu (1871–1943), Taixu (1890–1947) oraz 

Xiong Shili (1883–1968)
25

. 

Szkoła Weishi/Faxiang miała swoje odpowiedniki w koreańskim Pŏpsang 

oraz japońskim Hossō. W krajach tych początkowo jej odłamy rozwijały się do-

brze, jednak później, od XIII i w późniejszych stuleciach, zaczęły podupadać, aż 

zanikły. Wiele chińskich i dalekowschodnich szkół mahajany zaakceptowało 

niektóre, podstawowe dla szkoły Weishi/Faxiang, przekonania i wierzenia, jak te 

o ośmiu rodzajach świadomości, trzech naturach i tylko umyśle (świadomości)
26

.  

Podstawowe dla szkoły Weishi/Faxiang dzieła Wasubandhu  

i Asangi w ujęciu pedagogicznym 

Szkoła Weishi/Faxiang oparła się na kilku tekstach indyjskich, głównie au-

torstwa Wasubandhi i Asangi. Wasubandhu jest nie tylko uczonym szkół Sarwa-

stiwady i Jogaćary, ale też wymienia się go jako 21 w linii od Buddy Śakjamu-

niego indyjskiego patriarchę szkoły Zen. Być może istniało dwóch mnichów 

buddyjskich mających to samo imię. Wasubandhu starszy byłby sarwastiwadi-

nem i autorem ważnego dla tej szkoły dzieła Abhidharma-kośa, czyli Skarbnicy 

Abhidharmy, a Wasubandhu młodszy byłby bratem Asangi i współtwórcą Jo-

gaćary, ponadto autorem tekstów wyjaśniających istotę tej szkoły, jak: Dowód, 

że wszystko jest tylko poznaniem, w 20 strofach – Wimszatika-widźńaptima- 

                                                      
24  Por. Dasheng fayuan yilin zhang, [w:] R.E. Buswell Jr, D.S. Lopez Jr, The Princeton Dictiona-

ry of Buddhism, Princeton 2014 (wersja elektroniczna), s. 570–571; D. Lusthaus, dz. cyt. Do 

tego tekstu Kuiji nie udało się bezpośrednio dotrzeć.  
25  Tamże.  
26  Tamże, s. 283–284. 
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tratasiddhi (Wimszatika, Vim śatikā), Trzydzieści wersów – Trimśika (Trim śikā), 

oraz komentarzy do dzieł Asangi, a także sutr mahajany: Daśabhumiki, Sutry 

Diamentowej, Sutry Lotosu, Sukhawati-wjuhy
27

. 

Jednym z podstawowych tekstów buddyjskiej szkoły mahajany – Jogaćary –

jest Trim śikā-vijñaptimātratā (w zapisie pinyin Weishi Sanshi Lun Song), czyli 

Trzydzieści wersów o Świadomości, autorstwa Wasubandhu. Mistrz w tekście 

tym pisał: 

Przypisywanie [realności treściom takich pojęć jak] „ja” oraz czynnikom bytu (dharma) 

zachodzi w wieloraki sposób i dotyczy [jedynie] przekształcenia (parinama) świadomo-

ści. […] To przekształcenie świadomości jest wyobrażeniem (wikalpa). To, co jest wy-

obrażone przez nie – to nie istnieje. Dlatego to wszystko (świat zjawiskowy) jest jedynie 

samą treścią świadomości. […] Jakakolwiek rzecz, która została wyobrażona przez ja-

kiekolwiek wyobrażenie, jest w swej istocie jedynie przedstawieniem (rzeczą wyobrażo-

ną) (parikalpita-swabhawa). To nie istnieje. […] W odniesieniu do nieistności trojakiej 

natury [rzeczy] naucza się o nieistności wszystkich elementów rzeczywistości. Pierwsza 

[natura] jest nieistotna28 ze względu na znak, druga zaś nie ma własnego bytu; inna nieist-

ność, to jest ta, z której jest (wywodzi się) najwyższa rzeczywistość elementów rzeczywi-

stości. Jest ona również [zwana] „takość” (tathata), ponieważ przez cały czas jest „taka”. 

To jest właśnie jedyna świadomość. Dopóki świadomość nie pozostaje w stanie samej tylko 

świadomości, dopóty nie zanika ciążenie do dwóch pojęć [tj. podmiotu i przedmiotu]29. 

Ten krótki traktat wyjaśnia, w jaki sposób można osiągnąć wyzwolenie, stan 

buddy, czyli ma charakter soteriologiczny i samowychowawczy. Samowycho-

wanie odnosi się tutaj do pozyskania wiedzy o świadomości oraz innych kwe-

stiach, którą można wykorzystać w praktyce, odcinając korzenie złudzeniom, ta-

kim jak „ja” i wszelkie skalania, aż w stanie bez myślenia, bez podpór, osiąga 

się tylko świadomość, stan przebudzenia, wyzwolenia.  

Asanga to żyjący w IV wieku jeden z założycieli szkoły Jogaćary, brat Wa-

subandhu. Znalazł się pod wpływem szkoły Sarwastiwada, istniejącej od  

III wieku p.n.e., reprezentującej, jak się to określa, radykalny pluralizm. Szkoła 

podważała istnienie „ja”, utrzymywała przekonanie o istnieniu dharm, jako pod-

stawowych jednostek rzeczywistości, stale istniejących i podlegających zmianie, 

wyłaniających się ze swego stanu ukrytego i manifestujących się. Według nauk 

szkoły to, co przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, istnieje jednocześnie, zatem 

„wszystko jest”. Szkoła stanowiła formę przejściową od hinajany do mahajany, 

pojawiły się w jej ramach również wierzenia o trzech ciałach buddy, określane 

mianem trikaja oraz wiara w Maitreję, buddę przyszłości
30

. Asanga ponoć swoją 

naukę otrzymał bezpośrednio od Buddy Maitreji, choć obecnie uważa się, że 

                                                      
27  I. Fischer-Schreiber, Wasubandhu, [w:] Encyklopedia mądrości Wschodu…, s. 365. 
28  Raczej – „nieistna”. 
29  Wasubandhu, Trzydziestka strof. Uzasadnienie wyłącznego istnienia treści świadomości. Trimsi-

ka-karika. Widźniapti-matrata-siddhi, tłumacz nieznany, za: www.bogowie.org, tekst dostępny na 

stronie: http://sady.up.krakow.pl/antrel.wasubandhu30.htm [dostęp 10.07.2017]. 
30  I. Fischer-Schreiber, Sarwastiwada, [w:] Encyklopedia mądrości Wschodu…, s. 290. 
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chodziło tu raczej o właściwego założyciela szkoły Jogaćary i mistrza Asangi – 

Maitrejanathę, który mógł być również autorem niektórych dzieł przypisywa-

nych Asandze. Wymienia się tutaj następujące dzieła: Zbiór abhidharmy – 

Abhidharma-samuććaya, Ozdoba sutr mahajany – Mahayanasutralankara, Roz-

różnienie między środkiem a krańcami – Madhyanta-wibhanga oraz Jogaćara-

bhumi-śastra, traktat dydaktyczny
31

. Jednak ważny dla szkoły Weishi/Faxiang 

Traktat o Niezmiennej Naturze – Ratna-gotra-vibhāga, zwany też Uttara-tantra-

siastra, jest prawdopodobnie autorstwa Asangi. Jego autorstwa jest też kolejny  

i podstawowy dla chińskiej szkoły traktat Kompendium mahajany – Mahayana- 

-sumpa-rigraha
32

 lub Mahāyānasam graha. 

Asanga w Buddha Nature. The Mahayana Uttaratantra Shastra – Traktacie 

o Niezmiennej Naturze jednoznacznie stwierdził:  

The perfect buddhakaya is all-embracing, 

suchness cannot be differentiated, 

and all beings have the disposition. 

Thus they always have buddha nature. 

The Buddha has said that all beings have buddha nature 

„since buddha wisdom is always present within the assembly of beings, 

since this undefiled nature is free from duality, 

and since the disposition to buddhahood has been named after its fruit”33. 

Zatem:  

Doskonała Buddakaja34 jest wszechobejmująca, 

takość nie może być zróżnicowana 

i wszystkie istoty mają tę predyspozycję. 

A zatem one zawsze posiadają Naturę Buddy.  

Budda powiedział, że wszystkie istoty mają Naturę Buddy 

„albowiem mądrość buddy jest zawsze obecna w naturze (zespolona z konstrukcją) istot, 

gdyż ta czysta natura jest wolna od dualności, 

i że predyspozycja do stanu oświecenia została określona po jego owocach”35. 

Wszystkie istoty mogą urzeczywistnić stan Buddy, osiągnąć pełne oświece-

nie, rozpoznać prawdziwą naturę rzeczywistości i siebie samych. Wskazuje to 

jednoznacznie na demokratyczne założenia wychowania i samowychowania 

człowieka. 

W dziele Kompedium mahajany, które przetrwało w tłumaczeniu chińskim  

i tybetańskim, Asanga prezentuje główne doktryny Jogaćary. Skupia się zatem 

na tzw. ālayavijñāna, czyli na „świadomości magazynowej”, trisvabhāva – 

„trzech formach istnienia”, pañcamārga – „pięciu ścieżkach” oraz Dharma-

                                                      
31  Taż, Maitrejanatha, [w:] Encyklopedia mądrości Wschodu…, s. 208. 
32  Taż, Asanga, [w:] Encyklopedia mądrości Wschodu…, s. 17–18. 
33  Arya Asanga, Buddha Nature. The Mahayana Uttaratantra Shastra by Arya Maitreya, New 

York, 2000, s. 17–118. 
34  Trzy Ciała Buddy, stany Buddy. 
35  Tłumaczenie własne. 
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kaji
36

. Pierwsza koncepcja zakłada, że wrażenia przeszłych doświadczeń zapisu-

ją się jako nasiona, z których wyrasta świadomość obecnych doświadczeń. 

Człowiek jest strumieniem świadomości wynikłym z ālayavijñāny oraz pravrtti-

vijñany, czyli „aktywnej świadomości”, zasadzającej nowe nasiona. Koncepcja 

„trzech form istnienia” została ogólnie przedstawiona dalej w tym tekście przy 

okazji omawiania idei dzieła Cheng weishi lun mistrza Xuangzanga. Kolejne roz-

działy dzieła Asangi, począwszy od trzeciego, omawiają postęp w rozwoju bodhi-

sattwy dzięki praktyce „cnót-doskonałości” – paramit
37

, a ostatni, dziesiąty rozdział 

skupia się na koncepcji mądrości zawartej w Trikaja – Trzech Ciałach Buddy. 

Dorobek Wasubandhu i Asangi stanowi trwałe podstawy nie tylko szkoły 

Jogaćary, ale innych szkół buddyzmu mahajany w Indiach, Chinach i innych 

krajach Wschodu. 

Nauczanie Szkoły Właściwości Świadomości  

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę tekst autorstwa Xuangzanga – 

Traktat ustanawiający tylko Świadomość – Cheng weishi lun (Widźńaptimatra-

ta-siddhi). Tytuł tego traktatu, powstałego w 659 roku, w Wielkich myślicielach 

Wschodu przetłumaczono na – Ustanowienie systemu wyłączności świadomości 

(Vijñapti-mātratāsiddhi). Dzieło to zostało uznane przez ucznia Xuangzanga  

i zarazem pierwszego patriarchę szkoły Weishi – Kuiji, za podstawowe dla jego 

szkoły. Początkowo Xuangzang miał tylko przetłumaczyć dziesięć komentarzy 

do Trzydziestu wersów o Świadomości, czy też, jak chce D. Lusthaus, Trzydzie-

stu zwrotek, omówionego już dzieła autorstwa Wasubandhu. Jednak, ulegając 

namowom Kuiji, zebrał tezy i idee wyprowadzone z tych komentarzy w osobny  

i zespolony tekst. Dzieło stanowi zatem kompilację idei i twierdzeń wynikłych  

z komentarzy, które pierwotnie mistrz zamierzał przetłumaczyć. Sam Kuiji 

utrzymywał, że jego komentarz do dzieła Xuangzanga jest jedynie poprawny  

i zgodny z interpretacją Dharmapali, indyjskiego przedstawiciela Jogaćary z VI 

wieku. Współcześnie podważa się jednak twierdzenie Kuiji o tajemnym przeka-

zie komentarza Dharmapali dla jego mistrza, ponadto podkreśla się, że działania 

Kuiji miały na celu przejęcie nauk i autorytetu swego mistrza – Xuangzanga – 

tylko do własnego rozporządzania
38

. To zmonopolizowanie nauk mistrza pozwo-

liło na wyodrębnienie się nowej szkoły, ale dokonywane przez nią wykładnie 

nauk Wasubandhu i Xuangzanga niekoniecznie były poprawne.  

                                                      
36  Por. Bodhisattva Asaṅga, The Summary of the Great Vehicle, wyd. 2 poprawione, Berkeley 

2003. Dharmakaja to jedno z trzech ciał Buddy. Jest to ciało wielkiego ładu, bezosobowe, bez-

czasowe, wolne od wszelkiej dualności i przemijania. 
37  Na problematyce rozwoju bodhisattwy w oparciu o paramity bardziej szczegółowo skupiłem 

się w artykule: P. Zieliński, Ideał wychowania i wartości pedagogiczne Huayan, s. 488–490. 
38  D. Lusthaus, Xuanzang, [w:] Wielcy myśliciele Wschodu, oprac. I.P. McGreal, Warszawa 1997, 

s. 113–114. 
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Traktat ustanawiający tylko Świadomość opiera się na Trzydziestu wersach  

o Świadomości Wasubandhu oraz zawiera pewne odbicie polemik dotyczących 

tego tekstu. Jego zawartość to prezentacja „ośmiu rodzajów świadomości, stu 

dharm, trzech bytów samodzielnych, buddyjskich teorii przyczynowości, pięcio-

stopniowej drogi do zostania buddą”
39

 oraz inne zagadnienia. Odbite w tekście 

poglądy Xuangzanga, czy raczej część z nich, znacznie odbiegają od przekonań 

upowszechnionych w VII wieku w chińskim buddyzmie. Przede wszystkim 

mistrz nie zajmował się ideą tathagata-garbhy, niejako ją odrzucając. Natura ta-

thagata-garbhy była dotychczas porównywana z nieograniczoną i niczym nieza-

kłócaną przestrzenią, łonem Buddy, jak to ujmował Fazang (643–712, twórca 

szkoły Huayan), z którego wszystko powstaje. Xuangzang ową „przestrzenność” 

uznał jedynie za twór umysłowy, wynikły z wizualizacji obrazu przestrzeni,  

o którym wcześniej słyszano. Podobnie potraktował wszystkie inne „nie uwa-

runkowane” dharmy, łącznie z takością – tathata, rzekomo dostępną tylko 

oświeconym buddystom. Mistrz pisał w Cheng weishi lun: 

Nie uwarunkowane dharmy są nominalnymi fikcjami skonstruowanymi na podstawie 

„takości”; „takość” jest także pojęciem nominalno-fikcyjnym. […] Nie zgadzamy się  

z innymi szkołami [głoszącymi], że oprócz formy materialnej, umysłu itd. istnieje rze-

czywista, stała dharma nazywana „takość”. [Uważamy], że wręcz przeciwnie, nie uwa-

runkowane dharmy nie są w żadnej mierze bytami rzeczywistymi40. 

W dziele przedstawiono też trzy poziomy rzeczywistości. Pierwszy to rze-

czywistość całkowicie fałszywa i błędna, oparta na halucynacjach i innych błęd-

nych percepcjach, a także na logicznych mrzonkach. Druga, nominalnie fałszy-

wa, jest tworzona przez rozmaite twory językowo-pojęciowe, traktowane jako 

realnie istniejące. Część z nich może uwikłać ludzi w obszarze błędnych przy-

wiązań, ale część, jak niektóre koncepcje buddyjskie, chociażby „takości”, może 

pomóc ludziom wykroczyć poza obszar iluzji. Trzecią rzeczywistość tworzą tzw. 

„byty momentalne”, realnie istniejące, wytworzone przez przyczyny, odbierane 

w świadomej percepcji zmysłowej. Chwila takiej percepcji, w przeciwieństwie 

do nieobserwowalnej „takości”, jest rzeczywista. Ostatecznie wymienione po-

ziomy są „konwencjonalnie prawdziwe”, a „ostatecznie prawdziwy” jest stru-

mień powiązanych ze sobą chwilowych uwarunkowań, zwany paratantra
41

. 

Xuangzang zaprzecza poglądom o istnieniu wiecznego, przestrzennego  

i prawdziwego umysłu, praprzyczyny wszystkiego, którego poznanie jest aktem 

oświecenia. Według niego istnieje „tylko umysł”, „tylko świadomość”, poza 

którą nie istnieją realnie postrzegane przedmioty. Zatem nie można przywiązy-

wać się ani do tych przedmiotów, a nawet do (idei) „tylko świadomości”. 

Wszystko dzieje się jedynie wewnątrz świadomości, a poznanie odbywa się 

                                                      
39  Tamże, s. 15. 
40  Xuangzang, Cheng weishi lun, cyt. za: D. Lusthaus, Xuanzang, s. 115. 
41  Tamże, s. 115–116. 
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przez jej „bezpośrednie percepcje”. Każdy ze strumieni świadomości ma wro-

dzone „ziarna” oraz nabywa nowe „ziarna” dzięki doświadczeniom. Lusthaus 

widzi tu analogię z naturą i wychowaniem. Ziarna wewnętrzne oznaczają sote-

riologiczne zdolności danego człowieka, czy będzie on arhatem, pratjekabuddą, 

czy bodhisattwą (co wskazuje na ideały wychowania różnych szkół i tradycji 

buddyjskich). W zależności od „czystości” ziaren można wstąpić na jedną z tych 

trzech ścieżek urzeczywistnienia. Istnieje jednak możliwość rozminięcia się  

z oświeceniem, gdyż ci, którzy nie mają „czystych” ziaren, nie mogą w rezulta-

cie dostąpić oświecenia. Ta doktryna była nie do przyjęcia przez inne szkoły 

chińskiego buddyzmu i przyczyniła się do upadku szkoły Weishi/Faxiang. 

Wszak według Sutry Nirwany i innych sutr mahajany, a także przytoczonego 

wcześniej w tym artykule cytatu z Traktatu o Niezmiennej Naturze autorstwa 

Asangi, wszystkie istoty mogą zostać buddami
42

.  

Pierwszy patriarcha szkoły Weishi/Faxiang Kuiji pozostawił po sobie inter-

pretacje nauk buddyjskich, które zaciążyły na obrazie omawianej szkoły. Znala-

zły one odbicie w wymienionych już wcześniej jego komentarzach do buddyj-

skich sutr, tekstów Jogaćary oraz logiki buddyjskiej, a także zapisanych nauk je-

go mistrza. Kuiji dokonał również systematyzacji nauki Xuanzanga
43

. 

Patriarcha podtrzymał wcześniejszą tezę o tym, że tzw. świat zewnętrzny 

jest wytworem naszej świadomości i nie istnieje niezależnie od nas. Rzeczy sta-

nowią treść tej świadomości. Świat jest tylko czystym umysłem. Wszystkie ist-

nienia zostały zredukowane do stu dharm podzielonych na pięć grup: umysł, 

czyli świadomość, czynniki umysłowe, forma, dharmy niezależne od umysłu  

i dharmy nieuwarunkowane. 

Ponadto sama świadomość dzieli się na osiem rodzajów, w ramach których 

istnieje pięć rodzajów świadomości zmysłowej, np. świadomość wzroku oraz – 

jako szósta – świadomość myśli, przepracowująca postrzegania organów zmy-

słu, jako siódma – manas, czyli skalany umysł lub samoświadomość, czyli to, co 

myśli, pragnie i tworzy, i jest powiązane z subiektywizmem, oraz ósmy rodzaj 

świadomości, opisana już świadomość magazynowa czy świadomość spichlerz – 

ālayavijñāna, przypominająca ocean i nieaktywna sama z siebie. Gdy manas od-

działuje na świadomość-spichlerz, pobudzane są nasiona tam zmagazynowane, 

czyli wrażenia wywoływane przez (uprzednie) czyny, i wyłaniają się indywidu-

alne obiekty. To manas wytwarza świadomość ego, ponadto ocenia informacje 

(które bez żadnej interpretacji docierają do niego w postaci doświadczeń sześciu 

zmysłów), porządkuje je i wydaje polecenia sześciu zmysłom. W tym samym 

czasie manas gromadzi nowe nasiona-wrażenia w ósmej świadomości. Na po-

ziomie manas i ego istnieje dualizm podmiotu i przedmiotu, pierwotne rozróż-

nienie. Oświecenie jako wgląd w iluzoryczną naturę świata osiąga się przez za-

                                                      
42  Tamże, s. 116–117.  
43  I. Fischer-Schreiber, Kuiji, [w:] Encyklopedia mądrości Wschodu…, s. 183. 
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trzymanie dyskryminującego czy też rozróżniającego działania manas. Rozwija-

na jest „wiedza o równości istot”, a manas jest rozjaśniane. Opisane w Cheng 

weishi lun trzy poziomy rzeczywistości to Trzy Poziomy Prawdy. Trzeci poziom 

jest poziomem „Absolutnej Rzeczywistości”, wykracza poza dualizm, wykracza 

poza wszystkie zjawiska i cechy, to prawdziwy stan – tathata, to nirwana. Aby 

dotrzeć do tego stanu Buddy, należy przejść różne etapy rozwoju duchowego, 

pięć pierwszych rodzajów świadomości zamienić w „mądrość czynu”, szósty, 

czyli „świadomość myśli” – w „mądrość wglądu”, manas w „mądrość równo-

ści”, a świadomość magazynową w „mądrość cudownego zwierciadła”. 

Jednak według Szkoły Właściwości Świadomości nie wszystkie istoty po-

siadają naturę Buddy i nie wszystkie urzeczywistnią stan Buddy
44

. Nie osiągną 

tego tzw. Iććiantikowie, czyli „nie wierzący”, ci, którzy odcięli wszystkie korze-

nie kuśala, korzenie „zbawiennego” (działania), a zatem działań powiązanych  

z kultywowaniem braku żądzy, nienawiści i urojenia
45

. Ponadto część istot posiada 

tylko nasiona umożliwiające osiągnięcie stanu arhata lub pratjekabuddy, ale nie 

pełnego stanu buddy, zatem istoty te nigdy nie staną się pełnymi buddami
46

. 

Dwaj kolejni patriarchowie – Hui Zhao (Huizhao) i Zhi Zhou (Zhizhou) 

prawdopodobnie niewiele nowego wnieśli do już ustalonej przez Xuangzanga  

i Kuiji’ego doktryny szkoły, gdyż w literaturze przedmiotu, oprócz podanych 

wcześniej danych o ich twórczości, nie można odnaleźć innych istotnych infor-

macji. Patriarchowie ci mieli swój udział w rozgraniczeniu poglądów buddyj-

skich jako ortodoksyjnych, to jest zgodnych z nauczaniem własnej szkoły i here-

tyckich, różnych od własnych, np. powiązanych z twórczością i działalnością 

wybitnego drugiego ważnego ucznia i współpracownika Xuangzanga, wspo-

mnianego już koreańskiego mnicha Wŏnch'ŭka, aktywnego i wpływowego  

w Chinach w drugiej połowie VII wieku
47

.  

Zakończenie – teoria wychowania i samowychowania  

Weishi/Faxiang 

W tym miejscu podejmę próbę odpowiedzi na postawione we Wprowadzeniu 

pytania, tym samym dążąc też do sformułowania pewnych uogólnień w zakresie 

problematyki badanego tematu.  

W szkole Weishi/Faxiang Zong myśl pedagogiczna odnosi się również do 

koncepcji ontologicznych. Rzeczywistość wychowawcza jest rzeczywistością  

                                                      
44  Taż, Faxiang, szkoła, dz. cyt., s. 106. 
45  Taż, Iććantika, [w:] Encyklopedia mądrości Wschodu…, s. 146 oraz taże, Kuśala, [w:] tamże,  

s. 186.  
46  P. Williams, Buddyzm mahajana, Kraków 2000, s. 117–118. 
47  Eunsu Cho, Wŏnch'ŭk, [w:] Encyclopedia of Buddhism, red. R.E. Buswell Jr, t. 2: M–Z, red. 

R.E. Buswell Jr, New York i in. 2003, s. 903–904. 
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w ogóle, gdyż istnieje tylko jedna prawdziwa rzeczywistość, która może być 

rozpoznana przez niektórych ludzi. Oczywiście „druga rzeczywistość” opisywa-

na przez Xuangzanga zawiera elementy konceptualizacji i nazewnictwa, zatem 

może udawać rzeczywistość wychowawczą, jest jednak złudzeniem, choć część 

tego złudzenia może okazać się pomocna w przebudzeniu się, wyjściu z ułudy, 

co jest jednym z głównych celów wychowania i samowychowania. Kolejnym 

jest pomoc innym na tej drodze, jeśli tylko wykażą się odpowiednim zaintere-

sowaniem i zaangażowaniem, jeśli ich „nasiona” zgromadzone w „świadomości 

magazynowej” pozwolą poważnie kroczyć drogą samopoznania. Jednak tylko 

część wychowywanych i samowychowujących się osób, czyli wysłuchujących 

nauk buddyjskich i stosujących je w praktyce, osiągnie pełne poznanie, tj. stan 

Buddy. Mamy tutaj wskazywane przez szkołę ideały wychowania. Są nimi 

przede wszystkim bodhisattwowie, inni osiągną tylko połowiczne poznanie, są 

to arhaci i pratjekabuddowie, a część istot w ogóle nie będzie zdolna osiągnąć 

wglądu w naturę rzeczywistości. Ten pogląd zdecydowanie odróżnił ideologię 

szkoły Weishi/Faxiang od jej indyjskiego wzorca – Jogaćary. Pojawia się tutaj 

kwestia kategorii pedagogicznej – tolerancji, dlaczego przedstawiciele szkoły 

dokonali podziału istot, różnicując je na zdolne, zdolne tylko częściowo i nie-

zdolne osiągnąć prawdziwego poznania? Można odnaleźć tutaj nie tylko podo-

bieństwa z chrześcijańską koncepcją piekła i zatracenia, wszak nie wszyscy lu-

dzie zostaną zbawieni, ale również odniesienia do sporu istniejącego w naukach 

społecznych, może bardziej w psychologii niż pedagogice, a mianowicie – geny 

czy wychowanie determinują ludzki rozwój i zachowanie, czy też szerzej – robi 

to natura czy kultura? Właśnie pod tytułem Geny czy wychowanie ukazała się 

pod koniec poprzedniego wieku zyskująca szybko popularność praca Judith Rich 

Harris
48

. Z obserwacji poczynionych przez autorkę i wniosków wysnutych  

z prac genetyków behawioralnych wynikało między innymi, że nie wychowanie, 

zwłaszcza przez rodziców, ale uwarunkowania genetyczne (oraz środowiska ró-

wieśniczego) mają znaczny wpływ na kształtowanie się zachowania dziecka. 

Buddyści szkoły Weishi obserwowali z pewnością, że istnieje spora część ludzi, 

którzy nie są podatni na nauki buddyjskie
49

, a nawet nie wykazują się odrobiną 

zachowań etycznych. Zatem ich „nasiona” z przeszłości nie umożliwiły im 

wstąpienia na drogę poznania, jak również te „wytwarzane” w teraźniejszości 

tego im nie umożliwią w przyszłości. W rezultacie nigdy nie dostąpią oni po-

znania, nigdy też nie będą istotami głęboko moralnymi. Pełnym ideałem wy-

chowania proklamowanym przez szkołę był bodhisattwa, niepełnymi – arhat  

i pratjekabudda, jednak idea nietolerancji wykluczyła pogląd o tych samych 

zdolnościach czy możliwościach wszystkich ludzi, dotyczących duchowego  

i moralnego urzeczywistnienia. Zatem część z istot ludzkich nie będzie podlega-

                                                      
48  J.R. Harris, Geny czy wychowanie? Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego?, Warszawa 1998. 
49  Pisząc dokładniej, nie są podatni na nauki szkoły Weishi/Faxiang, gdyż inne szkoły były here-

tyckie, a ich nauki nieprawdziwe.  
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ła wychowaniu moralnemu i nie będzie realizowała samowychowania w tej 

dziedzinie. Za sprawą działalności patriarchów szkoły pojawiły się w niej cechy 

konserwatyzmu i autorytaryzmu. Są one bliskie zapatrywaniom herbartystów, 

jako przedstawicieli pedagogiki pozytywistycznej, która ponadto również pod-

kreślała wartość, jeśli nie jedyność, poznania zmysłowego. 

Jednak w innych szkołach buddyjskich, jak np. w szkole Tiantai, rzecz uj-

mowano inaczej, według nauk Sutry Lotosu ideały bodhisattwy, pratjekabuddy 

czy arhata w gruncie rzeczy oznaczały ten sam ideał, wykraczający poza wszel-

kie różnicowanie.  

Szukając dalszych podobieństw nauk szkoły do idei pedagogicznych zawar-

tych w kierunkach pedagogicznych Zachodu, należy zwrócić uwagę na podo-

bieństwo koncepcji świadomości szkoły Weishi/Faxiang z zachodnią psycholo-

gią głębi, chociażby Sigmunda Freuda, ale przede wszystkim z koncepcją Carla 

Gustava Junga. Zwrócił już na to uwagę Tomasz Olchanowski, pisząc o „Widż-

nianawadzie (czyli Jogaćarze) jako buddyjskiej psychologii głębi”. Podobień-

stwa te dotyczą budowy świadomości i wpływu obszaru nieświadomości (zróż-

nicowanej na obszar nieświadomości indywidualnej i zbiorowej wraz z ich za-

wartościami) na zachowanie człowieka. Wskazane obszary nieświadomości wy-

kazują podobieństwo ze świadomością magazynową, a struktura „ja” ze świa-

domością manas. Sama koncepcja jungowska rozwoju człowieka w procesie in-

dywiduacji zakłada niejako zamianę „ja” na „Jaźń”, nowe centrum świadomości 

człowieka, gdy złudne „ja” ustępuje mu miejsca
50

. Według poglądów omawianej 

chińskiej szkoły u niektórych ludzi alajawidźniana może nie zawierać nasion 

umożliwiających doświadczenie pełni i całkowitości – stanu Buddy. Jednak ta 

szkoła, jak i poprzednia – Jogaćara, podpowiada, że ludzkie zachowanie jest 

przede wszystkim w wielkim stopniu zdeterminowane treściami czy zawartością 

obszaru nieświadomego. Tym samym chińska szkoła podważa koncepcję sku-

teczności wychowawczej intencjonalnego wychowania, jak jest ono w większo-

ści definiowane w zachodnich teoriach pedagogicznych. Również na tę bardzo 

istotną dla pedagogiki kwestię związaną z nieskutecznością świadomego i inten-

cjonalnego oddziaływania wychowawczego zwrócił uwagę T. Olchanowski  

w postulowanej jako współczesny kierunek pedagogiczny pedagogice głębi
51

. 

Innymi słowy wychowanie i samowychowanie jest nie dla wszystkich sku-

tecznie i nie wpłynie na rozwój duchowy i moralny niektórych ludzi. Należy 

wziąć pod uwagę, że jeden z podstawowych komponentów wychowania 

uwzględniany w wielu jego definicjach, czyli składnik „ja” tych definicji,  

w świetle nauk szkoły „tylko świadomości” jest złudzeniem. Jest to zgodne  

z twierdzeniami współczesnej psychologii w nurcie behawiorystycznym, co zna-

lazło również swoje odbicie w analizach podmiotowości jako kategorii pedago-

                                                      
50  T. Olchanowski, dz. cyt., s. 341 i nn.  
51  Por. tenże, Pedagogika a paradygmat nieświadomości, Warszawa 2013. 
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gicznej
52

. Jak mówić o podmiotowym wychowaniu, skoro istnienie jakiegoś sta-

łego „ja” zostało zakwestionowane? Zatem to nie „ja”, czy też świadomość „ja” 

lub manas według omawianych szkół, jest wewnętrznym źródłem wszelkiej 

przyczynowości, jak definiuje się podmiotowość w pedagogice
53

. Zdetermino-

wanie człowieka przez obszar nieświadomości, w tym jego wolności, uniemoż-

liwia nazwanie teorii wychowania Weishi/Fashiang humanistyczną. Pociąga to 

za sobą nierówne traktowanie wszystkich ludzi, co oznacza, że to nie człowiek 

w ogóle, ale tylko wybrani ludzie (zwolennicy Weishi/Fashiang) stanowią naj-

wyższą wartość. Żywienie idei autorytatywności i segregowania ludzi, jako 

istotna cecha szkoły, lokuje ją w nurcie wychowania autorytarnego i niejako na 

bocznym torze ideologii buddyzmu. Pozostaje otwartym pytanie, skąd w szkole 

pojawiło się tak silne przekonanie? Czy za sprawą silnego ducha rywalizacji Ku-

iji, jej pierwszego patriarchy? 

Jak wspomniał D. Lusthaus i jak już nadmieniono we Wprowadzeniu, kilku 

wschodnich uczonych dostrzegło związki chińskiej szkoły z zachodnią filozofią, 

głównie na polu epistemologii. Rozważając te wnioski, sięgamy również do 

warstwy religijnych praktyk szkoły, czy też jej praktyki wychowania i samowy-

chowania. Od strony teoretycznej poznanie według nauk szkoły wiąże się ze 

skupianiem się na prawdziwej rzeczywistości, przejawiającej się jako „momenty 

spostrzegania”.  

To postrzeganie ma się dziać poza poziomem świadomości manas, poza roz-

różnianiem podmiotu i przedmiotu. Należy niejako „zatrzymać” rozróżniającą 

świadomość i rozświetlić ją. To jest właśnie sednem procesu wychowania i sa-

mowychowania. Zachodzi on stopniowo, a praktykowanie ćwiczeń świadomo-

ściowych pozwala na przechodzenie przez kolejne etapy rozwoju człowieka  

i doskonalenie jego mądrości, najpierw jako „mądrości czynu”, w kolejności 

„mądrości wglądu”, potem „mądrości równości”, i wreszcie „mądrości cudow-

nego zwierciadła”. Ten ostatni etap przypomina jungowską ideę synchroniczno-

ści, jako że opróżniony z zaciemnień i poczucia „ja” umysł człowieka doskonale 

odbija, niczym „cudowne zwierciadło”, wszystkie manifestacje świadomości  

i człowiek doświadcza harmonii w skutek „potwierdzania” na każdym kroku 

przez „rzeczywistość zewnętrzną” jego doświadczeń „wewnętrznych”. 

Wcześniej opisany proces zatrzymywania „ego” czy „ja” w świadomej per-

cepcji zmysłowej, podkreślanie danej chwili takiej percepcji, jest według nauk 

szkoły prawdziwie „rzeczywiste”, jest docieraniem do prawdziwej rzeczywisto-

ści. To „rzeczywiście prawdziwy” jest strumień złożony z powiązanych ze sobą 

chwilowymi uwarunkowaniami, tworzącymi „przepływ świadomości” – para-

tantrę. W tym kontekście występuje oczywista zbieżność z założeniami zachod-

niej fenomenologii transcendentalnej w ujęciu Edmunda Husserla. Redukcja fe-

                                                      
52  Por. J. Górniewicz, Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 2001, s. 29.  
53  Tamże, s. 24. 
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nomenologiczna dzieje się właśnie w momencie zawieszenia przekonań o sobie 

samym, świecie i wszelkich poglądów, zawieszenia istnienia „podmiotu” i „ze-

wnętrzności”. Tak ma odsłonić się „czysta świadomość”, dostarczająca już wie-

dzy pewnej. Jest to absolutna rzeczywistość
54

. 

W pedagogice również wykorzystuje się tę metodę przekraczania rozdziele-

nia miedzy podmiotem a przedmiotem wychowania, jak to opisuje pedagogika 

fenomenologiczna. Świat przeżywany jest źródłem procesu wychowawczego. 

Sens wychowania polega na uchwyceniu prawdziwej istoty siebie, przez stru-

mień zachodzących fenomenów własnego świata i światów „cudzych”, manife-

stujących się na drodze człowieka
55

. 

Szkoła Weishi/Faxiang wyraźnie wyróżniała się na tle innych istniejących 

wówczas na Wschodzie szkół buddyjskich, a także wypracowała założenia dok-

trynalne korespondujące z niektórymi humanistyczno-społecznymi ideami peda-

gogiki zachodniej oraz jej współczesnymi kierunkami. 
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Istotą bezpieczeństwa społecznego jest stan, w którym społeczeństwo nie 

jest zagrożone, jak również stan, w którym określona jednostka lub grupa spo-

łeczna jest wolna od zagrożeń o charakterze bytowym, może liczyć na pomoc fi-

nansową w razie potrzeby, mieć poczucie możliwości trwania i szeroko rozu-

mianego rozwoju. Przedmiotem badań będzie rodzina rozumiana jako podsys-

tem systemu społecznego. Opierając się na teorii motywacji A. Maslowa, przed-

stawiona zostanie analiza wybranych czynników, które mają znaczenie dla bez-

pieczeństwa systemów rodzinnych (uwzględnione zostanie funkcjonowanie ro-

dzin w systemie bezpieczeństwa społecznego oraz perspektywa systemowa ba-

dań nad rodziną). Do analiz porównawczych autorzy zdecydowali się wybrać 

Francję, jako przykład kraju, który wielokrotnie w rankingu International Living 

został uznany za najlepszy kraj do życia
1
. W niniejszym artykule nastąpi analiza 

pierwszej grupy zasadniczych potrzeb: potrzeb fizjologicznych. 

                                                      
1  Brano pod uwagę 9 czynników: koszty życia, kulturę i sposób spędzania czasu wolnego, go-

spodarkę, wolność obywatelską, dbałość o środowisko, klimat, opiekę zdrowotną, infrastruktu-

rę i ogólne bezpieczeństwo. W każdej kategorii analizowane państwo mogło uzyskać maksy-

malnie 100 punktów. Dane pochodziły m.in. z: Raporty statystyczne UNESCO, Raporty ONZ  

i amerykańskiego Departamentu Stanu nt. wolności i swobód obywatelskich, poziomu przestęp-

czości, poziomu służby zdrowia etc., https://internationalliving.com/countries/france/live/ [do-

stęp: 20.04.2017]. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.33
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Czynniki bezpieczeństwa ważne dla całości systemu rodzinnego 

w świetle koncepcji A. Maslowa 

Rodzina w definicjach określana jest jako mała grupa społeczna, której 

członkowie powiązani są ze sobą szeregiem relacji
2
. Rzeczywistość rodzinna 

wypełnia wszystkie warunki przewidziane dla grup:  

— liczebność – co najmniej 2 osoby, 

— interakcje – częste i wzajemne, 

— struktura – określana przez pozycje poszczególnych członków grupy, 

— normy i wartości – określające reguły funkcjonowania osób w grupie i całej 

grupy, 

— cele – „punkty w przestrzeni”, do których zmierzają członkowie grupy (cała 

grupa), powiązane z potrzebami członków grupy, 

— spójność – poczucie całości grupy z jednoczesną odrębnością w stosunku do 

innych grup społecznych. 

Mimo powyższej charakterystyki rodziny jako grupy, nie jest ona tylko gru-

pą. Grupy mogą przestać istnieć, np. na skutek braku wspólnych celów, poczucia 

spójności bądź niespełnienia warunku liczebności (np. jeśli na skutek nieszczę-

śliwego zdarzenia z 4-osobowej grupy rodzinnej pozostanie jedna osoba – to nie 

spełnia warunku istnienia grupy, wyznaczanego przez wymaganą liczebność, ale 

niewątpliwie spełnia warunki pozwalające traktować tę jedną osobę jako człon-

ka/reprezentanta odrębnej rodziny). Rodzina jest rzeczywistością trwałą, choć 

zmienną, a jej istota nie ogranicza się do spełnienia określonych warunków kon-

stytuujących grupy społeczne. Rodzinę charakteryzują też wyjątkowe relacje, 

które nie występują w żadnej innej grupie – więzy krwi; dodatkowo, cechą wy-

kraczającą poza rozumienie rodziny jako grupy jest tryb przynależności – z jed-

nej strony niedobrowolny („rodziny nie możemy sobie wybrać”), z drugiej – 

bezwarunkowy (wystarczy „być”). Najważniejszą cechą systemów rodzinnych 

jest całościowość, rozumiana jako organizacja poszczególnych elementów i ich 

wzajemny układ, a nie zwykły zbiór elementów czy ich suma
3
. Rodzina tworzy 

całość, będącą czymś innym niż tylko zbiór osób bądź suma cech poszczegól-

nych członków. To podstawowe założenie – traktowanie rodziny jako całości –

pozwala na analizę potrzeb rodziny, a nie tylko poszczególnych jej członków 

(systemowo, a nie jednostkowo).  

                                                      
2  Odwołanie do systemowego rozumienia rodziny, m.in. w: E. Kornacka-Skwara, Psychologicz-

na analiza systemów rodzinnych rodzin mężczyzn bezrobotnych, Częstochowa 2004. 
3  M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i nie-

zadowolonych z małżeństwa, Lublin 1990, s. 14. 
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Potrzeby podstawowe w teorii A. Maslowa 

Teoria A. Maslowa, zwana teorią motywacji, opiera się na pojęciu potrzeby. 

Maslow proponuje uwzględnienie następujących grup potrzeb oraz ich hierar-

chię zaspokajania:  

1) potrzeby fizjologiczne – ich zaspokojenie zapewnia przetrwanie, stąd zało-

żenie u A. Maslowa, że dla organizmu są one najistotniejsze;  

2) potrzeby bezpieczeństwa
4
 – są czynnikami organizującymi zachowanie, po-

jawiają się sytuacjach, w których nawykowe zachowanie jest niewystarcza-

jące, a organizm człowieka jako całość staje się wówczas mechanizmem po-

szukującym bezpieczeństwa; 

3) potrzeby przynależności i miłości – to „głód” stosunków emocjonalnych, 

bliskich, intymnych relacji, przezwyciężania osamotnienia
5
; 

4) potrzeby szacunku i uznania – są to potrzeby posiadania wysokiej samooce-

ny oraz uznania, prestiżu ze strony innych ludzi
6
; 

5) potrzeby samourzeczywistnienia – o potrzebach tych A. Maslow mówi: 

„człowiek musi być tym, kim może być. Musi być wierny własnej naturze. 

Potrzebę tę możemy nazwać samourzeczywistnieniem”
7
. 

Potrzeby o charakterze estetycznym i poznawczym są warunkami wstępnego 

zaspokojenia potrzeb podstawowych. 

Zgodnie z koncepcją potrzeb Maslowa
8
, kwestią zasadniczą dla prawidłowe-

go rozwoju człowieka jest zaspokojenie poszczególnych grup potrzeb. Maslow 

nie tworzy katalogu potrzeb fizjologicznych, ale patrzy na nie przez pryzmat 

homeostazy. Nie utożsamia wszystkich potrzeb fizjologicznych z homeostatycz-

nymi, natomiast zdecydowanie podkreśla ich moc oddziaływania
9
. Zatem we-

dług Maslowa, poważne niedostatki o charakterze fizjologicznym będą „domi-

                                                      
4  Rozumiane są jako potrzeba stabilizacji, zależności, opieki, uwolnienia od strachu, lęku i cha-

osu; potrzeba struktury, porządku, prawa, ograniczeń, oparcie w opiekunie; A. Maslow, Moty-

wacja i osobowość, Warszawa 1990, s. 76. 
5  Maslow bardzo mocno podkreśla znaczenie „korzeni”, wiążąc choćby część destrukcyjnych za-

chowań dzieci z częstymi przeprowadzkami, dezorientacją, oderwaniem od grupy itd. Zwraca 

uwagę na czynnik migracji, który powoduje oderwanie od „swoich” (sąsiadów, znajomych), 

stawanie się raczej „przyjezdnym” niż „osiadłym”, tamże, s. 83. 
6  Niezaspokojenie tej grupy potrzeb rodzi poczucie niższości i bezradności, co sprawia, że ludzie 

ulegają tendencjom kompensacyjnym lub neurotycznym, tamże, s. 85. 
7  Tamże, s. 86. 
8  Maslow uważał, że dana potrzeba „dominuje” organizm człowieka i staje się motywatorem do 

działania. Uznawał istnienie wieloaspektowych poziomów motywacji, choć w „piramidzie” 

wskazał, które potrzeby są zasadnicze oraz w jakiej kolejności są zaspokajane; por. tamże. 
9  „Niewątpliwie potrzeby fizjologiczne są najbardziej przemożne ze wszystkich potrzeb. Ozna-

cza to w szczególności, że u istoty ludzkiej, która odczuwa krańcowe braki wszystkiego naj-

prawdopodobniej potrzeby fizjologiczne, a nie żadne inne, będą stanowić główną motywację. 

Osoba, która nie ma co jeść, odczuwa brak bezpieczeństwa, miłości i szacunku, będzie odczu-

wała głód silniej niż cokolwiek innego”. Tamże, s. 47. 
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nowały” całość funkcjonowania człowieka, zaś gdy te potrzeby zostaną zaspo-

kojone, natychmiast pojawiają się inne (a po ich zaspokojeniu – kolejne). 

Wskaźnikiem niezaspokojenia potrzeb fizjologicznych jest zakłócenie fizjo-

logicznego funkcjonowania człowieka na skutek np. głodu, pragnienia, niemoż-

ności zaspokojenia popędu seksualnego, ciepła czy dotyku. Ale A. Maslow 

zwraca również uwagę na to, że u człowieka z deprywacją potrzeb fizjologicz-

nych zmienia się jego „filozofia przyszłości”, np. w przypadku głodu taka osoba 

będzie skłonna istotę życia definiować poprzez terminy związane z jedzeniem
10

. 

Współcześnie o znacznym stopniu (poziomie) niezaspokojenia potrzeb fizjo-

logicznych możemy mówić w przypadku ubóstwa i bezdomności.  

Skrajne ubóstwo i bezdomność – zjawiska w Polsce i Francji 

W kontekście działania systemu rodzinnego deprywacja potrzeb fizjologicz-

nych w największym stopniu dotyczyć będzie rodzin o skrajnym poziomie ubó-

stwa. Oznacza to, że w rodzinach tych obecny jest niedostatek pożywienia
11

,  

a czasem niezabezpieczone są inne potrzeby o charakterze fizjologicznym (snu, 

odpoczynku, aktywności, ciepła itp.). Podobnie rodziny bezdomne bądź człon-

kowie rodzin, którzy będąc bezdomnymi (niezależnie od powodów bezdomno-

ści), diametralnie zmieniają funkcjonowanie systemu rodzinnego. Można zary-

zykować stwierdzenie, że jeśli niezaspokojona potrzeba „dominuje” organizm 

pojedynczego człowieka i jest on jako całość psychofizyczna owładnięty motywa-

cją do zaspokojenia tejże potrzeby, to w przypadku systemu rodzinnego deficyt 

potrzeby będzie „dominował” system rodzinny. Funkcjonowanie takiego systemu 

rodzinnego należy zawsze analizować w świetle doświadczanego deficytu. 

Jaki jest zatem stan braku bezpieczeństwa rodzin w Polsce i we Francji wy-

nikający z trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb z grupy potrzeb fi-

zjologicznych? Wskaźnikami analizowanymi w tym artykule są stan ubóstwa 

oraz bezdomności.  

Stan ubóstwa w Polsce mierzony jest wielopłaszczyznowo. W badaniach 

uwzględniane są: 

— skrajne ubóstwo – granicą jest poziom minimum egzystencji; 

— tzw. granica ustawowa ubóstwa – wskazuje na grupę osób, które zgodnie  

z obowiązującymi przepisami są uprawnione do ubiegania się o przyznanie 

świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej; 

— relatywna granica ubóstwa – ustalana jest na poziomie 50% kwoty, którą 

przeciętnie miesięcznie wydają gospodarstwa domowe w Polsce, i oznacza, 

że poziom konsumpcji badanych znacząco odbiega od poziomu przeciętnego. 

                                                      
10  Maslow zastrzega przy tym, że nie można dokonywać w tym przypadku uogólnień – zjawiska 

głodu we współczesnych, pokojowo funkcjonujących, społeczeństwach są niezwykle rzadkie.  
11  W latach powojennych, aż do lat 90., w wielu rejonach Polski dzieci objęte obowiązkiem 

szkolnym podlegały tzw. dożywianiu. 
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Szczegółowe dane dla trzech typów ubóstwa w Polsce, w latach 2008–2016, 

przedstawia wykres 1. 

 

Wykres 1. Stopa ubóstwa w Polsce w latach 2008–2016 (% osób w gospodarstwach domowych)12 

Źródło: GUS. 

Stopa ubóstwa w Polsce zaczęła spadać dopiero w 2015 roku, by w 2016 

dojść do poziomu z 2008 roku. Wysoka stopa ubóstwa relatywnego jest obecnie 

na najniższym poziomie. Mimo tego, w 2016 r. prawie 5% osób funkcjonują-

cych w gospodarstwach domowych żyło w skrajnym ubóstwie, natomiast 12,7–

13,9% doświadczało ubóstwa relatywnego i było uprawnionych do świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej. 

Wykres 2 pokazuje, jakie wydatki obciążały budżety Polaków w 2016 r. 

Większość wydatków pochłaniały potrzeby związane z egzystencją – ponad 

24% zasobów finansowych przeznaczanych było na żywność. Szczegółowe ze-

stawienie struktury wydatków wskazuje, że Polacy przeznaczali środki finanso-

we na zabezpieczenie dachu nad głową, mediów pozwalających na prowadzenie 

gospodarstwa domowego, transport. 

Na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych (pożywienie, mieszkanie, 

zdrowie, odzież i obuwie) Polacy średnio miesięcznie wydają ponad 50% dochodów.  

Poniższe tabele (tabela 1 i 2) przedstawiają porównanie Polski i Francji  

w zakresie wskaźnika granicy ubóstwa, zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Dane pochodzą z Raportu EU-SILC 2015, dla którego podstawą 

były badania wykonane w 2014 roku
13

.  

                                                      
12  Źródło: www.gus/pl/zasieg_ubostwa_ekonomicznego_w_polsce_w_2016%20(1).pdf, s. 2 [do-

stęp: 15.09.2017]. 
13  Głównym celem Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest dostarcze-

nie porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej danych dotyczących warunków życia ludno-
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Wykres 2. Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domo-

wych (w % wydatków ogółem) w 2016 r.   

Źródło: GUS14. 

Tabela 1. Granica ubóstwa w euro15. Porównanie Polski i Francji 

Państwo 

Granica ubóstwa 

1 osoba dorosła 2 osoby dorosłe, 2 dzieci 

EURO EURO 

Francja 12 849 26 983 

Polska 03 333 07 000 

Progi ubóstwa w Polsce i we Francji są znacząco odmienne: w Polsce  

w przypadku rodziny z dwójką dzieci kwota wynosi 7000 euro, we Francji jest 

to kwota prawie czterokrotnie wyższa i wynosi 26 983 euro. 

Tabela 2 prezentuje wskaźniki zagrożenia ubóstwem oraz wykluczeniem 

społecznym oraz pokazuje porównanie Polski i Francji. 

                                                      
ści. EU-SILC stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywane do obliczania dla krajów 

członkowskich Unii Europejskiej m.in. wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa i społecz-

nego wykluczenia. Przyjęty na szczycie w Laeken (Laeken European Council) w grudniu 2001 r. 

zestaw wskaźników statystycznych z tego zakresu ma umożliwić monitorowanie postępu  

w osiągnięciu uzgodnionych przez kraje Unii wspólnych celów dotyczących zwalczania ubó-

stwa i wykluczenia społecznego. 
14  Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw 

domowych – tablice, dostęp internetowy, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-

zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2016-r-

w-swietle-wynikow-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,16.html# [dostęp: 19.09.2017]. 
15  Dochody i warunki życia ludności w Polsce, Centralny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017,  

s. 156. 
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Tabela 2. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w % (powiązanie 

trzech podwskaźników)16 

Państwo Wskaźniki 

osoby żyjące w go-

spodarstwach o ni-

skiej intensywności 

pracy 

pogłębiona de-

prywacja mate-

rialna 

zagrożenie 

ubóstwem 

zagrożenie ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

(powiązanie trzech podwskaź-

ników) 

Francja 8,6 4,5 13,6 17,7 

Polska 6,9 8,1 17,6 23,4 

Mimo iż Polskę charakteryzuje niższy niż Francję wskaźnik osób żyjących 

w gospodarstwach o niskiej intensywności pracy, wskaźniki pogłębionej depry-

wacji materialnej, zagrożenia ubóstwem (bądź powiązanie tych wskaźników) są 

wyższe niż we Francji. Oznacza to, że Polacy nie mają w takim stopniu jak 

Francuzi zabezpieczonych potrzeb podstawowych. Można wnioskować o niż-

szym poczuciu bezpieczeństwa egzystencji osób w Polsce w porównaniu z ży-

ciem osób we Francji. Dodatkowo w Polsce najtrudniej żyje się rodzinom  

z dziećmi (troje i więcej). W najlepszej sytuacji materialnej znajdowały się mał-

żeństwa bez dzieci na utrzymaniu, których przeciętny miesięczny dochód rozpo-

rządzalny na osobę kształtował się na poziomie 35,5% powyżej średniej krajo-

wej, natomiast przeciętne miesięczne wydatki były wyższe o 35,3% niż prze-

ciętne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych ogółem. Były to wartości 

niższe niż w 2015 r. odpowiednio o 4,6 i 2,3 punktu procentowego. Wykres 3 

przedstawia przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatki na 1 osobę 

w gospodarstwach domowych według typu biologicznego gospodarstwa domo-

wego oraz udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym w latach 2015–2016. 

Drugi wskaźnik związany z zakłóceniem potrzeb fizjologicznych (fizycz-

nych/egzystencjalnych) to bezdomność. W literaturze psychologicznej podaje 

się, że bezdomność to przejaw kryzysu egzystencji człowieka, który nie posiada 

aktualnego miejsca zamieszkania, jest pozbawiony środków służących zaspoko-

jeniu elementarnych potrzeb, został wyrwany ze swojego środowiska w wyniku 

rozpadu więzi społecznych. Kryzys egzystencji osoby bezdomnej jest wynikiem 

zakłóceń w sferze społeczno-psychologicznej jednostki, uniemożliwiających jej 

odtworzenie satysfakcjonujących więzi z bliskimi i uporządkowanie własnego 

życia
17

. Osoby bezdomne żyją w skrajnych warunkach bytowych, które nie po-

zwalają im na zaspokojenie potrzeb podstawowych, nie tylko związanych z bez-

pośrednią egzystencją, ale również bezpieczeństwa, szacunku oraz wyższych po-

trzeb rozwojowych. 

                                                      
16  Tamże, s. 160. 
17  Por. Oblicza bezdomności, red. M. Dębski, Gdańsk 2008; Psychospołeczny profil osób bez-

domnych w Trójmieście, red. M. Dębski i S. Retowski, Gdańsk 2008; Problem bezdomności  

w Polsce. Wybrane aspekty, red. M. Dębski, Gdańsk 2010. 
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Wykres 3. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatki na 1 osobę w gospodarstwach 

domowych według typu biologicznego gospodarstwa domowego oraz udział wydatków w docho-

dzie rozporządzalnym w latach 2015–2016 w Polsce  

Źródło: GUS18. 

Niestety, brakuje pełnych danych statystycznych charakteryzujących zjawi-

sko bezdomności. W zasobach polskiego Głównego Urzędu Statystycznego 

znajdują się informacje na temat osób bezdomnych korzystających z zakładów 

stacjonarnej pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Polsce działało 

1678 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej. Ponad 51% wszystkich pla-

cówek to domy pomocy społecznej, 16,7% to placówki zapewniające całodobo-

wą opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w pode-

szłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub statutowej, 15,9% to 

schroniska dla bezdomnych, 4,9% – noclegownie, 3,9% – domy dla matek, 2,1% 

– rodzinne domy pomocy
19

, 0,6% – stacjonarne środowiskowe domy samopo-

mocy, 4,4% to pozostałe jednostki. W sumie placówki dla osób bezdomnych 

stanowiły 20,8% i były to miejsca takie, jak schroniska, noclegownie (349).  

Z pomocy zakładów stacjonarnych – ze schronienia w noclegowniach, schroni-

                                                      
18  Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw 

domowych – tablice, dostęp internetowy, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ 

dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2016-r-w-

swietle-wynikow-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,16.html# [dostęp: 19.09.2017]. 
19  GUS Notatka informacyjna, Zakłady stacjonarne pomocy społecznej, www.stat.gov.pl/ 

files/gfx/portalinformacyjny/pldefaultaktualnosci/5487/18/1/1/zaklady_stacjonarne_pomocy_ 

spolecznej_w_2016.pdf [dostęp: 1.09.2017]. 
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skach i domach dla bezdomnych – skorzystało prawie 17 tys. osób
20

. Drugą mia-

rą jest ogólnopolskie badanie osób bezdomnych wykonywane co 2 lata. W 2015 

roku w momencie badania było w Polsce 33 408 osób bezdomnych. 83,5% sta-

nowili mężczyźni (27 911 osób), 16,5% kobiety (5 497 osób). Spośród przeba-

danych osób 26 900 (80,52%) przebywało w placówkach instytucjonalnych,  

a 6 508 (19,48%) poza nimi. Główną przyczyną bezdomności w Polsce, którą 

wskazały osoby bezdomne, są: eksmisja, wymeldowanie – 45% oraz konflikt 

rodzinny – 36,39%. W dalszej kolejności znalazły się: uzależnienie – 29,2%  

i bezrobocie, brak pracy – 17,3%. Najwięcej osób bezdomnych znajduje się  

w przedziale wiekowym 41–60 lat (16 029 osób, w tym kobiety 2044, mężczyź-

ni 13 985). Najczęstszym źródłem dochodu wśród osób objętych badaniem są 

zasiłek z pomocy społecznej (36,65%) oraz zbieractwo (12,73%). Znaczącą gru-

pę stanowią osoby, które w ogóle nie posiadają dochodu (16,99%). Wśród osób 

bezdomnych najbardziej liczną grupę stanowiły osoby pozostające w najkrót-

szym stanie bezdomności – przez okres do 2 lat (26,47%), kolejna grupa to oso-

by pozostające w stanie bezdomności od 6 do 10 lat (25,14%)
21

. 

We Francji w badaniach osoba bezdomna definiowana jest jako osoba ko-

rzystająca z bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia i określana jest jako 

„bezdomna osoba” w danym dniu, jeśli w poprzednią noc korzystała z usług 

noclegowych lub spała w miejscu nieprzeznaczonym do mieszkania (ulica, 

schronienie przypadkowe). W 2012 r. we Francji według statystyk było nieco 

ponad 140 tys. osób bezdomnych, w tym 30 tys. dzieci. W 2016 r. według staty-

styków i ekonomistów liczba ta na pewno się zwiększyła, bo w samym tylko 

stołecznym regionie Ile-de-France prefektura podaje, iż każdego wieczoru 

schronienia udziela się 80 tys. ludzi. Rośnie liczba bezdomnych rodzin oraz osób 

z dziećmi.   

Tabela 3 prezentuje procentową charakterystykę socjodemograficzną osób 

bezdomnych we Francji.  

Największą grupę osób bezdomnych we Francji stanowią mężczyźni w okre-

sie średniej dorosłości, którzy doświadczają bezdomności samotnie (bez innych 

członków swojej rodziny). 

                                                      
20  Tamże. 
21  Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2014 

oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (21.22 styczeń 2015). Materiał 

informacyjny, Warszawa październik 2015, https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ 

pomoc-spoleczna/art,8681,mniej-osob-bezdomnych.html [dostęp: 20.09.2017]. 
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Tabela 3. Charakterystyka socjodemograficzna osób bezdomnych we Francji (w %)22 
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18–29 30–49 
50 i 

więcej 

Bez adresu 26 49 25 38 40 20 26 65 

Bez mieszkania 27 49 24 5 45 8 4 88 

Mieszkanie wspólne – 

opuszczenie mieszkania rano 
24 46 30 9 38 4 1 95 

Mieszkanie wspólne z moż-

liwością pozostania w ciągu 

dnia 

26 43 31 36 36 7 13 82 

Hotel 29 62 9 63 73 43 64 30 

Mieszkanie 26 49 25 52 32 36 42 42 

Populacja w wieku 18 lat  

i więcej żyjąca w zwykłym 

mieszkaniu we Francji 

kontynentalnej* 

19 34 47 52 6 64 31 30 

* Ankieta Urzędu Statystycznego Insee dot. zatrudnienia  

Legenda: w grupie osób bez adresu, 26% jest w wieku 18 do 29 lat, 49% od 30 do 49 lat oraz 25% 

w wieku 50 i więcej lat; 5% osób bez mieszkania to kobiety.  

Zakres badań: osoby francuskojęzyczne w wieku 18 lat i więcej z aglomeracji liczących ponad 20 

000 mieszkańców we Francji kontynentalnej. 

Źródło: Ined, Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou de 

distributions de repas [ankieta przeprowadzona wśród osób korzystających ze wsparcia schroni-

skowego lub żywnościowego], 2012. 

                                                      
22  Ined, Insee, enquête auprès des personnes fréquentant les services d'hébergement ou de distri-

butions de repas [ankieta przeprowadzona wśród osób korzystających ze wsparcia schronisko-

wego lub żywnościowego] 2012, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281324 [dostęp: 3.10.2017]. 
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Podsumowanie 

Bazując na teorii motywacji A. Maslowa i jego koncepcji potrzeb, można 

wnioskować o zaburzonym poczuciu bezpieczeństwa u osób i rodzin żyjących  

w ubóstwie i doświadczających bezdomności. Przyjmując hierarchiczność w za-

kresie zaspokajania potrzeb, zrozumiała wydaje się koncentracja na podstawo-

wych potrzebach (przejawem może być specyficzna filozofia konsumpcjoni-

zmu), definiowanie istoty funkcjonowania w kategoriach potrzeb związanych  

z zaspokojeniem warunków bytowych. Poważne niedostatki o charakterze fizjo-

logicznym będą „dominowały” całość funkcjonowania człowieka. Wydaje się, 

że tak rozumiane zachwiane poczucie bezpieczeństwa będzie w szerszym zakre-

sie dotyczyło warunków polskich niż francuskich. Inaczej określone granice 

biedy i ubóstwa (we Francji mimo wyższych kosztów życia, granica ubóstwa 

jest relatywnie dużo wyższa niż w Polsce) powodują, że osoby doświadczające 

ubóstwa w Polsce znajdują się w trudniejsze sytuaji niż te we Francji. 

Jeśli chodzi o problem bezdomności, to skala zjawiska jest większa we Francji 

niż w Polsce. Bezdomność – niezależnie od liczby osób jej doświadczających – po-

woduje utratę poczucia bezpieczeństwa, nie tylko z powodu niezabezpieczonych po-

trzeb związanych z przetrwaniem. Osoby bezdomne, najczęściej wyobcowane ze 

swoich rodzin, z zerwanymi lub zaburzonymi relacjami rodzinnymi, doświadczają 

dodatkowych trudności w procesie inkluzji społecznej. Zgodnie z hierarchią zaspo-

kajania potrzeb, u osób bezdomnych najpierw powinna powstać możliwość znale-

zienia stałego schronienia („dachu nad głową”, dająca poczucie stabilności), a do-

piero w kolejnych działaniach bardziej skuteczne będzie przywracanie tych osób 

społeczeństwu (np. poprzez możliwość zatrudnienia, dbałość o więzi, edukację czy 

opiekę i profilaktykę zdrowotną). W tym kontekście można interpretować i wyja-

śniać trudności doświadczane przez osoby bezdomne w powrocie do prawidłowego 

funkcjonowania, a nawet ich opór przez zmianą sposobu życia.  
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Meaningfulness of Basic Needs in Terms of Families’ Security – 

the Comparative Analysis of Polish and French Communities 

According to A. Maslow’s Theory 

Summary 

The essence of social security is the state in which society is not at risk, and the state in which  

a particular entity or social group is free from ontological threats, can count on financial help if 

needed, has a range of available opportunities and broadly understood development. The subject of 

research will be a family as a subsystem of the social system. Based on A. Maslow’s theory of mo-

tivation, we will present an analysis of selected factors that are relevant for the safety of family 

systems (family functioning in the social security system and family system perspective). For 

comparative analysis, the authors decided to select France, as an example of a country that many 

times in the International Living ranking, was recognized as the best country to live. In this article 

we will analyze the first group of essential needs: physiological needs. Today about a high level of 

unfulfilled physiological needs we can speak in case of poverty and homelessness. 

Keywords: family, security, needs. 



PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
Pedagogika 2017, t. XXVI, nr 2, s. 155–172 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.34  

Stanisław KORCZYŃSKI 

Uniwersytet Opolski 

Stres nauczycieli przedszkola w pierwszych latach 

pełnienia roli zawodowej 

Słowa kluczowe: stres, poziom stresu, czynniki stresogenne, sposoby opanowywania stresu. 

Termin stres wymieniany jest coraz częściej w różnych sytuacjach życio-

wych, w pracy, w rodzinie, szkole, relacjach interpersonalnych. O stresie mó-

wimy wtedy, gdy mamy nadmiar pracy do wykonania, gdy trzeba ją wykonać  

w krótkim terminie, gdy czujemy się zmęczeni, podenerwowani, gdy pracujemy 

ponad nasze siły fizyczne i umysłowe, jesteśmy poniżani, krytykowani, nie ma-

my środków do życia, leczenia się, czujemy się osamotnieni, nie dostrzegamy 

sensu życia itp. Okazjonalnie przeżywany, może być czymś konstruktywnym, 

pobudzać do aktywności, korzystnie wpływać na funkcjonowanie człowieka. 

Gdy nie jest zbyt silny, wyzwala pozytywną energię i mobilizuje do działania. 

Jeżeli rozrasta się, trwa długo i czujemy, że nie możemy sobie z nim poradzić, 

staje się szkodliwy. Wówczas jest przyczyną wielu niekorzystnych zmian doko-

nujących się w jednostce; ujemnie wpływa na stan zdrowia, powoduje liczne do-

legliwości fizyczne, zaburza zachowanie, myślenie i sferę emocjonalną. Jest 

przyczyną zaburzeń życia społecznego oraz obniżania zdolność do wszelkiego 

działania. 

Stres dotyka pracowników w każdej branży i na każdym stanowisku. Zawo-

dem szczególnie narażonym na stres jest zawód nauczyciela, gdyż należyte peł-

nienie tej roli zawodowej wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym. Od na-

uczyciela oczekuje się nie tylko wiedzy przedmiotowej i metodycznej, ale też 

dużego zaangażowania emocjonalnego i wrażliwości na potrzeby uczniów, stałej 

aktywności i czujności oraz koncentracji na wykonywaniu wielu zadań jedno-

cześnie. Nauczyciel stawiany jest w trudnych sytuacjach decyzyjnych, konflik-

towych, w których trzeba działać szybko i skutecznie, musi ogarniać prawie 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.34
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zawsze całość sytuacji, panować nad wszystkim, spełniać różne oczekiwania ze 

strony dzieci, rodziców, swych kolegów nauczycieli, dyrektora, programu na-

uczania.  

Metodologia badań własnych 

Przedmiotem podjętych badań uczyniono stres nauczycieli przedszkola ro-

zumiany jako stan emocjonalny o negatywnym charakterze pobudzenia i różnym 

poziomie natężenia, powstały w wyniku oceny sytuacji związanych z realizacją 

zadań edukacyjnych, oczekiwań i wymagań środowiska społecznego (władz 

oświatowych, bezpośrednich przełożonych, rodziców) z punktu widzenia wła-

snych możliwości adaptacyjnych i oceny osobistych zasobów do redukowania 

spostrzeganych zagrożeń. 

Zgodnie z koncepcją Lazarusa i Folkman, stres to „szczególny rodzaj relacji 

między człowiekiem a środowiskiem, które człowiek ocenia jako nadwerężające 

albo przekraczające jego zasoby i zagrażające jego dobremu samopoczuciu”
1
. 

Stres nauczycieli przedszkola zależy od tego, jak oceniają sytuacje, w któ-

rych się znajdują, jakie nadają im znaczenie oraz jak oceniają własne zasoby za-

równo w zakresie planowania działań przystosowawczych, jak i w zakresie re-

agowania na wszelkiego rodzaju trudności. 

Celem podjętych badań jest poznanie poziomu odczuwanego stresu oraz 

identyfikacja czynników stresogennych wśród nauczycieli przedszkola na po-

czątku kariery zawodowej.  

Badania zmierzały do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania. 

1. Jaki jest poziom stresu nauczycieli przedszkola z najkrótszym stażem pracy 

zawodowej? 

2. Jakie czynniki związane z pracą edukacyjną są przyczyną stresu nauczycieli 

przedszkola? 

Rozpoczynanie kariery zawodowej może być źródłem stresu, gdyż następuje 

zderzenie oczekiwań z rzeczywistością, mogą pojawiać się trudności nawiązy-

waniu właściwych stosunków z przełożonymi i kolegami, trudności w zrozu-

mieniu systemu nagród i panujących norm. Utrudnieniem mogą być biurokra-

tyczne procedury przeszkadzające w wykonaniu pracy, brak stymulacji i wspar-

cia ze strony kolegów.  

Odpowiedzi na postawione pytania poszukiwano w oparciu o metodę sonda-

żu diagnostycznego przy zastosowaniu techniki ankiety, której narzędziem był 

kwestionariusz specjalnie skonstruowany do celów badawczych, zatytułowany 

„Subiektywna ocena pracy nauczyciela przedszkola”, składający się 50 twier-

                                                      
1  J. Strelau, Temperament a stres. Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki 

stresu oraz sposoby radzenia sobie ze stresem, [w:] Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teore-

tyczne i metodologiczne, red. J. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Katowice 1996.  
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dzeń określających różne sytuacje związane z pełnieniem roli zawodowej na-

uczyciela przedszkola. Oto przykładowe twierdzenia: 

a) nauczyciele przedszkola są często zaskakiwani zmianami i przepisami, 

b) obawiam się utraty pracy lub przeniesienia na inne stanowisko, zmiany wa-

runków zatrudnienia itp., 

c) wykonywana praca wymaga ciągłej koncentracji oraz podzielności uwagi  

i szybkiego podejmowania decyzji, 

d) mam poczucie niekończącego się dnia pracy ze względu na nurtujące pro-

blemy pracy zawodowej po jej zakończeniu, 

e) rodzice przejawiają skłonność do ujawniania postaw roszczeniowych wobec 

personelu wychowawczego. 

Do subiektywnej oceny twierdzeń zastosowano następującą pięciostopniową 

skalę: 

1 – cecha nie występuje, nie dotyczy mojej pracy, 

2 – cecha występuje, ale mi nie przeszkadza i nie denerwuje 

3 – czasami mnie to irytuje lub przeszkadza,  

4 – dość często mnie to irytuje lub przeszkadza,  

5 – irytuje mnie to cały czas w pracy, a nawet denerwuję się z tego powodu  

w domu. 

Twierdzenia kwestionariusza ankiety zakwalifikowano do dziesięciu kategorii:  

1) poczucie zagrożenia,  

2) uciążliwości fizyczne,  

3) poczucie psychicznego przeciążenia pracą zawodową,  

4) uciążliwości związane z pełnieniem funkcji dydaktycznej i wychowawczej,  

5) sytuacje konfliktogenne,  

6) brak wsparcia,  

7) poczucie odpowiedzialności,  

8) poczucie braku wewnętrznych nagród,  

9) presja czasu,  

10) zachowania dzieci.  

Badaniami objęto 440 nauczycielek czynnych zawodowo o różnym stażu 

pracy zawodowej (staż 1–3, 4–10, 11–20, powyżej 20 lat). Prowadzono je głów-

nie wśród słuchaczek studiów podyplomowych oraz uczestniczących w różnych 

formach doskonalenia pedagogicznego na terenie województwa opolskiego  

i śląskiego. W badanej grupie przeważały respondentki ze stażem do 3 lat  

(N = 168). W niniejszym artykule poddamy analizie wyniki badań nauczycieli ze 

stażem pracy pedagogicznej w przedszkolu od 1–3 lat (grupa podstawowa). Jako 

grupę porównawczą przyjęliśmy nauczycieli z dłuższym stażem zawodowym, 

ponad 10 lat (N = 152).  
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Prezentacja wyników 

Poziom stresogenności sytuacji pracy w przedszkolu 

Do określenia poziomu stresogenności pracy edukacyjnej w przedszkolu po-

służono się pięcioma stopniami skali, które stosowali badani do oceny twierdzeń 

zawartych w kwestionariuszu ankiety. W tym celu obliczono średnie procentowe  

z sumy udzielonych odpowiedzi w każdej kategorii czynników stresogennych. Ja-

ko poziom niski (minimalny) wzięto pod uwagę sumę udzielonych odpowiedzi 

przy użyciu skali 1 i 2. Przeciętny poziom określają odpowiedzi ocenione skalą 3, 

wysoki skalą 4, zaś bardzo wysoki skalą 5. Wyniki badań zamieszczono w tabeli 1. 

Tabela 1. Poziom odczuwanego stresu nauczycieli przedszkola (w procentach), w grupie podsta-

wowej i porównawczej 

Poziom stresu 

Staż pracy pedagogicznej 

do 3 lat 

N = 168 

Powyżej 10 lat 

N = 152 

Bardzo wysoki 13,0 7,1 

Wysoki 21,8 18,6 

Przeciętny 28,2 28,8 

Minimalny 37,0 45,5 

Źródło: badania własne. 

Zestawiając wskaźniki procentowe poziomu stresu w grupie podstawowej  

i porównawczej, zauważamy, że praca w przedszkolu jest najbardziej stresująca  

w przypadku 35% nauczycieli w pierwszych latach pełnienia roli zawodowej. Ba-

dane nauczycielki w 13% postrzegają sytuacje, z którymi spotykają się na co dzień 

w swej pracy zawodowej, jako nadzwyczaj stresujące, a w blisko 22% jako wyso-

ko stresujące. Z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli różnych typów szkół 

masowych wynika, że wysokiego i bardzo wysokiego stresu doświadcza ponad 

27% respondentów
2
. W grupie stażu 11–20 lat i powyżej 21 lat bardzo wysoki  

i wysoki poziom stresu utrzymuje się na zbliżonym poziomie i jest niższy u około 

11% respondentek. Ponad 65% nauczycielek rozpoczynających karierę zawodową 

postrzega siebie jako jednostki dobrze radzące sobie ze stresem, bowiem przeżywa 

go okazjonalnie, w związku z jakimiś wydarzeniami, po upływie krótkiego czasu 

ulega on osłabieniu. Podobny wynik uzyskała B. Gutowska, prowadząc badania 

wśród nauczycieli warszawskich przedszkoli. 60,8% badanych twierdziło, że pra-

ca z dziećmi nie stanowi dla nich źródła stresu
3
.  

                                                      
2  S. Korczyński, Stres w pracy zawodowej nauczyciela, Kraków 2014, s. 92. 
3  B. Gutowska, Stres w pracy zawodowej nauczyciela przedszkola, „Wychowanie w Przedszko-

lu” 2013, nr 1. 
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Sposób oceny sytuacji jako nośnika stresu jest indywidualnie zróżnicowany. 

Jest on wynikiem rozbieżności między subiektywnie postrzeganym środowi-

skiem pracy a jednostką. Podejmując problematykę stresogenności pracy na-

uczycieli przedszkola, uznaliśmy, że ważne będzie ukazanie opinii nauczycieli 

odnoszących się do czynników, które są przez nich postrzegane jako najbardziej 

stresujące i utrudniające normalne, codzienne funkcjonowanie.  

Kategorie czynników stresogennych 

W tabeli 2 zamieszczono wskaźniki procentowe odpowiedzi badanych na 50 

twierdzeń kwestionariusza ankiety z uwzględnieniem trzech stopni skali, w dzie-

sięciu kategoriach czynników stresogennych. Na podstawie wielkości tych 

wskaźników można wnioskować o stresie przeciążenia zawodowego nauczycie-

li. Nauczyciel czuje się przeciążony, jeżeli zmuszony jest wykonywać wiele 

czynności na granicy własnych możliwości psychicznych.  

Do ustalenia rangi stresogenności wzięto pod uwagę wielkość wskaźnika 

procentowego łącznie dla skali 4 i 5, wskazującego na postrzeganie sytuacji  

w pracy jako dość często doprowadzających nauczyciela do irytacji lub prze-

szkadzających mu (skala 4) oraz irytujących go niemal cały czas w pracy, a na-

wet będących przyczyną zdenerwowania po pracy (skala 5). Źródłem stresu jest 

wiele nakładających się czynników (stresorów). 

Analizując wielkość wskaźników procentowych, zauważamy, że nauczyciele 

na początku kariery zawodowej, w znacznie wyższym odsetku niż nauczyciele 

grupy porównawczej, we wszystkich kategoriach osiągnęli wyniki wskazujące 

na ponadprzeciętny poziom stresu (wykres 1). Chociaż ranga kategorii w czte-

rech przypadkach jest taka sama, to różnice wskaźników procentowych świad-

czą o większym nasyceniu stresogennością zawartych w nich czynników. 

Tabela 2. Kategorie stresorów i ich ranga z uwzględnieniem grupy podstawowej i porównawczej 

Nazwa kategorii Skala 

Staż pracy zawodowej 

do3 lat 

N = 168 
Ranga 

powyżej 10 lat 

N = 152 
Ranga 

Poczucie zagrożenia 

3 

4 

5 

31,3 

26,0 

7,9 

4 

29,6 

18,3 

7,8 

4 

Uciążliwości fizyczne 

3 

4 

5 

30,1 

21,4 

15,6 

7 

25,1 

22,4 

8,2 

10 

Poczucie psychicznego 

obciążenia pracą 

3 

4 

5 

27,2 

21,9 

17,5 

9 

31,4 

17,9 

8,4 

5 

Uciążliwości związane  

z pełnieniem funkcji 

dydaktycznej i wychowawczej 

3 

4 

5 

28,5 

25,9 

11,1 

6 

34,8 

14,4 

12,2 

6 
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Tabela 2. Kategorie stresorów i ich ranga… (cd.) 

Nazwa kategorii Skala 

Staż pracy zawodowej 

do3 lat 

N = 168 
Ranga 

powyżej 10 lat 

N = 152 
Ranga 

Sytuacje konfliktogenne 

3 

4 

5 

34,5 

13,8 

10,4 

1 

25,3 

22,2 

5,9 

8 

Poczucie braku wsparcia 

3 

4 

5 

27,1 

29,2 

3,4 

2 

24,3 

17,1 

6,2 

2 

Poczucie odpowiedzialności 

w pracy 

3 

4 

5 

24,1 

16,0 

22,6 

8 

30,9 

15,8 

6,8 

1 

Odczuwany brak nagród 

3 

4 

5 

27,2 

19,5 

13,5 

3 

27,7 

18,7 

11,0 

9 

Presja czasu 

3 

4 

5 

24,5 

25,7 

14,3 

10 

35,4 

22,2 

5,8 

7 

Zachowania dzieci 

3 

4 

5 

27,9 

19,6 

17,2 

5 

39,0 

19,2 

4,4 

3 

Źródło: badania własne. 

  

Wykres 1. Odsetek nauczycieli upatrujących źródeł ponadprzeciętnego stresu w poszczególnych 

kategoriach 

Źródło: badania własne. 
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Presja czasu jako dominujący stresor 

Najwyższą rangę badani przypisali presji czasu. Nauczyciel przedszkola pra-

cuje pod presją czasu między innymi wtedy, gdy musi w ciągu 60 minut zreali-

zować to, co zaplanował, zgodnie z podstawą programową, lub wykonać okre-

ślone zadania w ściśle określonym czasie, także poza godzinami spędzonymi  

w przedszkolu. Te czynności w najwyższym odsetku (40%) uznali nauczyciele  

z najkrótszym stażem zawodowym za wysoce stresogenne. W grupie porów-

nawczej stres powodowany presją czasu dotyka 28% badanych. Dla większości 

ankietowanych narzucanie terminów skłaniających do wykonania zaplanowa-

nych czynności dydaktycznych i opiekuńczych, organizacyjnych czy biurokra-

tycznych nie jest tak obciążające, by było przyczyną napięć emocjonalnych.  

Brak czasu na realizowanie indywidualnych programów wspierających i ko-

rygujących rozwój dzieci wymagających szczególnej troski i wyrównywanie ich 

niedoborów oraz wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności  

i zainteresowań za znaczący stresor uznało ponad 55% badanych nauczycielek 

pracujących nie dłużej niż 3 lata w zawodzie, a więc blisko o 25% więcej w po-

równaniu z respondentkami o większym doświadczeniu pedagogicznym. Blisko 

38% nauczycieli grupy podstawowej stresuje również praca wymagająca nie-

zwłocznego realizowania wielu zadań, w tym biurokratycznych. 30% uważa, że 

uciążliwością ich pracy jest konieczność wykonywania wielu zadań w narzuco-

nym czasie, w określonym rytmie, bez możliwości odprężenia się. 

Tabela 3. Czynniki określające ponadprzeciętny poziom stresu nauczycieli ze stażem pracy do  

3 lat i powyżej 10 lat wynikający z poczucia presji czasu (w %) 

Czynniki Skala 
Staż pracy pedagogicznej 

do 3 lat powyżej 10 lat 

Brak czasu na realizację materiału i ocenę opiso-

wą dzieci 

4 

5 

28,6 

16,7 

18,5 

5,4 

Praca w narzuconym czasie 
4 

5 

20,2 

10,7 

21,5 

6,5 

Brak czasu na wspomaganie rozwoju dzieci wy-

magających specjalnej troski i wyrównywanie 

niedoborów 

4 

5 

34,5 

21,4 

27,5 

3,8 

Praca w narzuconym rytmie, bez możliwości od-

prężenia 

4 

5 

22,6 

7,1 

15,3 

5,0 

Praca wymagająca niezwłocznego realizowania 

wielu zadań, w tym biurokratycznych 

4 

5 

22,6 

15,5 

27,6 

8,4 

Źródło: badania własne. 

Różnice w stesorach zakwalifikowanych do presji czasu wynikające z długo-

ści stażu zawodowego ilustruje tabela 3. Wynika z niej, że wszystkie czynniki  

w odbiorze nauczycieli ze stażem do 3 lat zawierają większy ładunek stresogen-
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ny niż w odbiorze nauczycieli ze stażem przekraczającym 10 lat pracy w przed-

szkolu. Najmniejsze różnice zauważa się w ocenie stwierdzenia, że praca  

w przedszkolu wiąże się z koniecznością niezwłocznego realizowania wielu za-

dań, w tym biurokratycznych.  

Poczucie psychicznego obciążenia pracą 

Zbliżony odsetek badanych nauczycielek jako źródło wysokiego i bardzo 

wysokiego stresu wymienia psychiczne obciążenie pracą. W porównaniu z pre-

sją czasu większa liczba respondentek do oceny tej kategorii czynników streso-

gennych posłużyła się skalą 5, która wskazuje na bardzo wysokie poczucie psy-

chicznego obciążenia czynnościami zawodowymi.  

Tabela 4. Czynniki określające ponadprzeciętny poziom stresu nauczycieli ze stażem pracy do  

3 lat i powyżej 10 lat wynikający z poczucia psychicznego obciążenia pracą (w %) 

Czynniki Skala 
Staż pracy pedagogicznej 

do 3 lat powyżej 10 lat 

Wzrastające wymagania stawiane nauczycielom 
4 

5 

40,4 

5,9 

24,7 

6,2 

Praca wymagająca ciągłej koncentracji uwagi  

i szybkiego podejmowania decyzji 

4 

5 

27,3 

23,8 

15,6 

10,7 

Poczucie niespełnionych zadań 
4 

5 

22,6 

5,9 

15,6 

4,6 

Naciski na formalne rozliczanie się z różnych 

form dokształcania się 

4 

5 

19,0 

19,0 

19,0 

6,2 

Poczucie niekończącego się dnia pracy 
4 

5 

15,4 

25,0 

20,1 

8,1 

Praca poza obowiązującym pensum 
4 

5 

20,2 

21,4 

9,6 

17,2 

Ciągłe emocjonalne zaangażowanie w sprawy 

dzieci 

4 

5 

8,3 

19,0 

20,6 

6,2 

Źródło: badania własne. 

Stresorem najwyższej rangi, wymienianym przez 51% młodych nauczycieli, 

jest ciągła koncentracja uwagi i potrzeba szybkiego podejmowania decyzji (tabe-

la 4). Wiele stresu doznają nauczyciele w związku z obciążeniem pracą poza 

obowiązującym pensum, bowiem wykonywany zawód wymaga dużego nakładu 

pracy poza godzinami spędzonymi z dziećmi, jak: uzupełnianie bieżącej doku-

mentacji, organizacja imprez, spotkania z rodzicami, konsultacje oraz wykony-

wanie wielu dodatkowych czynności związanych z przygotowaniem zajęć dy-

daktycznych. Ten aspekt pracy jest przyczyną częstego emocjonalnego pobu-

dzenia u ponad 41% osób objętych badaniami. Stresorem w pracy pedagogicznej 

jest też tzw. zjawisko „braku domknięcia”, czyli niedokończenia różnych zadań. 
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Poczucie niespełnionych zadań, czyli „niedomknięcia”, jest źródłem niepokoju  

i zestresowania u co czwartej badanej osoby. Silny stres pojawia się również  

w związku z poczuciem niekończącego się dnia pracy. Nauczyciele w ponad 

40% przyznają, że ich myśli krążą ciągle lub bardzo często wokół pracy. Nie po-

trafią pozbyć się napięcia, uzyskać spokoju i dobrego samopoczucia nawet po 

zakończeniu pracy. Przyczyną rozdrażnienia nauczyciela są dręczące myśli o ko-

lejnym dniu pracy; jak zorganizuje zajęcia, jak rozwiąże nabrzmiałe problemy 

wychowawcze, jakie informacje przekaże rodzicom na najbliższym spotkaniu 

itp. Nauczycielki jako uciążliwe stresory wymieniają także: nacisk na formalne 

rozliczanie się z różnych form dokształcania się, często niemającego związku  

z podnoszeniem kwalifikacji (38%), a także wzrastające wymagania stawiane 

nauczycielom (46%). 

Poczucie odpowiedzialności 

Nauczyciel przedszkola zdaje sobie sprawę z tego, że wykonuje pracę, która 

wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu 

w przedszkolu; w trakcie zajęć dydaktycznych, wycieczek, organizowanych im-

prez, odpowiedzialnością za wszechstronny rozwój dziecka, a także odpowie-

dzialnością za własny rozwój i profesjonalne wykonywanie zawodu. Dla ponad 

45% presja odpowiedzialności, percypowanie ewentualnego błędu, jest czynni-

kiem niezwykle stresogennym (tabela 5). Dla wielu nauczycieli stresem jest też 

ograniczony wpływ na decyzje związane z funkcjonowaniem przedszkola oraz 

małe poczucie niezależności. 

Tabela 5. Czynniki określające ponadprzeciętny poziom stresu nauczycieli ze stażem pracy do  

3 lat i powyżej 10 lat wynikający z poczucia odpowiedzialności (w %) 

Czynniki Skala 
Staż pracy pedagogicznej 

do 3 lat powyżej 10 lat 

Poczucie odpowiedzialności zawodowej 
4 

5 

15,3 

29,8 

14,1 

5,0 

Ograniczony wpływ na decyzje związane z funk-

cjonowaniem przedszkola 

4 

5 

16,7 

19,0 

19,5 

6,5 

Duża odpowiedzialność za każde dziecko 
4 

5 

19,0 

26,2 

11,5 

9,6 

Brak poczucia niezależności 
4 

5 

13,0 

15,5 

18,0 

6,1 

Źródło: badania własne. 
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Uciążliwości fizyczne 

Kolejną wysoką rangę o dużym ładunku stresogenności uzyskała kategoria 

„uciążliwości fizyczne”. Przez uciążliwości te rozumiemy zewnętrzne warunki 

pracy, w których przebiega proces edukacyjny. Te same warunki pracy mogą  

w różny sposób wpływać zarówno na samopoczucie nauczyciela, jak i dziecka, 

jakość edukacyjnych sukcesów i być odmiennie postrzegane. Z badań wynika, 

że ponad 30% badanych sygnalizuje uciążliwości fizyczne związane z pracą  

w przedszkolu. Najbardziej stresogennym czynnikiem w omawianej kategorii 

okazała się praca w nieustannym hałasie (tabela 6). Sygnalizuje ją połowa bada-

nych nauczycielek. Dzieci mają szczególny sposób wyrażania swoich emocji. 

Reagują żywo, mówią głośno, gestykulują przesadnie. Często nie umieją dosto-

sować natężenia głosu do rzeczywistych potrzeb. Stąd ich wypowiedzi i śmiech 

są niezwykle głośne. Przebywanie w hałasie i dusznych pomieszczeniach spra-

wia, że pojawiają się bóle głowy ogólne zmęczenie, drażliwość i zaburzenia 

nerwowe, a układ nerwowy człowieka potrzebuje wielu godzin, aby na nowo się 

ustabilizować. Dla młodych nauczycieli istotną uciążliwością jest też praca z du-

żą liczbą dzieci w grupie. Utrudnia to indywidualną pracę z dzieckiem, organi-

zację pracy w grupie, rozwiązywanie różnych problemów wychowawczych.  

Tabela 6. Czynniki określające ponadprzeciętny poziom stresu nauczycieli ze stażem pracy do  

3 lat i powyżej 10 lat wynikający z uciążliwości fizycznych (w %) 

Czynniki Skala 
Staż pracy pedagogicznej 

do 10 lat powyżej 20 lat 

Duża liczebność dzieci w grupie 
4 

5 

9,5 

21,4 

22,2 

3,8 

Praca niemal w nieustannym hałasie 
4 

5 

25,0 

25,0 

27,4 

11,4 

Praca w dusznych pomieszczeniach 
4 

5 

29,7 

9,5 

17,5 

9,3 

Źródło: badania własne. 

Stres wynikający z pełnienia funkcji dydaktycznej i wychowawczej 

Nauczyciel przedszkola realizuje zadania wychowawcze, dydaktyczne  

i opiekuńcze w powierzonej grupie dzieci zgodnie z podstawą wychowania 

przedszkolnego i celami zawartymi w programach przyjętych w przedszkolu.  

W realizacji tych zadań nauczyciel napotyka na wiele utrudnień, które są źró-

dłem irytacji i napięć emocjonalnych. Aby przekonać się o częstotliwości ich 

występowania, odwołamy się do wyników badań zamieszczonych w tabeli 7. 
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Tabela 7. Czynniki określające ponadprzeciętny poziom stresu nauczycieli ze stażem pracy do  

3 lat i powyżej 10 lat wynikający z pełnienia funkcji dydaktycznej i wychowawczej (w %) 

Czynniki Skala 
Staż pracy pedagogicznej 

do 10 lat powyżej 20 lat 

Częste kontakty indywidualne i grupowe z rodzi-

cami 

4 

5 

13,0 

7,1 

10,3 

5,3 

Konieczność stosowania zróżnicowanych form  

i metod pracy 

4 

5 

19,0 

16,6 

16,8 

3,8 

Praca podlegająca ciągłej kontroli i ocenie 
4 

5 

26,1 

22,6 

12,6 

9,9 

Brak niezbędnych środków dydaktycznych 
4 

5 

27,3 

13,0 

11,4 

13,8 

Wygórowane wymagania władz oświatowych 
4 

5 

40,4 

3,5 

19,1 

2,3 

Liczba godzin ponadwymiarowych 
4 

5 

29,7 

3,5 

16,6 

11,1 

Źródło: badania własne. 

Badani mieli ustosunkować się do sześciu twierdzeń określających uciążli-

wości związane z pełnieniem funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń-

czej. Najwięcej napięć emocjonalnych dostarcza młodym nauczycielom praca 

podlegająca ciągłej kontroli i ocenie. Ten czynnik jako przyczynę niemałego 

stresu wymienia ponad 48% badanych. Innym czynnikiem generującym stres są 

nadmiernie wygórowane wymagania stawiane im przez władze oświatowe.  

W związku z tym wysoki i bardzo wysoki stres sygnalizuje średnio 44% uczest-

niczących w badaniach. Dla ponad 30% badanych przyczyną stresu jest praca w 

godzinach ponadwymiarowych. Młodzi nauczyciele wśród stresorów wymieniali 

także utrudnienia związane ze stosowaniem zróżnicowanych form i metod pracy 

(35,6%), zaś o wiele rzadziej jako silny stresor sygnalizowali częste kontakty in-

dywidualne i grupowe z rodzicami. 

Zachowania dzieci jako źródło stresu nauczycieli przedszkola 

Rangę 5 uzyskały zachowania dzieci generujące stres (w grupie porównaw-

czej rangę 3). W wieku przedszkolnym obserwuje się zróżnicowane zachowań 

aspołecznych, jak: agresja, kłótnie, dokuczanie, znęcanie, egocentryzm. Chociaż 

dorosłych wprowadzają w duże zakłopotanie, to stanowią istotny czynnik zdo-

bywania nowych doświadczeń, regulowania własnych zachowań, a więc rozwo-

ju. Z drugiej strony zachowania takie są stresujące, gdyż zagrażają bezpieczeń-

stwu innych dzieci. Stanowią przeszkodę w kształtowaniu i wytwarzaniu się 

więzi grupowej. W dużym stopniu dezorganizują pracę wychowawcy, są przy-

czyną irytacji i wewnętrznych napięć. Składające się na tę kategorię stwierdze-
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nia są przyczyną stresu u około 36% ankietowanych nauczycieli rozpoczynają-

cych karierę zawodową (w grupie nauczycieli z dużym doświadczeniem peda-

gogicznym 25%). 

Tabela 8. Czynniki określające ponadprzeciętny poziom stresu nauczycieli ze stażem pracy do  

3 lat i powyżej 10 lat wynikający z zachowania dzieci (w %) 

Czynniki Skala 
Staż pracy pedagogicznej 

do 10 lat powyżej 20 lat 

Zachowania agresywne i przemocowe dzieci 
4 

5 

20,2 

21,4 

21,0 

6,1 

Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci 
4 

5 

15,4 

19,0 

19,5 

8,9 

Złożone problemy wychowawcze 
4 

5 

21,4 

20,2 

14,1 

7,6 

Nieprzestrzeganie przez dzieci obowiązujących 

reguł postępowania 

4 

5 

21,4 

8,3 

22,3 

— 

Źródło: badania własne. 

Ponad 41% nauczycieli uznało za najbardziej stresujące różne złożone pro-

blemy wychowawcze, w tym zachowania agresywne i przemocowe dzieci (tabe-

la 8). Dla ponad 31% badanych trudnym problemem jest nadpobudliwość psy-

choruchowa dzieci. Dzieci te wymagają szczególnej troski, doboru odpowied-

nich metod pracy i pedagogicznego podejścia. Ze strony nauczyciela wymagany 

jest spokój, konsekwencja i indywidualne podejście, nawiązanie wspierającej re-

lacji i kontrola swoich zachowań.  

Poczucie zagrożenia 

W badaniach uwzględniono również poczucie osobistego zagrożenia jako 

czynnik wywołujący irytację i zdenerwowanie, z rangą 4. Różne przejawy za-

grożenia są przyczyną częstych lub bardzo częstych napięć emocjonalnych u bli-

sko 34% respondentów. Spośród sześciu czynników opisujących przewidywane 

zagrożenie dla psychicznego funkcjonowania nauczyciele rozpoczynający karie-

rę zawodową najwyższą rangę przypisali obawie przed popełnieniem błędu  

i konsekwencjami wynikającymi z popełnienia jakiegoś błędu w kontaktach  

z dziećmi (40,5%) oraz nierealistycznym nieraz oczekiwaniom ze strony rodzi-

ców i przełożonych (41,6%) – tabela 9. 

Czynnikami bardziej stresującymi nauczycieli ze stażem do 3 lat pracy,  

w porównaniu ze stażem powyżej 10 lat pracy okazały się również: obawa utraty 

pracy (35,7%), rywalizacja w gronie pedagogicznym oraz zaskakiwanie zmia-

nami i przepisami. Niższą rangę w przypadku młodych nauczycieli, uzyskało 

twierdzenie: „w mojej pracy występuje zagrożenie zdrowia wynikające ze spe-

cyfiki wykonywanego zawodu”. Związek pomiędzy stanem zdrowia a wykony-
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waną pracą jako przyczynę stresu obserwuje się u blisko 17% nauczycieli z naj-

niższym stażem pracy i u 31,% nauczycieli dłużej pracujących z dziećmi. 

Tabela 9. Czynniki określające poczucie zagrożenia, z uwzględnieniem stażu pracy do 3 lat i po-

wyżej 10 lat (w %) 

Czynniki Skala 
Staż pracy pedagogicznej 

do 3 lat powyżej 10 lat 

Zagrożenie zdrowia 
4 

5 

15,5 

1,2 

25,6 

5,8 

Rywalizacja między nauczycielami 
4 

5 

27,4 

4,8 

17,5 

6,1 

Nierealistyczne oczekiwania 
4 

5 

34,5 

7,1 

19,1 

4,2 

Obawa utraty pracy 
4 

5 

23,8 

11,9 

14,9 

13,4 

Lęk przed popełnieniem błędu 
4 

5 

29,8 

10,7 

13,4 

9,2 

Zaskakiwanie zmianami i przepisami 
4 

5 

25,0 

8,3 

19,4 

8,0 

Źródło: badania własne. 

Poczucie niedostatku nagród 

Świadomość braku nagród jest zazwyczaj przyczyną licznych irytacji i nie-

przyjemnych stanów emocjonalnych. Aby się przekonać jak młodzi nauczyciele 

oceniają różne sytuacje towarzyszące ich pracy pedagogicznej przeanalizujemy 

ustosunkowanie się do sześciu twierdzeń tworzących kategorię poczucie braku 

nagród (tabela 10).  

Okazuje się, że ponad 51% respondentek najbardziej irytuje to, że ich praca 

postrzegana jest przez otoczenie społeczne, głównie rodziców, dziennikarzy,  

a także osób piszących na licznych portalach społecznościowych, jako kończąca 

się wraz z opuszczeniem przedszkola przez dzieci. Wynika to z tego, że społe-

czeństwo często wyraża opinie o uprzywilejowaniu zawodu nauczycielskiego ze 

względu na niski wymiar tygodniowego dnia pracy. Powszechnie pomijany jest 

fakt, że czas pracy nauczyciela przedszkola to nie tylko liczba godzin obowiąz-

kowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, ale 

także konsultacje i zebrania z rodzicami w sprawie postępów dokonywanych  

w przedszkolu przez dzieci, dokumentowanie kontaktów z rodzicami w formie 

protokołów zebrań i kart indywidualnych spotkań, dokumentowanie indywidu-

alnego wspomagania rozwoju, diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka (pro-

wadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości  

i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji), przygo-
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towanie informacji o gotowości dziecka pięcio-, sześcioletniego objętego wy-

chowaniem przedszkolnym do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnoza 

przedszkolna), prowadzenie kroniki przedszkola lub grupy, opracowywanie sce-

nariuszy zajęć i organizacji uroczystości przedszkolnych, organizowanie wycie-

czek, spacerów, przygotowywanie środków dydaktycznych. Ponadto nauczyciel 

jest zobligowany do ciągłego doskonalenia zawodowego i wzbogacania swojego 

warsztatu pracy poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach itp. 

Innym czynnikiem wywołującym irytację nauczycieli jest to, że prestiż za-

wodu nauczyciela przedszkola wyraźnie się obniża. Podkreśla to ponad 51% 

osób objętych badaniami. Blisko 40% nauczycielek wymienia płace jako powód 

ich stresu, które uznają jako nieproporcjonalne do obciążenia pracą. Pozytyw-

nym zjawiskiem jest to, że mniejszy odsetek badanych, w porównaniu z wyżej 

opisanymi czynnikami, wymienia takie źródła stresu jak: brak możliwości awan-

su, poczucie niewykorzystywania kwalifikacji i zdolności oraz poczucie niedo-

ceniania w pracy. 

Tabela 10. Czynniki określające ponadprzeciętny poziom stresu nauczycieli ze stażem pracy do  

3 lat i powyżej 10 lat wynikający z poczucia niedostatku nagród (w %) 

Czynniki Skala 
Staż pracy pedagogicznej 

do 3 lat powyżej 10 lat 

Niski prestiż społeczny zawodu 
4 

5 

39,3 

11,9 

23,6 

12,7 

Poczucie niewykorzystywania kwalifikacji i zdol-

ności 

4 

5 

13,0 

6,0 

24,1 

5,7 

Brak możliwości awansu 
4 

5 

16,7 

7,1 

18,7 

4,6 

Poczucie niedoceniania w pracy 
4 

5 

14,3 

10,7 

12,1 

8,2 

Pobory nieproporcjonalne do obciążenia pracą 
4 

5 

15,5 

23,8 

18,4 

12,3 

Postrzeganie pracy jako kończącej się wraz z 

opuszczeniem placówki przez dzieci 

4 

5 

17,9 

33,3 

27,6 

22,2 

Źródło: badania własne. 

Poczucie braku wsparcia społecznego 

Ta kategoria zawiera cztery twierdzenia odnoszące się do postrzegania 

otrzymywanego wsparcia, w różnych okolicznościach pracy zawodowej, ze 

strony współpracowników, przełożonych oraz rodziców. Zostały one zidentyfi-

kowane jako mniej stresogenne, bowiem kategoria ta uzyskała rangę drugą. Od-

czuwany brak wsparcia dostrzega 33% nauczycielek ze stażem do 3 lat pracy  

w zawodzie. W przypadku nauczycielek o dłuższym stażu pracy kategoria ta 
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uzyskała również rangę 2 o zbliżonym odsetku ustosunkowań. Najczęściej wy-

mienianym stresorem przez młode nauczycielki jest niedostrzeganie efektów 

pracy przez nadzór pedagogiczny (31%) – tabela 11. Rozpatrując problematykę 

wsparcia sondowano również, w jakim stopniu ankietowane osoby są zadowolo-

ne z przebiegu informacji zwrotnych odnośnie ich pracy zawodowej. Brak takich 

informacji irytuje około 30% badanych. Są one bardzo ważne, gdyż są niezbęd-

nym warunkiem doskonalenia się w zawodzie. Mogą między innymi przyczynić 

się do unikania błędów, których nie byli świadomi. Co czwarta osoba jako stre-

sor wymienia brak wsparcia ze strony rodziców. 

Tabela 11. Czynniki określające ponadprzeciętny poziom stresu nauczycieli ze stażem pracy do lat 

i powyżej 10 lat w zakresie poczucia braku wsparcia (w %) 

Czynniki Skala 
Staż pracy pedagogicznej 

do 3 lat powyżej 10 lat 

Przewidywany brak wsparcia współpracowników 
4 

5 

16,7 

4,8 

6,1 

5,0 

Brak wsparcia ze strony rodziców 
4 

5 

21,4 

4,8 

23,0 

4,6 

Niedostrzeganie efektów pracy przez nadzór pe-

dagogiczny 

4 

5 

27,4 

3,6 

19,5 

5,5 

Brak informacji zwrotnych o efektach pracy 
4 

5 

27,4 

2,4 

23,0 

3,5 

Źródło: badania własne. 

Sytuacje konfliktowe jako źródło stresu zawodowego 

Konflikt można definiować jako proces, w którym jedna ze stron podejmuje 

świadome wysiłki zmierzające do udaremnienia dążeń drugiej strony poprzez 

blokowanie osiągnięcia przez nią celów lub blokowanie działań w jej interesie. 

Najogólniej można powiedzieć, że są to takie sytuacje, w których występuje 

wśród ich uczestników niezgodność interesów, poglądów. Długotrwałe konflikty 

mogą być źródłem niepotrzebnych problemów trudnych do przezwyciężenia, 

napięć emocjonalnych i stresu. W pracy pedagogicznej są nimi między innymi 

nieporozumienia między nauczycielami, sposób traktowania przez przełożo-

nych, niezdrowa rywalizacja, postawy roszczeniowe rodziców. 

Badając te sytuacje, stwierdzamy, że przyczyną irytacji nauczycielek z krót-

kim stażem zawodowym są postawy roszczeniowe rodziców (tabela 12). Ten 

stresor wymienia ponad 35% respondentek. Jest on w wysokim odsetku sygnali-

zowany także przez nauczycieli z dłuższym stażem zawodowym (43,8%). Innym 

stresotwórczym czynnikiem wymienianym przez młodych nauczycieli jest nie-

równe traktowanie w przydziale zadań lub dostępności różnych środków, wy-

różnień, gratyfikacji motywacyjnych (28%). Tylko w nielicznych przypadkach 
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przyczyną stresu są konflikty wywołane w gronie pedagogicznym, obwinianie 

nauczyciela za przejawiany stosunek dziecka do przedszkola oraz niekorzystny 

wpływ pracy na życie rodzinne. 

Tabela 12. Czynniki określające sytuacje konfliktowe, z uwzględnieniem stażu pracy do 3 lat  

i powyżej 10 lat (w %) 

Czynniki Skala 
Staż pracy pedagogicznej 

do 3 lat powyżej 10 lat 

Obwinianie nauczyciela za przejawiany stosunek 

dziecka do przedszkola 

4 

5 

10,7 

9,5 

30,3 

5,7 

Niekorzystna atmosfera w gronie pedagogicznym 
4 

5 

19,0 

4,7 

18,6 

3,1 

Niekorzystny wpływ pracy na życie rodzinne 
4 

5 

8,3 

4,7 

13,3 

4,3 

Nierówne traktowanie w różnych gratyfikacjach 
4 

5 

13,0 

15,4 

18,2 

6,7 

Postawy roszczeniowe rodziców 
4 

5 

17,8 

17,8 

36,4 

7,4 

Źródło: badania własne. 

Podsumowanie wyników badań 

Przedmiotem badań uczyniliśmy stres nauczycieli przedszkola, koncentrując 

się głównie na jego występowaniu wśród nauczycieli początkowego okresu peł-

nienia roli zawodowej. Stres dotyka, w większym lub mniejszym stopniu, 

wszystkie grupy zawodowe, ale nauczyciele należą do grupy stykającej się na co 

dzień z bodźcami, zdarzeniami postrzeganymi jako przeciążające i trudne do 

przezwyciężenia, bowiem efektywne pełnienie tej roli wymaga wykonywania 

coraz bardziej złożonych zadań, ciągłego zdobywania nowych kompetencji  

i ustawicznego samokształcenia. Stres nauczycieli przedszkola wynika również  

z tego, że zawód ten wymaga dużego zaangażowania umysłowego, dużej odpo-

wiedzialności za każde powierzone pod opiekę dziecko i dużej odpowiedzialno-

ści wynikającej z nieustannie rosnącego zakresu obowiązków, realizowania co-

raz bardziej złożonych funkcji, wysokiej aktywności interpersonalnej w różnych 

relacjach podmiotowych. 

Badania wykazały, że stresu na poziomie wyższym od przeciętnego doznaje 

około 35% nauczycieli początkowego okresu pełnienia tej roli zawodowej. Jest 

on doznawany w wyższym odsetku ankietowanych w porównaniu z nauczycie-

lami o stażu pracy 4–10 lat o 6%, z nauczycielami od 11–20 lat o 9% i z nauczy-

cielami ze stażem powyżej 20 lat pracy o 10%. 
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Odsetek nauczycieli z krótkim stażem pracy w przedszkolu o ponadprzeciętnym 

poziomie stresu uzależniony jest od subiektywnej oceny sytuacji edukacyjnych.  

Dla ponad 50% badanych czynnikami generującymi stres okazały się: 

— brak czasu na wspomaganie rozwoju dzieci wymagających specjalnej troski  

i wyrównywanie niedoborów, 

— praca w nieustannym hałasie, 

— niski prestiż społeczny zawodu, 

— praca wymagająca ciągłej koncentracji uwagi i szybkiego podejmowania decyzji, 

— postrzeganie pracy jako kończącej się wraz z opuszczeniem placówki przez 

dzieci. 

Stresorami dla 40–50% ankietowanych były: 

— brak czasu na wspomaganie rozwoju dzieci i ocenę opisową, 

— wzrastające wymagania stawiane nauczycielom, 

— poczucie niekończącego się dnia pracy, 

— praca poza obowiązującym pensum (uzupełnianie bieżącej dokumentacji, 

organizacja imprez, spotkania z rodzicami, konsultacje, dodatkowe czynno-

ści wykonywane w domu), 

— poczucie odpowiedzialności zawodowej, 

— duża odpowiedzialność za każde dziecko, 

— praca podlegająca ciągłej kontroli i ocenie, 

— wygórowane wymagania stawiane przez władze oświatowe, 

— zachowania agresywne i przemocowe dzieci, 

— złożone problemy wychowawcze, 

— nierealistyczne oczekiwania wobec pełnionej roli, 

— lęk przed popełnieniem błędu. 

Stres w pełnieniu roli zawodowej nauczyciela jest czymś nieuniknionym.  

W związku z tym należy uczyć się sposobów radzenia sobie z nim. W opanowa-

niu stresu ważne jest poznanie siebie z punktu widzenia podatności na stres, zi-

dentyfikowanie stresorów najbardziej obciążających, ich zrozumienie i podej-

mowanie działań zapobiegających jego rozrastaniu. Wskazane jest wybrać jedną 

z trzech możliwości: usunąć stresor, zmienić podejście do niego albo zmienić 

swoje zachowanie. Stres jest szczególnie silny wtedy, gdy nauczyciel jest prze-

konany, że czynnik wywołujący go nie podlega jego kontroli, a także gdy nisko 

ocenia dostępne zasoby i własne możliwości. Z uwagi na to, że różni nauczycie-

le mają do dyspozycji różne zasoby, te same zdarzenia u jednych mogą wywołać 

silny stres, podczas gdy ktoś inny pozostanie niewzruszony. 
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Pre-school Teachers’ Stress in the First Years of Job  

Summary 

Pre-school teachers’ duty is considered to be particularly stressful due to the complicated tasks in 

the scope of their pedagogical and didactical functions. In order to research the problem of this 

particular group, the survey was conducted, aiming to measure the levels of stress in the first years 

of teaching pre-schoolers and the facyors causing that.  

The survey had 168 teachers with up to 3 years of job experience (main group) and 152 teach-

ers with over 10 years of experience (control group) take part in it. The research proved that 

around 35% teachers experience an extraordinary stress in the first 3 years of their job. The level 

of the stress differs a lot among the individuals and the way it is experienced is highly dependant 

on many factors that are considered tiresome and difficult to overcome. 

The factors are usually related to the time pressure, physical discomforts, lack of relevant re-

wards for their efforts, necessity of fulfilling both the didactical and pedagogical functions. Pre-

school teachers are stressed by a heavy workload in the after-hours spent with the children, under-

estimation of the job, lack of time they would dedicate to helping children in need of special care 

and staying in the constant noise. 

Keywords: stress, stress level, stress factors, methods of fighting stress. 
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Wprowadzenie 

„Rodzinę stanowi grupa ludzi zależnych od siebie w zaspokajaniu swoich 

potrzeb uczuciowych, społecznych i duchowych”
1
. Człowiek, jako istota spo-

łeczna, wiele zawdzięcza różnym wspólnotom formującym go do przyszłych za-

dań. Obok wspólnoty przedszkolnej, szkolnej, rówieśniczej i zawodowej istnieje 

wspólnota rodzinna, która wywiera największy wpływ na życie każdego czło-

wieka i której żadna inna zastąpić nie może. W rodzinach, w których dominują 

miłość, zaangażowanie, poczucie bezpieczeństwa, ludzie są szczęśliwi i stają się 

mocni nawet wtedy, gdy przeżywają trudności, niedostatek materialny czy pro-

blemy zdrowotne. Natomiast w rodzinach, w których dominuje egoizm, agresja, 

przemoc, zaniedbywanie czy problem alkoholowy, ludzie zaczynają dramatycz-

nie cierpieć. Także wtedy, gdy żyją w dobrobycie materialnym i cieszą się do-

brym zdrowiem. Niestety, konsekwencje braku homeostazy w systemie rodzin-

nym często dotykają najmłodszych, najsłabszych, czyli dzieci.  

Podejście systemowe umożliwia zrozumienie procesów zachodzących w ro-

dzinie. Ten nurt zmienił orientację z nastawienia indywidualnego na jednostkę  

i objawy u niej występujące na nastawienie holistyczne, uwzględniające cały 

system rodzinny. Zgodnie z teorią systemową, rodzina tworzy pewien system,  

w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach 

                                                      
1  W. Sztander, Poza kontrolą, Warszawa 1997, s. 28. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.35
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i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają 

na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zabu-

rzenia. Symptomy pojawiają się wtedy, gdy sytuacja staje się psychologicznie 

nie do zniesienia. Nie mogąc zmienić dotychczasowych relacji z innymi człon-

kami systemu, jednostki zmieniają swoje zachowanie, wykształcają symptom, 

którym mogą być różne zaburzenia zachowania (trudności szkolne, agresyw-

ność, przestępczość, uzależnienia) albo symptomy psychosomatyczne lub soma-

tyczne
2
. Uzależnienie traktuje się zatem jako skutek źle funkcjonującego syste-

mu rodzinnego, którego człowiek jest elementem, lub związku, jaki tworzy.  

W związku narkoman stwarza drugiej osobie możliwości bycia silniejszym,  

w rodzinie skupia na sobie uwagę swoim uzależnieniem, oddalając inne proble-

my występujące w rodzinie. Jest to często rola kozła ofiarnego, gdzie cała uwaga 

koncentruje się na nim, na jego uzależnieniu, a nie np. na konfliktach. Zwolen-

nicy systemowego podejścia do rodziny stoją na stanowisku, że system rodzinny 

podtrzymuje symptomy patologiczne występujące u jednego lub kilku ze swych 

członków, gdyż jest to funkcjonalne dla rodziny i pozwala utrzymać jej równo-

wagę. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi sojusznikami i eks-

pertami stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie ważne dla rodziny
3
.    

Określony układ więzi wzajemnych w rodzinie w okresie adolescencji sprzy-

ja późniejszemu braniu narkotyków i przyczynia się do tego. Zarówno inwazyjni 

jak i nadopiekuńczy rodzice, a także nieobecni i zaniedbujący mogą mieć wpływ 

na nadużywanie narkotyków przez dzieci. Okazało się, że matki przyszłych nar-

komanów są osobami dominującymi, podczas gdy ojcowie podporządkowują się 

żonom i wycofują z relacji. Silna więź emocjonalna z matką i emocjonalne od-

rzucenie dziecka przez ojca mogą stać się jedną z przyczyn zaburzeń życia ro-

dzinnego
4
. Ważną rolę zdaje się odgrywać jakość relacji panujących w rodzinie. 

Rodzice rzadko nagradzają pozytywne zachowania uzależnionego dziecka, na-

tomiast poświęcają wiele negatywnej uwagi niepożądanym zachowaniom.  

W rodzinach gniew jest rzadko wyrażany, nie istnieją też wyraźne granice mię-

dzy pokoleniami oraz występuje silny związek matka–dziecko i słaby ojciec–

dziecko
5
. 

Należy pamiętać, że członkowie rodziny narkomana wymagają leczenia  

w równym stopniu jak on sam. Często sami dochodzą do tego wniosku i poszu-

kują wówczas pomocy. Zasługują na pomoc i wsparcie tak jak ich dziecko. Swe 

wysiłki powinni oni jednak skupiać na rozwiązywaniu problemów swoich, a nie 

uzależnionego dziecka. To właśnie rodzina jest najbardziej związana emocjonal-

nie z uzależnionym młodym człowiekiem. To ona po zakończonej terapii, bez 

względu na jej efekt, będzie towarzyszyć w mniejszym lub większym stopniu 

                                                      
2  B. de Barbaro, Wprowadzenie w systemowe rozumienie rodziny, Kraków 1999, s. 15–16. 
3  G. De Leon, Społeczność terapeutyczna. Teoria, model, metoda, Warszawa 2003, s. 57–70. 
4  J. Rogala-Obłękowska, Narkoman w rodzinie, Warszawa 2002, s. 120–122. 
5  M. Kooyman, Społeczność terapeutyczna dla osób uzależnionych, Warszawa 2002, s. 110. 
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dziecku. Nikt inny tak jak rodzina nie będzie przeżywał sukcesów i porażek 

młodego człowieka. Należy również pamiętać, że nikt tak jak ona nie doświad-

czał konsekwencji wynikających z zażywania narkotyków przez uzależnionego.  

Czego potrzebuje rodzina? Jedną z ważnych potrzeb jest konieczność eduka-

cji w zakresie problematyki uzależnienia od narkotyków z uwzględnieniem 

wpływu, jaki ta choroba wywiera na rodzinę. Rodzina narkomana potrzebuje 

także pomocy, aby dokonać oceny, do jakiego stopnia jej zachowanie jest dosto-

sowane do brania narkotyków przez dziecko i czy zachowanie to nie jest czyn-

nikiem podtrzymującym ten stan. Ma ona również potrzebę dokonania analizy 

panujących w niej uczuć, a także dostrzeżenia realnego wymiaru problemu, z ja-

kim się boryka, oraz kosztów, jakie w związku z nim ponosi. Wszystkim tym 

potrzebom towarzyszy jeszcze jedna, związana z koniecznością zbadania istnie-

jących możliwości poradzenia sobie z problemem. Co ważniejsze, członkowie 

rodziny dziecka uzależnionego od narkotyków potrzebują wsparcia, które po-

mogłoby im żyć swoim własnym życiem, bez oglądania się na dziecko. Para-

doksalnie, jeśli uda im się to osiągnąć, realne szanse na przerwanie błędnego ko-

ła narkomanii zdecydowanie wzrosną
6
.  

Terapia rodzin w Młodzieżowym Ośrodku Terapii Uzależnień  

w Częstochowie 

Terapia rodzinna prowadzona w Młodzieżowym Ośrodku Terapii Uzależ-

nień w Częstochowie jest zakorzeniona w teorii systemowej. Placówka prowadzi 

terapię długoterminową (9–12 miesięcy) dla młodzieży w wieku 13–21 lat, uza-

leżnionej od substancji psychoaktywnych (w tym od narkotyków, dopalaczy 

oraz alkoholu). Warto zaprezentować część programu merytorycznego Często-

chowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej realizowanego w ośrodku  

w odniesieniu do rodzin pacjentów.  

Zapewniamy Cię, że dołożyliśmy wszelkich starań, by placówka, w której rozpoczyna 

leczenie Twoje dziecko, była przyjaznym i dobrym miejsce na dokonanie istotnych, ży-

ciowych zmian. Główny cel leczenia to poprawa stanu zdrowia i jakości życia, w wymia-

rze somatycznym, psychologicznym i społecznym. Ważne jest, byś pamiętał, że dzięki 

Twojemu udziałowi i zaangażowaniu w proces terapii Twoje dziecko będzie miało 

znacznie większe szanse na zakończenie jej sukcesem. Bezwzględnie zaleca się byś pod-

jął terapię własną w swoim miejscu zamieszkania. Przy przyjęciu dziecka do ośrodka 

wymagamy od rodziców deklaracji o współpracy i uczestniczenia w naszym programie 

terapii rodzin. Realizowany program zakłada regularne, raz w miesiącu dwudniowe, spo-

tkania w ośrodku (niedziela, godzina 9.30)7.  

                                                      
6  I. Namysłowska, Terapia rodzin, Warszawa 1997, s. 173. 
7  Kontrakt dla rodzica, http://osrodek.cztps.eu/o-osrodku/kontrakt-dla-rodzica/ [dostęp: 15.10. 

2017]. 
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Rodzice mają prawo uczestnictwa w – przewidzianych w programie terapii – 

konsultacjach indywidualnych z wychowawcami prowadzącymi. Celem jest 

wzajemne przekazanie sobie informacji, ustalenie działań i zamierzeń w przy-

szłości (wybór szkoły, zawodu). Rodzice i dzieci mają możliwość spędzenia ze 

sobą czasu wolnego, spojrzenia na siebie w różnych sytuacjach. Celem tych spo-

tkań jest często poznawanie się na nowo, nawiązywanie kontaktu emocjonalne-

go, uczenie się komunikacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarezerwo-

wany jest też czas na pracę wychowawca–rodzice–dziecko. Zachęca się rodzi-

ców do aktywnego włączenia w proces terapeutyczny poprzez udział w warszta-

tach dla rodziców.  

Cykl zajęć obejmuje:  

— warsztat motywacyjny – celem jest zachęcenie rodziców do udziału w zaję-

ciach, określenie ich oczekiwań i potrzeb, zawiązanie i zintegrowanie grupy; 

— poradnictwo, konsultacje, rozmowy indywidualne z terapeutami prowadzą-

cymi i pacjentami; 

— warsztat o uzależnieniach – przekazuje rodzicom rzetelną wiedzę na temat 

mechanizmów uzależnienia oraz faz tego procesu; 

— warsztat umiejętności wychowawczych – celem tego warsztatu jest przypo-

mnienie sobie na podstawie własnych doświadczeń z okresu dzieciństwa, sy-

tuacji kontaktu z dorosłymi i stworzenie na tej podstawie listy zachowań słu-

żących dzieciom w procesie ich rozwoju; 

— warsztat na temat praw dziecka; 

— warsztaty na temat zachowań seksualnych – przekazanie rodzicom wiedzy 

na temat edukacji seksualnej; 

— spotkanie wynikające z potrzeb rodziców – warsztat komunikacji – celem 

warsztatu jest uczenie się wzajemnego przekazywania własnej opinii, uczuć 

i emocji, oczekiwań w sposób jasny i czytelny, uczenie się negocjacji i kom-

promisu. 

Terapia pozwala członkom rodziny wyrazić swoje potrzeby i wzajemne 

oczekiwania. Otwiera rodzinę na bezpośrednie wyrażanie emocji i komuniko-

wanie ich sobie nawzajem. Rodzice uczą się, w jaki sposób stawiać granice swo-

im dzieciom, ale również jak słuchać i rozumieć potrzeby swojego potomstwa. 

Zespół terapeutyczny ma za zadanie motywować i udzielać wsparcia w znale-

zieniu odpowiedniej pomocy dla rodziny pacjenta. Należy pamiętać jednak, że 

terapia w ośrodku jest jedynie składową pracy, jaką powinni wykonać rodzice, 

aby pomóc swojemu dziecku.  

Biorąc pod uwagę założenia teoretyczne i działania terapeutyczne podejmo-

wane z pacjentami i ich rodzicami w Młodzieżowym Ośrodku Terapii Uzależ-

nień w Częstochowie, interesujące jest poznanie opinii rodziców i ich uzależnio-

nych dzieci na temat terapii rodzin i jej roli w procesie leczenia młodzieży uza-

leżnionej od narkotyków. Zastosowano metodę sondażową z wykorzystaniem 

technik wywiadu i ankiety. Badania zostały przeprowadzone wśród pacjentów 
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oraz rodziców młodzieży leczącej się z narkomanii. W badaniach, które były 

przeprowadzone wśród młodzieży, udział brały 3 grupy badanych: 

— Klienci 1 – klienci leczący się w Ośrodku, 28 osób; 

— Klienci 2 – klienci, którzy ukończyli leczenie w Młodzieżowym Ośrodku 

Terapii Uzależnień w Częstochowie, 12 osób; 

— Klienci 3 – klienci, którzy przerwali leczenie w innych placówkach i zostali 

przyjęci do Ośrodka, 10 osób. 

W badaniu przeprowadzonym w grupie uzależnionej młodzieży wzięło 

udział 50 osób (mężczyźni stanowili 74% badanych, a kobiety 26%). Badani by-

li zróżnicowani ze względu na wiek: 7 (14%) nie ukończyło 15 roku życia,  

31 badanych (62%) znajdowało się w przedziale między 15 a 17 rokiem życia  

a 17 lat ukończyło 12 (24%). 

Badania przeprowadzono wśród 80 rodziców: 

— Rodzice 1 – rodzice młodzieży obecnie leczącej się w Ośrodku, 45 osób; 

— Rodzice 2 – rodzice młodzieży, która ukończyła leczenie w Młodzieżowym 

Ośrodku Terapii Uzależnień w Częstochowie, 20 osób; 

— Rodzice 3 – rodzice młodzieży, która przerwała leczenie w innych placów-

kach i została przyjęta do Ośrodka, 15 osób. 

Najmniej liczna była grupa rodziców osób, które przerwały terapię (19% 

ogółu), a najliczniejsza grupa rodziców dzieci leczących się (56% ogółu). Ro-

dzice młodzieży, która ukończyła leczenie stanowili 25% ogółu badanych osób. 

Badana grupa jest zróżnicowana pod względem kategorii demograficznych.  

W każdej z grup przeważają kobiety. W grupie Rodzice 1 stanowiły 78% (35  

z 45 osób), Rodzice 2 – 60% (12 z 20 osób),  Rodzice 3 – również 60% (9 z 15 

osób). Ogółem kobiety stanowiły 70% badanych, a mężczyźni 30%. W każdej  

z grup zdecydowaną większość stanowiły osoby między 36 a 45 rokiem życia, 

które stanowiły 66% ogółu. Wśród badanych rodziców tylko niewielki odsetek 

stanowili rodzice, którzy nie ukończyli 35 roku życia (10% ogółu).  

Analiza wyników badań zostanie przeprowadzona zgodnie z kolejnością 

problemów badawczych. 

— Czy rodzice osób uzależnionych dostrzegają potrzebę terapii rodzinnej? 

Jak wynika z uzyskanych danych rodzice młodzieży uzależnionej od narko-

tyków widzą potrzebę podjęcia terapii własnej. Z grupy osiemdziesięciorga ro-

dziców 65 osób widzi taką potrzebę, dziesięcioro rodziców nie miało zdania  

w tej sprawie, a tylko zdecydowanie na nie było pięcioro rodziców, z czego troje 

z nich to rodzice, których dzieci przerwały terapię. Wyniki z podziałem na grupy 

badawcze rodziców rozkładają się jednak w sposób zróżnicowany (wykres 1). 

W grupie badanych rodziców Rodzice 1 na 45 badanych osób aż 42 (93,3% 

ogółu badanych) odpowiedziały, że istnieje taka potrzeba. Jedna osoba nie do-

strzegła takiej potrzeby (2,3% ogółu badanych), a dwie (4,4% ogółu badanych) 

nie miały zdania w tej sprawie. W grupie Rodzice 2 widziało taką potrzebę 16  
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z 20 badanych osób, co stanowi 80% ogółu badanych, również jedna osoba (5% 

ogółu badanych) nie widziała takiej potrzeby, a 3 (15% ogółu badanych) nie 

miało zdania w tej sprawie. W grupie badanych Rodzice 3 odpowiadano najczę-

ściej, że istnieje taka potrzeba – 7 na 15 badanych osób (46,7% ogółu bada-

nych), 3 osoby (20% ogółu badanych) nie widziały takiej potrzeby, a 5 osób 

(33,3% ogółu badanych) nie miało zdania w tej sprawie. 

 

Wykres 1. Opinie rodziców młodzieży uzależnionej od narkotyków w sprawie podjęcia terapii ro-

dzin – z podziałem na grupy badawcze 

Zapytano ponadto rodziców o to, czy w związku z tym, że ich dzieci podjęły 

terapię uzależnienia od narkotyków, oni też poczynili podobne kroki, badania 

przeprowadzono w każdej z trzech rodzicielskich grup badawczych (wykres 2). 

 

Wykres 2. Podjęcie terapii rodzin przez rodziców młodzieży uzależnionej od narkotyków – z po-

działem na grupy badawcze 
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Z danych zaprezentowanych na wykresie wynika, że w grupie Rodzice 1 

najczęstszym przypadkiem są rodzice, którzy podjęli terapię w pojedynkę – 

46,7% (21 z 45 badanych osób), 13,3% stanowią rodzice, którzy podjęli terapię 

wspólnie (6 z 45 badanych osób), 40% to rodzice, którzy w ogóle nie podjęli te-

rapii (18 z 45 badanych osób). W grupie Rodzice 2 największą liczbę stanowili 

rodzice, którzy razem podjęli się terapii 50% (10 osób z badanej 20-osobowej 

grupy), 6 osób, co stanowi 30%, podjęło terapię w pojedynkę, a rodzice, którzy 

nie podjęli terapii, stanowili 20% (4 z 20 badanych osób). W grupie Rodzice 3 

najwięcej było rodziców, którzy w ogóle nie podjęli terapii 66,7% (10 z 15 ba-

danych osób), 4 rodziców podjęło terapię w pojedynkę – 26,7%, w jednym 

przypadku oboje rodziców podjęło terapię 6,6%. 

 

Wykres 3. Podjęcie terapii rodzin przez rodziców młodzieży uzależnionej od narkotyków wśród 

wszystkich badanych rodziców 

Okazuje się, że pomimo tego, iż potrzebę podjęcia terapii widzi blisko 

81,3% badanych rodziców, tylko 60% z nich decyduje się na takie działanie. 

Wśród badanych rodziców aż 40% nie podejmuje terapii rodzin. Pary małżeń-

skie/partnerskie, które podjęły terapię rodzin, stanowią tylko 21,3% ogółu bada-

nych, a 38,7% stanowią osoby, które podjęły terapię w pojedynkę. W obliczu 

powyżej przedstawionych wyników można śmiało stwierdzić, że większość ba-

danych rodziców jest świadoma problemu, kojarzy problemy dziecka z proble-

mem całego systemu rodzinnego, rozumie potrzebę podjęcia terapii własnej, ale 

pomimo to dalej często tego nie robi.   

Należy również przyjrzeć się bliżej temu, jak rozkładają się dane w odnie-

sieniu do płci badanych rodziców. Z uzyskanych danych wynika, że spośród 48 

osób, które zdecydowały się i podjęły terapię rodzin 77% to kobiety, a tylko 

23% stanowią mężczyźni. Stereotyp twardego faceta przekłada się na niechęć 
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mężczyzn do podejmowania terapii i tylko niewielka liczba małżeństw bądź par 

się na nią decyduje. 

Dodatkowo spytano badanych rodziców (80 osób), jakie są powody nie-

podejmowania terapii rodzinnej. 

Tabela 1. Powody, dla których rodzice nie podejmują terapii rodzin 

Udzielane odpowiedzi 
Grupy rodziców 

Liczba osób Wartość procentowa* 

Wstyd przed samym sobą lub otoczeniem 73 91,3% 

Nieświadomość problemu, mała wiedza na 

temat uzależnienia 
67 83,7% 

Lenistwo i brak czasu 65 81,3% 

Strach przed przyznaniem się do problemu 65 81,3% 

Trudny dostęp do terapii 49 61,3% 

*  wyniki nie sumują się do 100%, każda z badanych osób miała dowolność w liczbie udzielanych 

odpowiedzi 

Jako powód unikania przez rodziców terapii najczęściej podawano wstyd 

przed samym sobą lub otoczeniem, a odpowiedzi takiej udzieliło 73 (co stanowi 

91,3% badanych) z 80 badanych rodziców; kolejno nieświadomość problemu, 

mała wiedza na temat uzależnienia – 67 (co stanowi 83,7%) z 80 badanych ro-

dziców; lenistwo i brak czasu oraz strach przed przyznaniem się do problemu po 

– 65 osób na 80 badanych (co stanowi po 81,3% ogółu badanych na każdą  

z udzielonych odpowiedzi); trudny dostęp do terapii jako powód podało 49 z 80 

badanych rodziców (co stanowi 61,3%). Inne odpowiedzi, które stanowiły nie-

wielki odsetek, to: brak wiary w zmianę, złe doświadczenia z pedagogami i psy-

chologami, nie widzę potrzeby. Opór rodziców w zakresie dokonania zmiany  

w środowisku rodzinnym jest wyraźnie widoczny, co więcej – dowodzi, że ro-

dzice nie chcą dostrzec problemów w sobie, uważając, że to tylko ich dziecko 

ma problem. 

— Czy w trakcie terapii zmieniały się wzajemne relacje, system komunika-

cji i style rozwiązywania problemów w rodzinie osoby uzależnionej? 

Aby zweryfikować hipotezę drugą odnoszącą się do tego, na ile podjęcie  

i uczestnictwo w terapii rodzin ma wpływ na zmianę wzajemnych relacji, sposo-

bu komunikowania się oraz zmiany stylu rozwiązywania problemów, przepro-

wadzono badania, w których spytano, zarówno rodziców, jak i młodzież ze 

wszystkich grup badawczych, m.in. o to, czy dostrzegają oni zmianę, a jeśli tak, 

to jaką, w wyżej wymienianych obszarach. 



 Rola terapii rodziny… 181 

 

Wykres 4. Opinie rodziców na temat zachodzenia zmiany w systemie rodzinnym w odniesieniu 

do podanych obszarów – z rozróżnieniem grup 

Z powyższych danych zaprezentowanych na wykresie można odczytać, że 

zdecydowana większość badanych dostrzega zmiany wzajemnych relacji, sys-

temu komunikowania się, sposobu rozwiązywania problemów w całym systemie 

rodzinnym. W badanej grupie Rodzice 1 zmiany dostrzegło 39 osób, w grupie 

Rodzice 2 podobne zdanie miało 20 osób, a w grupie Rodzice 3 osób z takim 

zdaniem było 10. Zmian nie dostrzegło 6 osób z badanej grupy Rodzice 1,  

5 osób z grupy Rodzice 3. W grupie rodziców dzieci, które ukończyły terapię 

(grupa badawcza Rodzice 2), nie było osób niedostrzegających zmian. Można 

stwierdzić, że bez względu na status dziecka w procesie terapii dostrzeganie 

zmian jest dominujące. Wśród 80 badanych rodziców: 69 osób (86,3%) dostrze-

ga zmiany wzajemnych relacji, systemu komunikowania się i sposobu rozwią-

zywania problemów; 11 osób (13,7%) ich nie dostrzega. 

Podobne badanie przeprowadzono wśród młodzieży. 

 

Wykres 5. Opinie młodzieży na temat zachodzenia zmiany w systemie rodzinnym w odniesieniu 

do podanych obszarów 
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Dane obrazują, że wśród 50 badanych klientów: 46 osób (92%) dostrzega 

zmiany wzajemnych relacji, systemu komunikowania się i sposobu rozwiązywa-

nia problemów; 4 osoby (8%) ich nie dostrzegają. Widać tutaj olbrzymią domi-

nację osób, które zauważają zmiany wzajemnych relacji, systemu komunikowa-

nia się, sposobu rozwiązywania problemów w całym systemie rodzinnym.  

W badanej grupie Klienci 1 26 osób opowiedziało się za widocznymi zmianami 

w systemie rodzinnym, dwie nie dostrzegły żadnych zmian, w grupie badawczej 

Klienci 2 zmiany dostrzegają wszyscy badani – 12 osób, a w grupie Klienci 3 

osiem osób dostrzega zmiany, a 2 nie. Odpowiedzi uzyskane z badania rodziców 

podkreślają znaczenie otwartości i prawdomówności w budowaniu partnerskich 

relacji z dzieckiem, a wyniki uzyskane od badanej młodzieży pokazują wagę 

cieplejszych relacji. Nasuwa się wniosek, iż na skutek terapii rodzin systemy ro-

dzinne ulegają przeobrażeniu, poprawiają się wzajemne relacje, system komuni-

kacji, pojawiają nowe sposoby rozwiązywania problemów. 

Warto zaprezentować, na czym – zdaniem badanych – polegają zmiany, któ-

rych doświadczają. 

Tabela 2. Zmiany najczęściej doświadczane przez badanych  

Udzielona odpowiedź 

Grupy rodziców Grupy młodzieży 

Wartość procen-

towa* 
Liczbaosób 

Wartość procen-

towa* 
Liczba osób 

Wzajemna otwartość 83,7% 67 74% 37 

Cieplejsze relacje 47,5% 38 84% 42 

Radośniejsze usposobie-

nie 
76,3% 61 42% 21 

Prawdomówność 90% 72 78% 39 

Ujawnianie emocji 72,5% 58 70% 35 

Szukanie kompromisów 61,3% 49 58% 29 

*  wyniki nie sumują się do 100%, każda z badanych osób miała dowolność w liczbie udzielanych 

odpowiedzi 

Z przeprowadzonego badania wynika, że największe zmiany w relacjach 

pomiędzy rodzicem a dzieckiem uzależnionym zachodzą w obszarze otwartości 

– 86,6% (63 osoby z 80-osobowej grupy rodziców i 37 osób z 50-osobowej gru-

py badanej młodzieży) ogółu badanych, i prawdomówności – 92% (72 osoby  

z 80-osobowej grupy rodziców i 39 osób z 50-osobowej grupy badanej młodzie-

ży) ogółu badanych. W sferze emocjonalnej dominuje ujawnianie emocji – 62% 

(58 osób z 80-osobowej grupy badanych rodziców i 35 osób z 50-osobowej gru-

py badanej młodzieży), i radośniejsze usposobienie – 54,6% (61 osób z grupy 80 

badanych rodziców i 21 osób z badanej 50-osobowej grupy młodzieży). Ponad 

połowa badanych jako sposób rozwiązywania problemów podaje natomiast szu-
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kanie kompromisów – 52% (49 osób z 80-osobowej grupy rodziców i 29 z 50- 

-osobowej grupy badanej młodzieży). Okazuje się, że badani rodzice najbardziej 

dostrzegają prawdomówność – 90% (72 osoby z badanej 80-osobowej grupy ro-

dziców), a badana młodzież cieplejsze relacje – 84% (42 osoby z badanej 50- 

-osobowej grupy badanej młodzieży). 

Leczącej się młodzieży zadano pytanie, czy podjęcie przez ich rodziców te-

rapii pomaga im w procesie zdrowienia. 

 

Wykres 6. Opinia młodzieży o wpływie terapii rodziców na proces leczenia pacjentów 

Wyniki przeprowadzonego badania w odniesieniu do wszystkich leczących 

się przedstawiają się następująco: 33 osoby (66% ogółu badanych) na 50 osób 

pytanych odpowiedziały, że terapia rodziców ma pozytywny wpływ i pomaga 

im w procesie leczenia; 5 osób (10% ogółu badanych) stwierdziło, że im to prze-

szkadza; 12 osób (24% ogółu badanych) nie dostrzega zależności pomiędzy 

uczestnictwem w terapii przez rodziców a ich leczeniem. Śmiało można przyjąć, 

że skoro 66% badanej młodzieży postrzega podjęcie terapii rodziców jako po-

mocne w procesie ich leczenia, to brak takich działań ma destruktywny wpływ  

i jest szkodliwy dla dziecka. 

— Czy rodzice, którzy uczestniczyli w terapii, towarzyszą swojemu dziecku 

w usamodzielnianiu się i wspomagają odpowiednie zachowania dziecka?  

W badaniu brano pod uwagę rodziców młodzieży, która ukończyła terapię 

(Rodzice 2). Sprawdzano, czy rodzice po zakończeniu terapii przez dziecko są 

dla niego oparciem i towarzyszą mu w usamodzielnianiu się. Badając rodziców, 

zadawano im pytanie: Czy Twoje dziecko zwraca się do Ciebie ze swoimi pro-

blemami? Odpowiedzi były następujące: Tak, raczej tak, której udzieliło 16 ro-
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dziców (80% badanych), Nie, raczej nie – w ogóle nie udzielono, a odpowiedzi 

Czasami udzieliło 4 z 20 badanych rodziców (20% badanych). Uzyskane wyniki 

pokazały, iż większość dzieci, które ukończyły terapię, korzysta z pomocy swo-

ich rodziców, przy czym można założyć, że skoro takie sytuacje mają miejsce, 

rodzice są dla nich oparciem. 

Następnie zapytano rodziców o to, co robią w sytuacjach, kiedy ich dzieci 

podejmują decyzje, z którymi się nie zgadzają. Okazało się, że rodzice najczę-

ściej udzielali odpowiedzi Rozmawiam z nim o tym, a następnie staram się mu 

pomóc w realizacji podjętej decyzji – 75% ogółu badanych. 

Ostatnie pytanie skierowane do rodziców brzmiało Czy znasz plany swojego 

dziecka i pomagasz mu je realizować? Wśród badanych rodziców znalazło się aż 

85% takich, którzy stwierdzili, że znają plany swojego dziecka i pomagają mu  

w ich realizacji. Okazało się również, że w badanej grupie nie znalazła się oso-

ba, która by nie znała planów swojego dziecka. 

Młodym ludziom, którzy ukończyli terapię, zadano natomiast pytanie o to, 

czy uważają, że ich rodzice uczestniczą w procesie ich usamodzielniania i są dla 

nich oparciem. W badanej grupie 75% ogółu osób stwierdziło, że ich rodzice są 

dla nich oparciem i uczestniczą w procesie ich usamodzielniania. 

Taki wynik potwierdza hipotezę, że rodzice, którzy uczestniczyli w terapii 

rodzin, są dla swojego dziecka oparciem i uczestniczą w procesie usamodziel-

niania, a sama młodzież chętnie korzysta z ich pomocy i dzieli się swoimi pro-

blemami czy planami. 

Podsumowanie i wnioski 

Wyciągnięte wnioski z przeprowadzonych badań muszą być ostrożne z uwa-

gi na zawężone grupy badawcze. 

Często klient placówki dla uzależnionych wraca do swojej rodziny, gdyż jest 

to człowiek młody, potrzebujący wsparcia, niejednokrotnie zależny finansowo od 

rodziców. W sytuacji, gdy on pracował nad swoją przemianą, a rodzina nie podję-

ła terapii i pozostała w swoich dawnych schematach – tak jak wtedy, gdy był 

człowiekiem uzależnionym – po powrocie jest tak samo traktowany, pełni dawne 

role. Zaburzony zostaje system rodzinny, występuje niezgodność komunikacji, 

nadopiekuńczość, chora i zaborcza miłość. Brak zrozumienia i wsparcia w trud-

nych momentach często prowadzą do konfliktów czy nawrotów. Projektowanie 

niespełnionych marzeń rodziców na dziecko, nierealne oczekiwania i wymagania 

mogą w szybkim czasie doprowadzić do zaprzepaszczenia efektów terapii. 

Podjęcie współpracy z rodziną, terapia rodzin niesie za sobą korzyści. Ro-

dzice integrują się, udzielają sobie wsparcia, dzielą się własnymi doświadcze-

niami. Mogą również otwarcie porozmawiać o swoich trudnościach, obawach  

i lękach. Zwiększa się ich świadomość, uzyskują informacje na temat wychowa-
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nia i uzależnienia. Mają możliwość przyjrzeć się sobie w relacjach, w kontak-

tach, czy też je poprawić, a niejednokrotnie wspólnie spędzić czas. Poznają się 

często na nowo, wspólnie doświadczają zmian, jakie w nich zachodzą. Pod-

opieczni ośrodka mają poczucie, że bliskie im osoby rozumieją ich, są dla nich 

wsparciem. Rodzice wyciągają wnioski:   

— nasze kontakty uległy poprawie, dziecko stało się bardziej na nas otwarte, 

my nauczyliśmy się słuchać uważniej tego, co do nas mówi, i brać pod uwa-

gę jego punkt widzenia;  

— zrozumiałam, że do uzależnienia przyczyniliśmy się również my poprzez 

kłótnie w domu; 

— znaleźliśmy wspólny język, problemy rozwiązujemy razem, darzymy nasze 

dziecko większym zaufaniem i zgadzamy się na to, aby sam decydował  

o swojej przyszłości;  

— walczę ze swoją nadopiekuńczością, uniemożliwianiem samodzielności, 

chcę, żeby zaczął żyć własnym życiem; 

— uczymy się przebywać ze sobą, rozmawiać, akceptować odmienne rozwią-

zania;  

— dotarło do mnie, że nie tylko praca jest ważna, ale raczej kontakt z dziec-

kiem; 

— zrozumiałam, że uzależnienie syna to nie tragedia i koniec świata, że nie tyl-

ko mnie ten problem dotyka; 

— na spotkaniach mogę być sobą, nie udawać, bo problemy mamy podobne; 

— zmobilizowałem się, przestałem pić i poszedłem na terapię.  

Postawa uczestnicząca rodziców wprawdzie nie jest gwarantem powodzenia 

w terapii dziecka, ale zdecydowanie ma pozytywny wpływ na jej efekty. W pra-

cy z młodzieżą nie sposób zatem pominąć tak istotnego obszaru, jak równoległa 

praca z rodzicami bądź opiekunami klienta. Należy jednak pamiętać, że to ro-

dzina wybiera, czy chce podjąć ryzyko zmiany i czy jest na nią gotowa.  
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The Role of Family Therapy in the Process of Treatment Youth  

Addicted to Drugs 

Summary 

The article presents a systematic understanding of addiction in the family. The research about pa-

tients’ and their parents’ opinions were conducted in the youth drug addiction clinic. The topic of  

a study is about family therapies and their role in the process of treatment children. Despite the 

fact that parents recognize the need to take own therapy, only few people decided to do so, that is 

what research results show. More often mothers are the ones who take therapy rather than chil-

dren’ fathers. Most of the respondents perceive changing in mutual relations, communication sys-

tem and the way how to solve problems as the consequences of taking the therapy. It might be said 

that activity of parents is not a guarantee for success in children therapy, however, it has a positive 

effect on the process of addiction rehab therapy. 

Keywords: family therapy, addiction rehab therapy, family system, addiction. 
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Teoretyczne aspekty zajwiska samobójstw 

Słowa kluczowe: samobójstwo, suicydologia. 

Samobójstwo jako „jeden z najbardziej tajemniczych fenomenów ludzkiego 

istnienia od zawsze intryguje […]”
1
. Długo w akcie samounicestwienia dopa-

trywano się bliżej nieokreślonych tajemnic, aktywności nadprzyrodzonych mo-

cy, działania nieczystych sił. Ludzie nie potrafili zrozumieć, co może być powo-

dem tego, że w całym świecie przyrody tylko człowiek jest w stanie targnąć się 

na własne życie. Od wieków próbujemy rozpoznać i opisać mechanizmy gestu 

definitywnego, odkryć strukturę powstawania zamysłu samobójczego. Czyn su-

icydalny stanowi zjawisko o niezwykle złożonym charakterze i jednocześnie nad 

wyraz delikatnej naturze. Decyzja o odebraniu sobie życia jest następstwem od-

działywania bardzo wielu czynników. Dlatego też do zrozumienia tego aktu 

przybliżyć się można jedynie po zastosowaniu w jego analizie instrumentów ba-

dawczych przynależnych różnym naukom: medycynie, zwłaszcza psychiatrii, 

traktującej samodestrukcję jako symptom zachowań odbiegających od normy 

psychicznej; psychologii, koncentrującej się na poszukiwaniu determinant takie-

go czynu w cechach osobowości człowieka, zwłaszcza w zaburzeniach osobo-

wościowych i problemach motywacyjnych; socjologii, analizującej samobójstwo 

w kontekście jego społecznych uwarunkowań; wreszcie – filozofii, rozważającej 

sens ludzkiej egzystencji oraz moralną kwalifikację czynu definitywnego. Do-

piero tak wnikliwe, interdyscyplinarne podejście daje pewne pojęcie o samobój-

stwie. Jednak postawienie ostatecznych konkluzji i rozstrzygnięć w tym wzglę-

dzie jest niemożliwe
2
.  

                                                      
1  M. Michalska-Suchanek, Fenomen samobójstwa, Mikołów 2011, s. 8. 
2  Tamże, s. 8–9. 
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Przegląd definicji samobójstwa 

Badacze zajmujący się problematyką samobójstwa nie są zgodni co do tego, 

jak pojęcie to należy rozumieć
3
. Rozbieżności i nieścisłości w rozumieniu, a co 

za tym idzie – definiowaniu tego zjawiska, wynikają m.in. z faktu, że definio-

wania podejmują się przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych: socjologowie, 

psychologowie, psychiatrzy, teologowie, etycy
4
. 

Jedną z pierwszych definicji samobójstwa sformułował Émile Durkheim. 

Stanowi ona klasyczną definicję omawianego zjawiska. Brzmi następująco: 

„Samobójstwem nazywamy każdy przypadek śmierci, który bezpośrednio lub 

pośrednio wynika z pozytywnego lub negatywnego działania ofiary, która wie-

działa, że da ono taki rezultat”
5
.Tak ujęta definicja jest nieścisła, pozwala na 

zbyt szerokie kwalifikowanie jako samobójstwa pewnych zachowań wynikają-

cych na przykład z nałogów (alkoholizm, nikotynizm itp.)
6
. Warto jeszcze za-

znaczyć, że Durkheim wyróżnia kilka rodzajów samobójstw, mianowicie: samo-

bójstwo egoistyczne, anomiczne, altruistyczne i fatalistyczne
7
, o których to będę 

pisała w dalszej części artykułu.  

Uczeń Durkheima, Maurice Halbwachs, definiuje samobójstwo znaczeniowo 

podobnie, jako „każdy przypadek śmierci wynikający z czynu dokonanego przez 

samą ofiarę w celu zabicia się, który nie jest poświęceniem”
8

. 

Nieco poszerzoną interpretację samobójstwa stosują niżej podani autorzy. 

Erwin Stengel zamachem samobójczym określa taki rozmyślny akt samo-

uszkodzenia, który przed popełnieniem wyklucza w świadomości sprawcy pew-

ność przeżycia. Jego zdaniem jednostka świadomie lub podświadomie przypisu-

je temu działaniu prawdopodobieństwo śmiertelnego skutku. Do rzadkości należą 

tacy sprawcy samobójstw, którzy prognozują absolutną nieuchronność śmierci
9
. 

Ks. Czesław Cekiera przez samobójstwo rozumie „czyn samouszkodzenia 

podjęty z zamiarem pozbawienia się życia. W zależności od tego, czy próba sa-

mobójcza powoduje śmierć, czy jej nie powoduje, wyróżnia się samobójstwo 

dokonane i usiłowane”
10

.  

Tak więc, według Stengela i Cekiery, sam zamiar samobójstwa nie musi zo-

stać sformułowany. Wystarczy, że samobójstwo było podjęte z myślą i chęcią 

                                                      
3  A. Szymanowska, Samobójstwa, [w:] Patologia społeczna. Wybrane problemy, red. T. Szyma-

nowski, Warszawa 1991, s. 132. 
4  A. Czabański, Samobójstwa altruistyczne, Kraków 2009, s. 35. 
5  E. Durkheim, Samobójstwo, Warszawa 2006, s. 51. 
6  A. Czabański, dz. cyt., s. 35. 
7  Zob. E. Durkheim, dz. cyt. 
8  A. Szymanowska, dz. cyt., s. 132. 
9  A. Czabański, dz. cyt., s. 35–36. 
10  C. Cekiera, Człowiek wobec życia, samobójstwa i śmierci, [w:] Człowiek wobec śmierci, red.  

J. Makselon, Kraków 2005, s. 18. 
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autodestrukcji. Ich definicje umożliwiają wyłączenie z zakresu pojęcia samobój-

stwa przypadkowe okaleczenia i wypadki śmierci
11

. 

Złożoność problemu samobójstwa, zarówno w motywach, działaniu, jak i anty-

cypacji skutków, zawarł w swej definicji Brunon Hołyst, zwracając uwagę, że  

samobójstwo było kulturową formą rozwiązywania problemów życiowych wedle naka-

zów zewnętrznych, […] społeczną formą wyłączenia się z obiegu świadczeń […], formą 

psychicznej dezakceptacji określonej formy życia […], biologiczną formą ucieczki przed 

bólem, ideologiczną formą buntu wobec nieuchronności śmierci, którą można uczynić 

aktem wyboru czasu, miejsca i sposobu odejścia ze świata żywych12. 

Nieco inaczej omawiane zjawisko definiuje Maria Jarosz. Mianem samobój-

stwa określa ona „wszystkie przypadki śmierci stanowiące bezpośredni lub po-

średni rezultat świadomego działania jego ofiary”
13

. 

Zaś według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, 1986 r.) samobójstwo to 

„akt o skutku śmiertelnym, który zmarły ze świadomością i oczekiwaniem takiego 

skutku sam zaplanował i wykonał w celu spowodowania zmian przez siebie pożą-

danych”
14

. Według Adama Czabańskiego, ta definicja jest najbardziej aktualna  

i „stosunkowo wyraźna”
15

, stanowi klarowne ujęcie omawianego zjawiska. 

Typologia samobójstw 

 Z przesłanki teoretycznej, stanowiącej, że śmierć samobójcza nie jest efek-

tem indywidualnych predyspozycji do samozniszczenia, lecz zjawiskiem deter-

minowanym w dużej mierze sytuacją grup społecznych, do których samobójcy 

przynależą, i cechami społeczeństwa, w którym żyją, wynika, że samobójstwa są 

zawsze niejednakowe
16

. W związku z czym istnieje wiele różnych typologii za-

chowań samobójczych. Jedną z najbardziej popularnych prezentuje Émile Durk-

heim
17

. Wyodrębnia on cztery typy samobójstw: anomiczne, egoistyczne, altru-

istyczne i fatalistyczne
18

. 
Samobójstwo anomiczne – rozważa się w odniesieniu do zjawiska anomii. 

Anomia pojmowana jest jako stan silnej rozbieżności „[…] pomiędzy normami  

i celami kulturowymi a społecznie ustrukturowanymi możliwościami działania 

członków grupy zgodnie z tymi normami”
19

. Chodzi tu o indywidualne do-

                                                      
11  A. Czabański, dz. cyt., s. 36. 
12  B. Hołyst, Na granicy życia i śmierci, Warszawa 1996. 
13  M. Jarosz, Samozniszczenie. Samobójstwo. Alkoholizm. Narkomania, Wrocław 1980, s. 34. 
14 S. Kawula, Samobójstwo, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, red. T. Pilch, War-

szawa 2006, s. 590. 
15  A. Czabański, dz. cyt., s. 38. 
16  M. Jarosz, Samobójstwa. Ucieczka przegranych, Warszawa 2004, s. 45–46. 
17  Zob. E. Durkheim, dz. cyt. 
18  I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 103–104. 
19  R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-

Żuławski, Warszawa 2002, s. 226. 
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świadczenia jednostek wdrukowane w „[…] ramy tych czy innych przypisanych 

społecznie i sankcjonowanych kulturowo sytuacji […] społeczeństwo ustanawia 

pewien ład, wspólny czasoprzestrzenny układ odniesienia, określający zbiorowe 

życie jednostek”
20

. 

Samobójstwo anomiczne powstaje więc na tle rozluźnienia lub zerwania 

więzi między jednostką a społeczeństwem. Tyczy się osób przywiązanych do 

istniejącego porządku społecznego i jest przejawem rozregulowania określonego 

ładu normatywnego. Czynnikami wyzwalającymi procesy anomiczne mogą być 

kryzysy gospodarcze lub systemowe, nagłe wzbogacenie, utrata pracy lub gwał-

towny awans społeczny odrywający jednostkę od dotychczasowego środowiska
21

.  

Samobójstwo egoistyczne – motywacja egoistyczna czynu samobójczego 

dominuje u osób, które nigdy nie wytworzyły silnych więzi ze środowiskiem 

społecznym
22

. Jest ono wynikiem zbyt słabej integracji jednostki z grupą i spo-

łecznością. Z reguły uważane jest za negatywny produkt współczesnych społe-

czeństw konsumpcyjnych, w których wysokim wskaźnikom rozwoju cywiliza-

cyjnego towarzyszy często silne poczucie środowiskowego wyobcowania, dra-

mat ludzi „samotnych w tłumie”. Właśnie ta alienacja bywa niekiedy przesłanką 

do podjęcia decyzji o samobójstwie, choć i tu jej interpretacja wiąże się wyraź-

nie z socjologiczną teorią anomii. Samobójstwo egoistyczne – według Marii Ja-

rosz – nie przestaje być jednocześnie samobójstwem anomicznym – ze wszyst-

kimi tego stanu rzeczy cechami
23

. 

Samobójstwo altruistyczne – popełniane jest ze względu na dobro grupy 

społecznej, do której samobójca należy. Taki charakter miały bohaterskie ataki 

na nieprzyjaciela (np. japońscy kamikadze). Obecnie czynią to terroryści islam-

scy. Terrorystyczne zamachy samobójcze są zatem, według Durkheima, samo-

bójstwami typu altruistycznego. Ich szczególny, zbrodniczy charakter sprawia, 

że wykraczają poza tę klasyfikację, stając się jednocześnie – i przede wszystkim 

– masowymi zabójstwami. Ataki terrorystyczne – w zamyśle fanatyków i w rze-

czywistości – skierowane są na zabijanie. I to właśnie – zabójstwo – jest ich ce-

lem nadrzędnym. Śmierć samobójcza stanowi w ich mniemaniu niezbędny, ho-

norowy i zaszczytny koszt przedsięwzięcia
24

. Do omawianej kategorii samo-

bójstw należeć będą również zachowania wiernych sług czy oddanej żony, która 

to w Indiach w pewnych sytuacjach miała obowiązek zgodzić się na odebranie 

jej życia po śmierci małżonka. Samobójstwa altruistyczne wskazują na tak dale-

ko idącą socjalizację, że jednostka za cenę własnego życia podejmuje się odwró-

cenia jakiegoś nieszczęścia, mogącego dotknąć jej grupę społeczną. Zdarza się 

jeszcze, że samobójstwo traktuje ona jako obowiązek zinstytucjonalizowany  

                                                      
20  A. Manterys, Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Warszawa 1997, s. 53. 
21  I. Pospiszyl, dz. cyt., s. 104. 
22  Tamże. 
23  M. Jarosz, Samobójstwa. Dlaczego teraz, Warszawa 2013, s. 43. 
24  Tamże, s. 46–47. 
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w tej grupie społecznej, jako święty i nienaruszalny (np. natychmiastowe zba-

wienie)
25

. 

Samobójstwo fatalistyczne – wywołane jest jakimś zdarzeniem losowym,  

z którym jednostka nie jest w stanie się pogodzić. Durkheim egzemplifikował 

ten typ samobójstwa przypadkiem niepogodzonego z losem niewolnika. Tego 

typu samobójstwa popełniane były m.in. przez więźniów systemów totalitar-

nych, nazistowskich czy komunistycznych. Jako samobójstwo fatalistyczne po-

strzegana jest także śmierć na życzenie człowieka beznadziejnie chorego i cier-

piącego ponad miarę. Do kategorii fatalistycznych zaliczane są też samobójstwa 

zbiorowe – dokonywane z reguły przez członków sekt religijnych. Przy czym 

ich fatalistyczna interpretacja jest jednak raczej kontrowersyjna
26

. 

Inne klasyfikacje samobójstw opracował amerykański suicydolog Edwin S. 

Shneidman. Pierwsza z nich – uważana za jedną z najważniejszych
27

 – oparta 

została na pojęciu „ryzyka śmierci”, definiowanego jako prawdopodobieństwo 

popełnienia samobójstwa przez jednostkę teraz lub w najbliższej przyszłości. Na 

tej podstawie autor ten wyróżnił następujące typy:  
1) samobójstwa symulowane (similated suicide) – bez zgonu, o bardzo niskim 

stopniu zagrożenia życia. Zaliczyć tu można zniknięcia z domu, ucieczki od 

rodziny, udawanie zgonu samobójczego; 

2) pseudosamobójstwa (pseudosuicide) – o niskim stopniu ryzyka śmierci, nie-

kończące się zgonem, np. zażycie niewielkiej ilości nieszkodliwej substancji, 

która „udaje” groźną truciznę; 

3) parasamobójstwa (parasuicide) – o umiarkowanym ryzyku śmierci, np. sa-

mouszkodzenia, mające na celu nie samą śmierć, ale zmianę sytuacji życio-

wej, poprawę relacji z osobą znaczącą; 

4) niejednoznaczne samobójstwa (equivocal suicide) – o średnim lub wysokim 

stopniu zagrożenia życia, np. niektóre wypadki i morderstwa sprowokowane 

przez ofiarę. Do tej grupy zalicza się osoby wykazujące ambiwalentny sto-

sunek do życia i śmierci. 

5) samobójstwa usiłowane (attempted suicide) – o wysokim stopniu zagrożenia 

śmiercią. Są to zachowania, których celem jest śmierć, jednak kończące się 

przypadkowym uratowaniem jednostki; 

6) samobójstwa (suicide) – zachowania o wysokim stopniu zagrożenia życia, 

sfinalizowane śmiercią
28

. 
Kolejna klasyfikacja Shneidmana oparta jest na trwałości tendencji samo-

bójczych. Wyszczególnił tu trzy typy samobójstwa: 

1) samobójstwa makrotemporalne – oparte na długotrwałych tendencjach sa-

mobójczych, wieloletnich problemach i zaburzeniach psychicznych osoby; 

                                                      
25  S. Kawula, dz. cyt., s. 591. 
26  M. Jarosz, dz. cyt., s. 47–48. 
27  A. Czabański, dz. cyt., s. 36. 
28  Tamże, s. 36–37. 
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2) samobójstwa mezotemporalne – przemyślane, racjonalne, np. z powodu nie-

uleczalnej choroby; 

3) samobójstwa mikrotemporalne – są to samobójstwa impulsywne, związane  

z wymaganiami chwili (np. śmierć żołnierza, który rzuca się na granat, aby 

w ten sposób uratować swoich kolegów) lub nagłą zmianą sytuacji życiowej 

lub interpersonalnej
29

. 
Jeszcze inną klasyfikację samobójstw opracował polski badacz Brunon Hołyst. 

Stworzona przez niego kryminologiczna typologia samobójstw implikuje wprowa-

dzone (przez tegoż autora) do literatury przedmiotu zachowanie suicydalne. 

Samobójstwo rozpatrywane jest w kategoriach procesu, a nie zdarzenia, „nie 

jest jedynie przypadkiem tragicznego samounicestwienia się, lecz trwającym 

niekiedy całymi latami ciągiem wzajemnie ze sobą powiązanych myśli i czy-

nów”
30

. W wyniku takiego rozumowania pojawia się wyodrębnienie tzw. „za-

chowania suicydalnego”, które oznacza ciąg reakcji, jakie powstają w człowieku 

z chwilą, gdy w jego świadomości samobójstwo pojawia się jako przewidywany, 

pożądany stan rzeczy, czyli jako cel. 

Prezentowane przez ww. badacza kategorie samobójstw sytuowane są na po-

szczególnych etapach procesu zmierzającego do samobójstwa dokonanego. Tak 

więc wyróżnić można: 1) samobójstwo wyobrażone – pojawia się ono u wielu 

ludzi, jako „możliwość” rozwiązania problemów życiowych, jednak zdecydowana 

większość stara się jak najszybciej odrzucić tego typu myśli; 2) samobójstwo 

upragnione – kiedy myśli samobójcze nie ustępują i nabierają charakteru celu, 

czyli czegoś pożądanego/upragnionego; 3) samobójstwo usiłowane – zachowanie, 

którego celem jest pozbawienie się życia, ale cel ten nie zostaje osiągnięty; 4) sa-

mobójstwo dokonane – to kończący się śmiercią zamach na własne życie
31

. 

Etiologia i uwarunkowania zachowań suicydalnych 

Rozważając przyczyny samobójstw, wypadałoby powtórzyć za Sokratesem: 

„wiem, że nic nie wiem”. Wielka różnorodność psychiki ludzkiej, doznań i od-

działywań oraz reakcji na bodźce nakazuje zachować ostrożność w sądach. Na-

uka na ogół uznaje za nierealne i metodycznie wadliwe (lub co najmniej bardzo 

trudne) doszukiwanie się w indywidualnych przypadkach autoagresji przyczyn, 

których istnienia oraz znaczenia często nie uświadamia sobie sam sprawca czy-

nu samobójczego. Jednak mimo dopuszczania jedynie społecznych uwarunko-

wań zamachów samobójczych, można znaleźć zindywidualizowane motywy 

samobójcze
32

.  

                                                      
29  Tamże, s. 37. 
30  B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2004, s. 809. 
31  Tamże, s. 809–811. 
32  Samobójstwa nieletnich i młodocianych, red. B. Hołyst, Warszawa – Kraków 1989, s. 13. 
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Zachowania samobójcze mają wiele przyczyn. Czynniki przyczynowe są 

złożone i oddziałują na siebie. Niezależnie od czynników demograficznych, ta-

kich jak płeć, wiek, czynniki ryzyka obejmują przyczyny psychiatryczne, biolo-

giczne, społeczne i środowiskowe oraz związane z przeszłością życiową danej 

osoby
33

. 

Pierwszych prób wyjaśnienia fenomenu samobójstwa podjęli się psychoana-

litycy. Zdaniem Z. Freuda, przyczyn samobójstwa należy doszukiwać się  

w utracie obiektu miłości, przeniesieniu z niego zaangażowania na siebie  

i w konsekwencji – identyfikacji z nim. W drugim etapie drogi do samobójstwa 

następuje zmiana kierunku agresji. Pierwotnie skierowana na zewnątrz, zmienia 

kierunek na „ja idealne”. Poprzez samobójstwo człowiek chce zniszczyć to „ja 

idealne”, niszcząc przy okazji siebie
34

. 

Adam Podgórecki – socjolog prawa – stwierdza, że ogół elementów w psy-

chice człowieka, które składają się na zamiar samobójczy i późniejsze jego re-

alizowanie, wynika z zaburzeń równowagi psychicznej oraz braku oparcia  

w środowisku. Czynniki mobilizujące zamiar pozbawienia się życia narastają  

i prowadzą do punktu kulminacyjnego, który stanowi ich wypadkową. W psy-

chice jednego człowieka bywa zatem wiele uwarunkowań autoagresji. 

Interesującą próbę wyjaśnienia etiologii samobójstwa przedstawił Erwin 

Ringel – psychiatra i neurolog, jeden z pionierów suicydologii. Uważa on, że 

pierwszych sześć lat życia „decyduje o tym, czy w człowieku powstanie arche-

typ zaufania czy nieufności, czy radość życia obudzi się w nim, czy zgaśnie”
35

. 

Niekorzystne warunki w dzieciństwie mogą przełożyć się w przyszłości na za-

chowania suicydalne. W wyniku przeprowadzonych badań na osobach po pró-

bach samobójczych stwierdził, że większość pacjentów przez cały czas dzieciń-

stwa doznawała urazów psychicznych i w większości przypadków ukształtował 

się w nich zamiast archetypu zaufania – archetyp nieufności, zamiast inicjatywy 

– znaczne zahamowanie, związane z poczuciem winy, zamiast samodzielności – 

niepewność i wątpliwości. Ustalił też, że prawie wszystkie czyny samobójcze są 

dokonywane w bardzo podobnym stanie psychicznym, co upoważnia do stwier-

dzenia, że istnieje syndrom presuicydalny. Decydującymi elementami tego syn-

dromu są: 1) zawężenie, 2) agresja hamowana i autoagresja, 3) fantazje samo-

bójcze.  

Zawężenie sytuacyjne charakteryzuje się utratą równowagi między warun-

kami życia a poczuciem własnych możliwości. Człowiek czuje się bezradny, 

nieporadny, a sytuację, w której się znalazł, odbiera jako niedającą się zmienić. 

W stanie zawężenia dynamicznego zaczyna dominować sfera emocjonalno-

afektywna, podczas gdy racjonalna refleksja jest spychana na dalszy plan lub 

prawie całkowicie wyłączona. 

                                                      
33  B. Hołyst, Kryminologia…, s. 789. 
34  A. Szymanowska, dz. cyt., s. 134–135. 
35  Tamże, s. 135. 
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Zawężenie stosunków międzyludzkich może występować jako całkowita izo-

lacja, redukcja związków tylko do kontaktu z jednym człowiekiem, od którego 

uzależnia się życie lub śmierć, bądź dewaluacja istniejących kontaktów. 

Zawężenie świata wartości może dotyczyć zawężenia poczucia własnej war-

tości, dewaluacji niektórych dziedzin życia lub braku stosunku do wartości. 

Szczególnie niebezpieczną formą jest zwiększenie się wagi ocen subiektywnych, 

które przestają się pokrywać z powszechnie uznawanymi wartościami. 

Każde samobójstwo, zdaniem Ringela, jest działaniem o niesłychanym stop-

niu agresywności. Wprawdzie samobójca agresję kieruje na samego siebie, lecz 

w rzeczywistości jej prawdziwym celem są inni ludzie, którzy w wyniku intro-

jekcji znaleźli się w osobie samobójcy i wraz z nim są niszczeni. Jeżeli agresja ta 

systematycznie wzrasta, a jednocześnie człowiek nie ma możliwości jej rozła-

dowania, tylko ją tłumi, wówczas dochodzi do stanu „bezsilnej wściekłości”, 

której konsekwencją może być samobójstwo.  

Syndrom presuicydalny jest pierwszym czynnikiem wskazującym na zagro-

żenie samobójstwem. Drugim takim czynnikiem są zapowiedzi samobójstwa. 

Jak wynika z badań, ok. 85% wszystkich samobójców ujawniało wcześniej swo-

je zamiary. Stan psychiczny charakterystyczny dla syndromu presuicydalnego 

wynika – zdaniem Ringela – częściowo z indywidualnych cech danego człowie-

ka. Często jednak jego przyczyną są czynniki reaktywne
36

. 

Suicydolog i kryminolog Brunon Hołyst do głównych czynników związa-

nych z samobójstwem zalicza determinanty psychiatryczne i psychologiczne, 

mianowicie: 

— silną depresję, 

— inne zaburzenia nastroju, jak np. zaburzenia dwubiegunowe (stan charakte-

ryzujący się okresami depresji, zmieniającymi się na okresy polepszonego 

nastroju, mogący trwać nawet przez wiele dni i miesięcy), 

— impulsywność, 

— uczucie beznadziejności
37

. 

Etiologiczną typologię samobójstwa (z perspektywy socjologicznej) stwo-

rzył E. Durkheim, przyjmując, że różnice między przyczynami implikują po-

dobne różnice między skutkami. Z ustaleń tych wynika, że nasilenie samobójstw 

jest przede wszystkim zależne od stopnia integracji grup społecznych. W gru-

pach o wyższym stopniu integracji społecznej nasilenie samobójstw jest mniej-

sze niż w grupach o niskim stopniu integracji: 
— częściej samobójstwa popełniają osoby bezdzietne niż mające dzieci, 

— mniej podatne na samobójstwa są osoby żyjące w związkach małżeńskich 

niż osoby samotne, 

— wśród katolików samobójstwa popełniane są rzadziej niż wśród protestan-

tów, gdyż kościół protestancki jest słabiej zintegrowany, 

                                                      
36  Tamże, s. 134–136. 
37  B. Hołyst, Kryminologia…, s. 789–793. 
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— w czasie wojen – kiedy dochodzi do wzmocnienia integracji społecznej  

i wzrostu poczucia wspólnoty narodowej i patriotyzmu – liczba samobójstw 

maleje
38

.  

Prowadzone przez wiele lat badania i statystyki wykazały, że najwięcej sa-

mobójstw jest popełnianych w dni po dłuższych przerwach świątecznych lub 

weekendach. Dlatego poniedziałek stał się nieoficjalnie dniem samobójców. Lu-

dzie pozostający przez parę dni w domu rozmyślają nad swoim życiem i wyol-

brzymiają problemy.  

Naukowcy zauważają, że najwięcej samobójstw lub prób samobójczych jest 

podejmowanych wtedy, kiedy księżyc jest w nowiu. Wówczas nasilają się de-

presja i patologiczne stany urojeniowe. Również wtedy, według ścisłych staty-

styk medycznych, odnotowuje się najwięcej zgonów naturalnych. 

Samobójcy z reguły nie zostawiają listów pożegnalnych. Żegnają się tylko 

ci, którzy są silnie związani ze swoim środowiskiem. Samobójca tak naprawdę 

pragnie jedynie wyzwolenia z „pętli życia”. 

Bardzo często nie udaje się ustalić motywu popełnienia samobójstwa, dlate-

go takie przypadki – zdaniem S. Kawuli – podciąga się pod zaburzenia psy-

chiczne. 

Codziennie na świecie pozbawia się życia aż 1500 osób, a 10 razy więcej 

czyni to bezskutecznie. Największy wskaźnik śmierci samobójczej odnotowuje 

się na Litwie, w Rosji, Estonii, na Łotwie, w Słowenii, na Węgrzech, w Finlan-

dii, Chorwacji, Kazachstanie, Danii, na Ukrainie, w Austrii, Szwajcarii i na Bia-

łorusi. Kraje o niższym wskaźniku to: Izrael, Albania, Meksyk, Armenia, Gre-

cja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Kanada, Wielka Brytania. Polska zaś znaj-

duje się w grupie państw o tzw. średnim wskaźniku samobójstw z tendencją do 

szybkiego wzrostu
39

.  

Rys charakterologiczny samobójcy 

Opracowano różne grupy podwyższonego ryzyka samobójczego. Przykła-

dem jest zestawienie tych grup (częściowo wg WHO uzupełnione przez M. Wol-

fersdorfa) zaprezentowane w tabeli nr 1. 

Wykazane w tabeli kategorie kandydatów na samobójców obejmują ludzi, któ-

rzy próbują rozwiązać swoje problemy poprzez usiłowanie samobójstwa. Zwykle 

często je powtarzają. Jest to swego rodzaju szantaż psychiczny wobec bliskiego śro-

dowiska. U wielu ludzi usiłowanie popełnienia samobójstwa stanowi sposób komu-

nikowania się ze światem. Samobójcze zachowanie służy zasygnalizowaniu otocze-

niu, że dany człowiek potrzebuje pomocy i znajduje się w sytuacji krytycznej. 

                                                      
38  A. Szymanowska, dz. cyt., s. 136. 
39  S. Kawula, dz. cyt., s. 594. 
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Tabela 1. Grupy osób o podwyższonym ryzyku samobójczym 

Kategoria osób Charakterystyka  

1)  Ludzie chorzy psychicznie 

– depresyjni (pierwotne depresje, stany depresyjne różnego 

stopnia); 

– uzależnieni (choroba alkoholowa, nielegalne narkotyki); 

– schizofrenicy (w trakcie stacjonarnego leczenia, rehabilitacji); 

– zaburzeni osobowościowo (neurotyczność); 

2)  Ludzie z wcześniejszą pró-

bą samobójczą 

– zapowiadane samobójstwo (ambiwalentne apelowanie o pomoc); 

– po próbach samobójczych (u 10% recydywa samobójcza); 

3)  Ludzie starsi, osamotnieni 

– z chronicznymi chorobami, którym towarzyszą dolegliwości 

bólowe i ograniczenie sprawności; 

– po owdowieniu; 

4)  Młodzi dorośli, nastolatki 

– z kryzysem rozwojowym, kryzysem w relacjach międzyludz-

kich (osamotnienie wewnętrzne, pytania o sens życia); 

– z problemami narkotykowymi (inne uzależnienia); 

– z problemami rodzinnymi, szkolnymi; 

5)  Ludzie w sytuacjach trau-

matycznych i kryzysach 

związanych ze zmianami 

życiowymi 

– kryzys w relacji partnerskiej, strata partnera; 

– utrata społecznej, kulturowej, politycznej, przestrzeni życiowej; 

– kryzysy identyfikacyjne (np. bankructwo); 

– chroniczne bezrobocie; 

– kryminalność, przede wszystkim wypadki samochodowe (np. 

okaleczenia, uśmiercenie innej osoby); 

6)  Ludzie chorzy 

– z bolesnymi, chronicznymi, ograniczającymi, okaleczającymi 

chorobami fizycznymi, zwłaszcza układu ruchu i centralnego 

systemu nerwowego, zachorowaniami terminalnymi z wy-

cieńczeniem i ekstremalną koniecznością opieki. 

Źródło: S. Kawula, Samobójstwo, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, red T. Pilch, 

Warszawa 2006, s. 592. 

Przyszły samobójca to osoba o słabej psychice, podatna na manipulację.  

W literaturze niemieckiej występuje nawet pojęcie „osobowości suicydalnej” – 

obejmującej typowe cechy jednostek, które miały myśli samobójcze albo już  

w przeszłości podejmowały próby autodestrukcyjne
40

. 

Indywidualne cechy osobowościowe człowieka zwiększają lub zmniejszają 

ryzyko popełnienia samobójstwa. Cechami zwiększającymi to ryzyko (zwłasz-

cza u nastolatków) są: poczucie beznadziejności, perfekcjonizm, impulsywność, 

wrogość agresja oraz brak umiejętności radzenia sobie z różnego rodzaju pro-

blemami
41

. 

Osoba zagrożona samobójstwem rozpatruje setki możliwości zadania sobie 

śmierci. Po okresie wyobrażeń dochodzi do wykrystalizowania metody samo-

                                                      
40

  S. Kawula, dz. cyt., s. 591–593. 
41  A. Carr, Depresja i próby samobójcze. Sposoby przeciwdziałania i reagowania, Gdańsk 2004, 

s. 54–58. 
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bójstwa. Z reguły ten, kogo dręczą myśli samobójcze, odczuwa potrzebę powie-

dzenia o tym. Zdradza swój zamiar w sposób werbalny, jak również przez czy-

ny, mianowicie: porządkowanie swoich rzeczy, gromadzenie środków służących 

do popełnienia zamachu na swoje życia (np. leki, alkohol), pisanie listów donikąd. 

Przyszły samobójca dojrzewa do tego czynu. Przechodzi etapy od fantazjo-

wania na temat bycia martwym, przez wyobrażenia samego aktu samobójczego, 

aż do myśli o jednym jego sposobie, opracowanym z wielką precyzją. Według 

psychiatrów samobójcą jest się na długo przed popełnieniem samobójstwa
42

. 

Formy pozbawienia siebie życia 

Istnieje wiele form pozbawienia siebie życia. Najczęstsze prezentuje tabela 2. 

Tabela 2. Formy pozbawienia siebie życia najczęściej stosowane w Polsce (w %) 

Forma pozbawienia się życia Kobiety Mężczyźni Ogółem (w 2002 r.) 

1. Powieszenie 

2. Otrucie gazem 

3. Rzucenie się z wysokości 

4. Zażycie trucizny lub środków nasennych 

5. Rzucenie się pod koła pojazdu 

6. Utopienie 

7. Podcięcie sobie żył 

Inne 

12,52 

0,17 

3,14 

2,80 

0,65 

1,37 

2,69 

1,21 

76,17 

0,39 

4,84 

1,91 

1,71 

1,43 

1,17 

2,43 

88,70 

0,56 

8,25 

4,71 

2,37 

2,80 

4,13 

3,64 

Źródło: I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 99. 

Działaniem najczęściej podejmowanym w celu odebrania sobie życia za-

równo przez mężczyzn, jak i kobiety jest powieszenie, następnie kolejno: otrucie 

się gazem, rzucenie z wysokości, zażycie trucizny lub środków nasennych, rzu-

cenie się pod koła pojazdu, utopienie, podcięcie sobie żył. 

Jeżeli ktoś chce popełnić samobójstwo, to przeważnie znajdzie metodę  

i środki, aby zrealizować swój zamiar. Wprawdzie nie wszystkie sposoby są 

równie skuteczne. Wybór metody samobójstwa może być związany w pewnym 

stopniu z jego dostępnością, np. w Stanach Zjednoczonych do częstych sposo-

bów pozbawienia się życia zalicza się te z użyciem broni, ponieważ jest dostęp 

do broni. Badania wykazują, że dominującą metodą samobójczą w Polsce jest, 

jak już wcześniej wspomniałam, powieszenie, natomiast wśród niedoszłych sa-

mobójców częściej preferowana jest metoda odebrania sobie życie przez  

otrucie
43

. 

                                                      
42  S. Kawula, dz. cyt., s. 592–593. 
43  A. Szymanowska, dz. cyt., s. 140–141. 
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Profilaktyka samobójstw 

Pierwsze inicjatywy pomocy osobom zagrożonym samobójstwem zrodziły 

się w Kościołach chrześcijańskich. Najwcześniej powstałe stowarzyszenie, które 

objęło opieką samobójców, założył w 1906 r. Harry M. Waren – pastor Central 

Park Baptist Church w Nowym Jorku. Tego typu placówki powstały następnie  

w Chicago i Bostonie. W 1948 r. w Wiedniu założono stowarzyszenie opieki 

nad ludźmi zmęczonymi życiem. Do zwiększenia skuteczności działań prewen-

cyjnych i terapeutycznych względem potencjalnych samobójców przyczynił się 

znacząco telefon zaufania. Jego pomysłodawcą był proboszcz Kościoła angli-

kańskiego E. Chad Varah. W 1953 r. umieścił on w czasopiśmie „Times” ogło-

szenie dla osób cierpiących z powodu samotności, aby do niego zatelefonowały. 

Ten pomysł okazał się na tyle trafiony, że wkrótce telefony zaufania powstały  

w całej Anglii, a z czasem i na świecie
44

. 

Obecnie w całej Europie, zgodnie z zaleceniem Światowej Organizacji 

Zdrowia (od 1999 r.), wprowadzane są programy zapobiegania samobójstwom, 

które polegają na szkoleniu personelu medycznego, pracy z nauczycielami, 

dziennikarzami, młodzieżą i nastolatkami. W Polsce szkolenia te dotyczą na ra-

zie tylko pracowników ośrodków interwencji kryzysowej. Uczy się ich rozpo-

znawania syndromu presuicydalnego, umiejętności rozmawiania z podejrzanym 

o chęci popełnienia samobójstwa, jak też organizowania skutecznej pomocy jego 

rodzinie. Pomocą służy m.in. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, zrzeszają-

ce terapeutów, pedagogów i psychologów. Jednak jest to jeszcze zbyt mała 

pomoc, zważywszy że wszystkich ośrodków interwencji kryzysowej w Polsce 

jest niewiele ponad sto. Wielu młodych ludzi poszukuje pomocy w Internecie. 

Stronę internetową Razem przeciw samobójstwu (www.przyjaciele.org) mie-

sięcznie odwiedza 1,5 mln osób. Na ich pytania odpowiada zaledwie czterech 

psychologów
45

. 

W celu zapobiegania samobójstwom nastolatków tworzone są szkolne pro-

gramy edukacyjne. Programy te, powstałe na podstawie szkolnych programów 

nauczania, lub interwencje edukacyjne wydają się zyskiwać zainteresowanie  

w ostatnich latach jako jedna ze strategii prewencji samobójstw. Zadaniem tych 

programów jest zwiększenie świadomości na temat samego problemu samobój-

stwa, nabycie umiejętności rozpoznawania osób zagrożonych. Programy te do-

starczają informacji na temat zdrowia psychicznego, uczą radzenia sobie ze stre-

sem. Zwykle są one prowadzone przez specjalistę z zakresu zdrowia psychicz-

nego lub wyspecjalizowanego nauczyciela. Skierowane są do uczniów (szkół 

średnich), rodziców i nauczycieli
46

. 

                                                      
44  Tamże, s. 142–144. 
45  A. Zwolińska, Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny, Kraków 2013, s. 202–204. 
46  C. Fox, K. Hawton, Jak – dlaczego – kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem, 

Warszawa 2009, s. 77–78. 
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Odrębną grupę zagrożonych samobójstwem, którą należy objąć profilaktyką, 

stanowią osoby osadzone. W profilaktyce samobójstw w warunkach izolacji pe-

nitencjarnej wyróżnia się trzy stopnie:  

— profilaktykę presuicydalną pierwszego rzędu – obejmuje ogół osadzonych. 

Polega na tworzeniu w jednostkach penitencjarnych warunków sprzyjają-

cych zachowaniu zdrowia psychicznego oraz ograniczaniu negatywnych 

skutków pobytu w izolacji; 

— profilaktykę presuicydalną drugiego rzędu – dotyczy osadzonych wymagają-

cych nasilonych oddziaływań ze względu na wzmożone ryzyko samobój-

stwa. Niezbędne jest udzielenie pomocy psychologicznej, polegającej m.in. 

na: monitorowaniu stanu emocjonalnego, redukowaniu napięcia emocjonal-

nego, przedstawieniu alternatywnych sposobów radzenia sobie z trudno-

ściami, uczeniu technik radzenia sobie z trudnymi emocjami lub myślami, 

wspieraniu w przezwyciężaniu bieżących problemów, budowaniu u osadzo-

nego zaufania do siebie i wzmacnianiu własnej wartości; 

— profilaktykę presuicydalną trzeciego rzędu – podejmuje się wobec tych, którzy 

są po nieskutecznej próbie samobójczej. Działania prowadzone są już w pierw-

szym momencie po powzięciu przez Służbę Więzienną informacji o próbie sa-

mobójczej. Bezzwłocznie osadzonemu udziela się pierwszej pomocy, poddaje 

badaniu lekarskiemu, w dalszej kolejności badaniu psychologicznemu w celu 

ustalenia motywu, następnie obejmuje się pomocą psychologiczną i ustala dal-

sze postępowanie wychowawcze w związku z podjętą próbą samobójczą
47

. 

Podsumowanie 

Samobójstwo jest uważane za rodzaj śmierci dobrowolnej, traktowane jako 

pewien rodzaj wyboru. Może być rozważane w kategoriach procesu decyzyjne-

go. Decyzja zaś wiąże się ze świadomością działania. W wielu przypadkach de-

cyzja popełnienia samobójstwa jest wyborem między sytuacją, której jednostka 

nie może lub nie potrafi sprostać, a sytuacją, w której nie będzie trzeba podej-

mować wysiłków zmierzających do regulowania swojego stosunku do świata. 

Jest to więc – paradoksalnie – decyzja uniknięcia decyzji i wyborów, jako proce-

su towarzyszącego człowiekowi przez całe życie
48

. 

Śmierć bywa często postrzegana jako forma niebytu społecznego i psychicz-

nego. Jednak przede wszystkim jest ona formą niebytu biologicznego – co nie do 

końca dociera do świadomości jednostki w momencie podejmowania zamachu 

na własne życie
49

. 

                                                      
47  Samobójstwa osadzonych. Przyczyny, skala zjawiska, profilaktyka, red. J. Stojer-Polańska,  

J. Biederman-Zaremba, Kraków 2013, s. 127–129. 
48  B. Hołyst, Kryminologia…, s. 787. 
49  Tamże, s. 787. 
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Samobójstwo człowieka zawsze wywołuje jakieś skutki społeczne. Przede 

wszystkim wywołuje ono liczne dysfunkcje w sferze emocjonalnej osób najbliż-

szych. Pojawiają się konsekwencje moralne, wychowawcze i ekonomiczne. 

Każda śmierć samobójcza pociąga za sobą rozliczne negatywne skutki rozpo-

ścierające się na kręgi osób z bliskiego otoczenia. Dlatego też zjawisko samo-

bójstwa jest problemem społecznym, gdyż w jego wyniku dezorganizacji i osła-

bieniu ulega cała struktura społeczna, zwłaszcza na poziomie mikrostruktural-

nym – reprezentowanym najpełniej przez rodzinę
50

.  
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młodzieży – wołanie o pomoc. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej  

z 22.01.2011 r., Chełm 2010, s. 5. 
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Theoretical Aspects of the Suicide Phenomenon 

Summary 

Suicide is often considered to be a voluntary death, it is treated as a kind of a choice. It might be 

pondered in the category of a decision-making process, and a decision is connected with aware-

ness. In many cases, the decision to commit suicide is a choice between a situation a person cannot 

or is not able to deal with and a situation when a person will no longer need to make any effort nor 

decision to regulate his or her attitude towards the world. Hence the paradox – the decision to 

avoid making decisions and choices becomes a process a person in fact needs to deal with 

throughout his or her whole life.  

Death can often be seen as a form of social and psychological not-being, but it is first of all  

a form of biological not-being, something that a suicidal person is often not aware of.  

A human suicide always carries some social consequences. First of all, it causes numerous 

emotional dysfunctions among the suicide’s closest ones. There are also moral, educational and 

economic consequences. Each suicide death brings many negative results on the people who were 

close with the dead person. That is why, suicide is a social problem, because due to it, social struc-

ture, starting with the microstructural level, a family most of the times, becomes weakened. Sui-

cides cause specific mourning symptoms, capable of collapsing the entire family functioning.  

Keywords: suicide, suicidology. 
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W niektórych pracach badaczy nauk społecznych odwołujących się do histo-

rii wychowania można zauważyć tendencje do korzystania z uogólnień powsta-

łych w pracach badaczy zachodnioeuropejskich. Pojawia się również czasem 

pewna skłonność do zbyt pochopnego rozszerzania tych wniosków, a nawet zda-

rza się z pełnym przekonaniem bezrefleksyjne przeszczepianie ich na polski 

grunt
1
. Pewne śmiałe wnioski Philipa Arièsa czy autorów skupionych wokół pu-

blikacji Historia ojców i ojcostwa do dzisiaj wprawiają nawet specjalistów  

w dziedzinie, historyków wychowania, w pewne zakłopotanie. Zmuszają ich 

bowiem do podjęcia się zadania niełatwej oceny wiarygodności i zasięgu przed-

stawianych tam uogólnień. Mimo dłuższej i bogatszej tradycji badań nad historią 

rodziny, nie wszystkie wnioski zachodnich badaczy wydają się trafne i znajdują 

swoje uzasadnienie w odniesieniu do kultury staropolskiej
2
. Mimo wspólnego 

mianownika dla kultury europejskiej, w jej obrębie występowały znaczące róż-

nice, objawiające się również w zróżnicowanym podejściu do wzorców antycz-

                                                      
1  Przykład tego typu publikacji są: D. Majka-Rostek, Zaangażowane ojcostwo – specyfika współ-

czesnego wzorca kulturowego, „Kultura i Historia” 2011, nr 20; T. Kasprzak, Tajemnice ojco-

stwa, „Niebieska Linia” 2004, nr 1.  
2  Przykładowe, często cytowane prace, z których wyników warto korzystać ze szczególną 

ostrożnością: Historia ojców i ojcostwa, red. J. Delumeau, D. Roche, Warszawa 1995; P. Ariès, 

Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w czasach ancien régime’u, Warszawa 2010; L. Zoja, 

The father: historical, psychological, and cultural perspectives, East Sussex, Philadelphia 

2001; L. DeMause The history of childhood, New York 1974. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.30
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nych, ich preferencji i selekcji. Niniejszy tekst jest niewielkich rozmiarów próbą 

zilustrowania i uporządkowania wybranych elementów tradycji biblijnej, jak  

i świeckich wzorców antycznych, które legły u podstaw tworzenia się modelu 

ojca w rodzinie szlacheckiej. Tekst ma na celu ostrożne wyeksponowanie pew-

nych wzorców, na których opierał się model polskiego ojcostwa ziemiańskiego, 

jak również scharakteryzowanie stosunku samej szlachty do tradycji biblijnej  

i spuścizny antycznej. Przedmiotem zainteresowania został objęty okres Oświe-

cenia, czas, w którym świadomie podjęto dyskurs mający na celu określenie 

miejsca dotychczasowej tradycji w kulturze.  

Rozumienie ojcostwa w rodzinach szlachecko-ziemiańskich w epoce Oświe-

cenia ukształtowało się nie tylko w efekcie napływu bądź wytworzenia nowych, 

oryginalnych idei. Nie było konstrukcją zbudowaną ze świeżej, wcześniej nie-

znanej, materii. W dominującej części koncepcja ojcostwa bazowała na wielo-

wiekowej tradycji, opartej na trzech podstawowych filarach. Pierwszym była 

tradycja judeochrześcijańska, odwołująca się do Biblii, drugim – odkryta na no-

wo, zaadoptowana i przetwarzana przez humanistów – świecka kultura antyczna, 

trzecim dziedzictwem były tradycje lokalne, które, połączone z regionalnymi in-

terpretacjami i rozumieniem przekazów biblijnych oraz spuścizny antycznej, 

tworzyły lokalne odrębności. O ile te dwa pierwsze filary od dawna uniwersali-

zowały naturę europejskiej rodziny szlachecko-ziemiańskiej, ten trzeci nadawał 

jej w poszczególnych krajach kolorytu. Nie były to jednak odrębności wprowa-

dzające rewolucyjne zmiany w podstawach funkcjonowania rodziny. Wysuwa-

jącym się na pierwszy plan, wyróżniającym czynnikiem w Oświeceniu, było po-

jawienie się krytycznego podejścia do tradycji. Wzory, czerpane z filarów inte-

grujących, były testowane przez rozum. Tylko te, które zdaniem oświeconych 

sprostały temu wyzwaniu, były godne naśladowania.  

Wzory biblijne 

Na wyobrażenia o idealnym kształcie rodziny wpływ miał Kościół, który 

oddziaływał nie tylko poprzez nauki wygłaszane z ambony, ale również poprzez 

wydawanie rozmaitych druków religijnych, dewocyjnych, jak również świeckich 

poradników z bogactwem odniesień do bohaterów i wydarzeń biblijnych. Du-

chowieństwo, nie tylko w Rzeczypospolitej, ale w całej Europie, brało wówczas 

czynny i widoczny udział w życiu społecznym i kulturalnym, także na poziomie 

życia codziennego. Nie podlega dyskusji, że w Oświeceniu pojawiły się rady-

kalne grupy, atakujące i podważające autorytet Kościoła pod sztandarami de-

istów, materialistów i agnostyków
3
. Nie można negować również faktu, iż przez 

cały okres Oświecenia istniała silna grupa konserwatywnych radykałów, stoją-

                                                      
3  J.H. Brooke, Science and religion. Some historical perspectives, Cambridge 2014, s. 207. 
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cych murem za tronem i ołtarzem, nierzadko literalnie interpretujących Biblię  

i czasem podejrzanie, patrząca na rozwój nauk. Jednak wydaje się, że szeroką 

fundamentalną formacją Oświecenia była grupa umiarkowana, posiadająca wiele 

odmian, dla której jednak charakterystyczny był eklektyzm, łączący rozum i re-

ligię
4
. Oświecenie, współgrające z religią, było zjawiskiem występującym nie 

tylko w tradycji katolickiej, ale również w protestanckiej i judaistycznej. Z pew-

nością jednak w całej Europie wzrosło przeświadczenie, iż los ludzkości zależy 

także od niej samej i błędem jest uzależniać poprawę swojego bytu tylko od in-

terwencji boskiej. Lustrując treści dzieł najpopularniejszych twórców polskiego 

Oświecenia, można ulec wrażeniu, że środowisko eklektyków, w warunkach 

oświeconej Rzeczypospolitej, odegrało rolę wiodącą. Polaryzacja między rozu-

mem a zabobonem nie przeszkadzała sojuszowi nauki z religią. Ostrze wymie-

rzone było raczej zgodnie w zdeformowane tradycje sarmackiego zaścianka niż 

przeciwko podstawom religii. Polskie Oświecenie pozbawione było bowiem tak 

silnych napięć na styku nauki i religii, jak to miało miejsce w zachodniej części 

Europy, zwłaszcza we Francji
5
.  

Dla duchowieństwa podstawowym rezerwuarem, z którego czerpali oni bo-

gactwo przykładów, naturalnie była Biblia. Teksty biblijne poprzez swoją bogatą 

symbolikę nastręczają wielu trudności interpretacyjnych. Na tradycje biblijne  

w XVIII wieku patrzono głównie z perspektywy wyznań chrześcijańskich,  

w szczególności w krajach o przewadze katolików odbywało się to za pośrednic-

twem i poprzez interpretację, naukę duchowieństwa, kierowanego ze stolicy 

apostolskiej. Takim krajem była Rzeczypospolita w XVIII wieku, która pomimo 

bujnych tradycji reformacyjnych XVI wieku, w XVIII wieku w warstwie zie-

miańskiej stała się z reguły katolicka. Jezuici, którzy zdominowali edukację  

w Rzeczypospolitej w udany sposób, zaimplementowali katolicyzm jako nieod-

łączną, konstytutywną część ideologii sarmackiej. Stąd, uznając prawo kleru do 

ostatecznej interpretacji Biblii, szlachta za jego pośrednictwem wyrabiała sobie 

poglądy na wiele spraw życia codziennego. Obraz wzorowej, godnej do naśla-

dowania rodziny, przedstawiano nie tylko na podstawie treści dotyczących 

Świętej Rodziny, ale również opierano się na starszych przekazach dotyczących 

rodziny izraelskiej. Stąd też duży wpływ na ukształtowanie się modelu rodziny 

europejskiej miały wyobrażania o rodzinie hebrajskiej, zaczerpnięte ze Starego 

Testamentu. 

Podobnie jak u innych społeczeństw antycznych, ojciec posiadał w rodzinie 

hebrajskiej bardzo silną pozycję, był jej centralną figurą. Rodzina była oparta na 

                                                      
4  Por. D. Sorkin, The Religious Enlightenment. Protestants, Jews and Catholics from London to 

Viena, Princeton 2008 oraz U.L. Lehner, Introduction. The Many Faces of the Catholic En-

lightenment, [w:] A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe, ed. U.L. Lehner,  

M. Printy, Leiden 2010, s. 1–61.  
5  Por. R. Butterwick, Catholicism and Enlightenment in Poland-Lithuania, [w:] A Companion…, 

s. 29–358. 
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małżeństwie monogamicznym. Francuski antropolog Charles Letourneau za-

uważył wszakże, że w Biblii istnieją również ślady sugerujące, iż w pewnych 

szczególnych okolicznościach forma konkubinatu nie była zabroniona
6
. Spło-

dzone przez ojca dzieci stawały się jego własnością. Podobny los był przezna-

czony wnukom, które stawały się majątkiem patriarchy. Zwierzchnictwo było 

więc sprawowane nad całą rodziną wielopokoleniową. Ojciec mógł wybierać 

synom żony, sprzedać nawet córkę w niewolę, z tym tylko zastrzeżeniem, że 

nowy właściciel nie mógł pochodzić z obcego ludu
7
. Jego władza rozpościerała 

się również nad żoną i była silna między innymi dlatego, iż wynikała wprost  

z nakazów religii. Izraelscy ojcowie wzorowali się na Bogu Ojcu, który jest 

wszechmogący, wymagający, którego wolę należy bez namysłu wypełniać, ale 

też jest opiekuńczy, kochający, wskazujący właściwą drogę. W przypadku jed-

nak zaistnienia nieposłuszeństwa, wykroczenia, był to archetyp surowo karzący
8
. 

Wzorujący się na Bogu Ojcu mąż nie mógł swojej żony sprzedać. Mógł się 

jednak z żoną jednostronnie rozwieść. Rozwódka bądź wdowa, w przeciwień-

stwie do niezamężnej wcześniej kobiety, mogła liczyć na pewną niezależność. 

Jednak wobec trudnych warunków życia zwykle taka niezależność łączyła się 

prawdopodobnie z biedą. Najwyższym szacunkiem cieszyła się kobieta podej-

mująca się roli żony i matki. Tak więc bycie rozwódką czy wdową powodowało 

tak naprawdę spadek w hierarchii społecznej. Mimo rozległej władzy mężczyzn, 

małżeństwo postrzegano jako związek oparty na wzajemnej przyjaźni i zaufaniu. 

Żona miała być towarzyszką swojego męża
9
, ten zaś jako nowożeniec przez 

pierwszy rok był zwalniany z uciążliwych i niebezpiecznych obowiązków na 

rzecz społeczeństwa, takich jak służba wojskowa, mając za zadanie przede 

wszystkim uszczęśliwiać swoją żonę.  

Rozległe kompetencje ojca rodziły obowiązki. Z uwagi na to, że był zarząd-

cą rodziny i jej majątku, to na nim spoczywała odpowiedzialność za jej dobrobyt 

i pomyślność. Stąd jego obowiązkiem było zapewnienie odpowiednich warun-

ków życia, dbanie o porządek w obozie, sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, 

pełnienie funkcji religijnych oraz dbanie o harmonię relacji wewnątrz rodziny
10

. 

Zła kondycja rodziny pociągała za sobą obniżenie statusu, poważanie jej głowy.  

W pismach Nowego Testamentu stosunki między małżonkami wydają się 

bardziej zrównoważone. Rozwody stają się zabronione. Gdy w Liście do Efezjan 

św. Paweł wykłada zasady życia domowego, porównuje małżeństwo mężczyzny 

i kobiety do relacji Chrystusa i Kościoła, podkreślając znaczenie wzajemnej mi-

                                                      
6  Ch. Letourneau, The Evolution of marriage and of family, London 1911, s. 189–191. 
7  W. Kenkel, The Family in Perspective. A Fourfold Analysis, New York 1960, s. 41. 
8  J. Bloom-Feshbach, Historical Perspectives on the Father’s Role, [w:] The Role of the Father 

in Child Development, red. M.E. Lamb, New York 1981, s. 84. Artykuł cytowany nie pojawia 

się w kolejnych edycjach: 1997, 2004 i 2010.  
9  Tamże, s. 43. 
10  Tamże, s. 42. 
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łości i szacunku. Dzieci powinny być posłuszne obojgu rodzicom i oddawać im 

należną cześć, jednak gdy jest mowa o karaniu, prośba skierowana jest ku oj-

com: „A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wy-

chowujcie je, stosując karcenie i napominanie Pańskie!”
11

. Otworzyło to drogę 

do interpretacji, w której szczególną rolę przy sprawowaniu wymiaru sprawie-

dliwości posiadał ojciec. 

W XIV i XV wieku, między innymi za sprawą Jeana Gersona, Bernardino da 

Feltre’a i Pierre’a d’Ailly’ego, zaczęto podnosić znaczenie Świętej Rodziny i to ją 

stawiać za wzór wiernym. Szczególnie akcentowano osobę Józefa, wskazując na je-

go rolę patrona i opiekuna rodziny w trudnych czasach, pokornie posłusznego naka-

zom Boga. Zaczęto dowodzić, że skoro Józef sprawował zwierzchnictwo nad Jezu-

sem i Maryją, to w jakimś sensie sprawował władzę nad całym światem. Zaczęto 

dowodzić, że i on musiał zostać wniebowzięty. Wreszcie w 1479 r. wpisano do ka-

lendarza katolickiego obowiązującego w Rzymie dzień Świętego Józefa
12

. 

W zaniedbanej pod względem edukacji Rzeczypospolitej w kręgach za-

ściankowej Sarmacji wiadomości wynoszone z Kościoła mogły się nawet stawać 

podstawowym źródłem informacji o świecie. Walczący z nieuczonym zaścian-

kiem oświeceniowi reformatorzy nie raz krytykowali taki stan rzeczy. Ignacy 

Krasicki w następujący sposób przedstawiał ojca wychowanego w czasach sa-

skich: „był albowiem z tego rodzaiu ludzi
13

, ktorych to pospolicie nazywaią Do-

bra dusza. Nic on o tym nie wiedział, co robili Grecy i Rzymianie, i ieżeli co za-

słyszał o Czechu i Lechu, to chyba w Parafii na kazaniu”
14

.  

Autor powieści daje do zrozumienia, że edukacja matki nie odbiegała od te-

go modelu: „Matka moia z dzieciństwa wychowana na wsi, dla odpustu chyba 

nawiedzała pobliższe miasta”
15

. 

Zasługuje na uwagę drobny fakt, iż wśród podkreślonych majuskułą pojęć, 

oprócz „Greków” i „Rzymian”, znajduje się „Parafia”. Ten sposób pisowni mo-

że świadczyć, że instytucje kościelne w czasach stanisławowskich nadal cieszyły 

się, przynajmniej w publicznym druku, mocno zakorzenioną w tradycji powagą. 

Jedną z popularniejszych form nauczania były kazania. Poprzez kazanie 

określa się „utwór prozatorski korzystający z zasad retoryki i posługujący się 

przykładami, wygłaszany zazwyczaj w kościele do zgromadzonych tam osób. 

[…] Kazania miały przeważnie cel dydaktyczny”
16

. Oprócz wystąpień orator-

skich wydawano przez cały omawiany okres zbiory kazań drukiem. Mają one tę 

                                                      
11  Ef 6, 4, [w:] Biblia Tysiąclecia, online, Poznań 2003. 
12  R. O’Day, The Family and Family relationships 1500–1900. England, France and United 

States of America, Basingstoke 1994, s. 37–39. 
13  Ojciec Mikołaja Doświadczyńskiego. 
14  I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki przez niegoż samego opisane na trzy księgi 

rozdzielone, Księga I, Warszawa 1776, s. 13. 
15  Tamże, s. 16. 
16  M. Bernacki, M. Pawlus, Słownik gatunków literackich, Bielsko-Biała 2004, s. 172. 
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cechę, że przy swym dydaktycznym charakterze posługują się wieloma przykła-

dami z życia codziennego, zrozumiałymi dla odbiorców. Stąd dają pewien wgląd 

w obyczaje epoki. Bohaterami kazań, oprócz postaci biblijnych, są często greccy 

bądź rzymscy bohaterowie antyczni oraz wyjątkowe postacie historyczne póź-

niejsze, przeważnie cieszące się nieposzlakowaną sławą. Owe przykłady służyły 

jako pomoc w rozwiązywaniu problemów współczesnej autorom rzeczywistości. 

Zapoznają nas te źródła z powszechnie spotykanymi – a niepożądanymi i pięt-

nowanymi – zachowaniami, problemami, tarciami, których często jest niedosta-

tek w innych dokumentach epoki. Kazania były jednak wystąpieniami publicz-

nymi, skierowanymi do szerokiego grona odbiorców, a to również rzutowało na 

katalog przewinień i ciężar wypowiedzi. Spośród licznych autorów popularnych 

zbiorów kazań można wymienić Andrzeja Murczyńskiego
17

, Antoniego Grzy-

bowskiego
18

, Józefa Męcińskiego
19

, Jana Pawła Woronicza
20

 czy Franciszka 

Ksawerego Szaniawskiego
21

. 

Wzorce antyczne 

Wszak naylepsze po Piśmie Swiętym moralnych uwag krynice, w Horacyuszu, w Sene-

ce, w Cyceronie22. 

Na przełomie 1764/1765 r. skupieni wokół nowego króla reformatorzy,  

w osobach Ignacego Krasickiego i Adama Kazimierza Czartoryskiego, opraco-

wali ramy programowe koniecznych zmian. Środowisko to było wówczas jesz-

cze zjednoczone, niepodzielone na Puławy i Warszawę. Daje to asumpt do 

stwierdzenia, iż wśród architektów zmian co do głównych założeń ideowych  

u zarania ich wprowadzania panowała względna zgodność. Do pomocy przy 

wcielaniu w życie projektów postanowiono powołać nowe narzędzie oddziały-

wania na publiczność – czasopismo „Monitor” wzorowane tak w formie, jak  

i treści na brytyjskim „The Spectator”
23

. W anonimowych esejach, stanowiących 

                                                      
17  A. Murczyński, Słowo Boże Na Niedziele Całego Roku Po Rożnych Kościołach Opowiedziane, 

Sandomierz 1749. 
18  A. Grzybowski, Mowy Kaznodzieyskie Albo Kazania Na Niedziele całego Roku Ku Czci  

y Chwale Boskiey Y oraz pożytkowi Dusz ludzkich, Wilno 1742. 
19  J. Męciński, Mowy kaznodzieyskie w różnych nabożeństwa (żałobnego na pogrzeby wiernych 

zmarłych) okolicznościach. Dla wygody JJMść XX. Pasterzów, i ich pomocników. Dla łatwości 

Słowa Bożego Opowiedaczów. Dla duchownego ludzi świetckich czytaiących pożytku i zbudo-

wania, t. 1–2, Kraków 1808. 
20  J. Woronicz, Kazania tudzież nauki parafialne, Kraków 1845.  
21  F.K. Szaniawski, Kazania na nabożeństwach Królewskiego Warszawskiego Uniwersytetu mó-

wione, Wrocław 1827. 
22  Anonim, „Monitor” 1765, nr 30, s. 231. 
23  Pierwszym czasopismem o swoistym charakterze eseju był „Review” Daniela Defoe, ukazujący 

się latach 1704–1713. Bezpośrednim protoplastą „The Spectator” był „The Tatler”, założony 
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lwią część kolejnych numerów zawartości czasopisma, publicyści przedstawiali 

swoje założenia odnośnie do postulowanych zmian społecznych, wzorców i me-

tod wychowawczych, a także programów nauczania. Jeden z głównych postula-

tów zakładał odwoływanie się do wzorców antycznych.  

W odróżnieniu od poprzednich epok sięganie do literatury starożytnej nabra-

ło charakteru krytycznego. Starano się wybierać autorów i te ich dzieła o naj-

większym potencjale użytkowym, zwłaszcza wtedy, gdy w drogę wchodziło 

kształtowanie przyszłych postaw moralnych. Wybierano więc autorów pism  

o szczególnych przymiotach, pomocnych w kształtowaniu postawy virum bonum 

et honestum civis. Zaletami klasyki były także walory literackie. Czystość i ele-

gancja formy miały być wzorami służącymi poprawie języka polskiego, zanie-

dbanego i zanieczyszczonego, zwłaszcza w czasach saskich
24

, nadmiarem ob-

cych wtrąceń. Tej poprawie służyć miały mnogie tłumaczenia, często będące 

skutkiem konkursów, którym chętnie patronował król na „obiadach czwartko-

wych”. Efektem miało być jak najbardziej umiejętne oddanie dzieł klasycznych 

za pomocą języka polskiego, ukazanie, że język polski jest w stanie samodziel-

nie udźwignąć nawet najznakomitsze dzieła literatury światowej. A za taką cią-

gle uchodziły na pierwszym miejscu dzieła antyczne oraz torujące sobie dopiero 

drogę najwybitniejsze dzieła literatury francuskiej i angielskiej.  

Jednak wyselekcjonowana literatura miała służyć odnowie moralnej, stąd, 

podobnie jak w „Spectatorze”, na stronie tytułowej pojawiały się starannie do-

brane do tematu numeru sentencje łacińskie, których autorem w większości był 

Horacy – zdecydowanie najczęściej przywoływany, tłumaczony i komentowany. 

Obok wyżej wspomnianego autora pojawiało się wielu innych. Przywołanie We-

rgiliusza, Homera, Plutarcha, Demostenesa, Arystofanesa, Eurypidesa czy Tacy-

ta miało zwykle charakter dydaktyczny. Autorzy byli przywoływani na dowód 

mądrości i zasadności pewnych założeń – jako potwierdzenia empiryczne. Były 

to próby racjonalnego dowodzenia, argumentacji mającej wykazać, że nie tylko 

                                                      
przez Richarda Steela. R. Steel oraz piszący do „Tatlera” Joseph Addison przekształcili pismo 

w cieszący się ogromnym powodzeniem „The Spectator” (1711–1712, 1714). Czasopisma te, 

podobnie jak „Monitor”, miały ambicję wpływać na opinię publiczną, rozprawiały się z zabo-

bonami, ze sztuczną etykietą, uczyły pragmatycznego myślenia, podnosiły znaczenie handlu, 

rzemiosła, wykazywały przewagę wiadomości praktycznych nad pustą elokwencją. Pismo było 

później łączone w edycje książkowe – 8 tomów. Dzienny nakład wynosił od 1600 do (w szczy-

towych momentach) niemal 4000 kopii. Czasopismo trafiło do Polski poprzez tłumaczenie 

francuskie. Nakład „Monitora” wynosił kilkaset egzemplarzy. Przyjmuje się, że około 500, ale 

był również wielokrotnie wznawiany. Treść „Monitora” była dostosowana do lokalnych po-

trzeb. Por. H.W. Kent, Bibliographical notes on one hundred books, famous in English Litera-

ture, New York 1903, s. 91–96; J. Feather, A History of British Publishing, London 1988,  

s. 104–105; E. Aleksandrowska, Monitor, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red.  

T. Kostkiewiczowa, Wrocław 2006, s. 293–298.  
24  Temu zagadnieniu poświęcony jest szczególnie esej w numerze 10: Anonim, „Monitor” 1765, 

nr 10.  
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nakazy religii, ale również praktyki w najznakomitszym dla ludzkości okresie, 

wskazują na zasadność kultywowania szlachetnych zasad moralnych. Franciszek 

Karpiński, pisząc właśnie o wzorach, powtórzył myśl Seneki Młodszego: „po-

nieważ przez przykłady lepiey obiaśniemy się, niżeli przez reguły”
25

. 

Zainteresowania starożytnością w Rzeczypospolitej sięgają właściwie do po-

czątków polskiej państwowości. Po wejściu do rodziny krajów chrześcijańskich 

zaistniała potrzeba odtworzenia i wyjaśnienia własnej historii. Miało to na celu 

umocnienie swojej pozycji i zbudowania tożsamości, którą mogły przyjąć za 

swoją podbite plemiona oraz służyło legitymizacji władzy dynastii piastowskiej. 

W Kronice polskiej Galla Anonima zainteresowania koncentrowały się wokół 

osiągnięć dynastii. Poza umiejscowieniem legendarnej krainy praojców na ma-

pie Europy kronikarz nie widział szczególnej potrzeby ścisłego wiązania genezy 

Polski ze światem antycznym. W późniejszym okresie, wraz z rozwojem stosun-

ków międzynarodowych, zaistniała naturalna potrzeba włączenia historii Polski 

w bieg wydarzeń historii powszechnej:  

Pytano się od dawna o początkach, wzroście i doyrzałości tey to Rzeczypospolitey, kie-

dyby i pod kim naszey Konstytucyi kolebka się wszczeła? odpowiedziano: że u Starożyt-

ności wybadywać się potrzeba, żeby co ztąd rostropnie wyczerpnąć można26. 

Wpisanie przez Wincentego Kadłubka genezy państwowości polskiej w świat 

antyczny nie było tylko popisem erudycji, ale spowodowane było również chęcią 

umocnienia więzów między dzielnicami. Zabieg ten porządkował również zespół 

wyobrażeń, uczuć, sądów, kształtował pamięć zbiorową. Miał też wymiar prak-

tyczny. W rozszerzających się kontaktach międzynarodowych pozwalał na peł-

niejszą prezentację przybysza z odległego kraju. Wpisywało się to również  

w XIII-wieczne europejskie tendencje do tworzenia zwięzłych, uporządkowanych 

kompendiów wiedzy
27

. Studia nad dostępnymi źródłami antycznymi doprowadziły 

mistrza Wincentego do utożsamienia początków państwa piastowskiego z plemie-

niem Wandali. Podchwycił ten wywód kompilator Dzierzwa, który dodatkowo do 

mitycznego świata antycznego dołączył rzeczywistość biblijną, wyprowadzając 

przodków Piastów od syna Noego Jafeta. W miejsce Wandali Jan Ostroróg propo-

nował plemię Getów, natomiast – jak wiadomo – zwyciężyła koncepcja Jana Dłu-

gosza, który widział praprzodków Polaków i Rosjan w Sarmatach, co podchwycił 

za nim Marcin Kromer. Tak więc ścisła analiza doprowadzić musi do spojrzenia 

na dzieje sarmatyzmu jako na historię fałszywej identyfikacji
28

. Wydaje się jed-

                                                      
25  F. Karpiński, O wymowie w prozie albo wierszu, [w:] tegoż, Dzieła Franciszka Karpińskiego 

wierszem i prozą, t. 4, Warszawa 1806, s. 21. 
26  W. Kadłubek, Wincentego Kadłubka biskupa krakowskiego Historya polska zkrocona, Łowicz 

1803, s. 1–2. 
27  J. Banaszkiewicz, Kronika Dzierzwy – problem wykładu dziejów ojczystych w XIV w., „Studia 

Źródłoznawcze” 1977, t. 22, s. 90. 
28  S. Zabłocki, Od prerenesansu do oświecenia: z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze 

polskiej, Warszawa 1976, s. 203–215. 
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nak, że był to zabieg świadomy, będący owocem poszukiwań wspólnego mia-

nownika dla wielu narodowości rozległego państwa Jagiellonów: „z dążnością 

do scalenia narodów Rzeczypospolitej w jedno pojawia się tendencja do podkre-

ślenia łączącego wszystkich dorobku antyku rzymskiego, ściśle mówiąc Rzymu 

republikańskiego, leżącego u podłoża wspólnej tradycji kultury staropolskiej”
29

. 

Odnosi się wrażenie, że u podstaw tej formacji kulturowej była przede wszyst-

kim potrzeba dopasowania symboliki antycznej do zaistniałej rzeczywistości. 

Za pomocą antycznych symboli podjęto próbę przedstawienia własnych am-

bicji, rodzącej się potęgi, podkreślenia odwiecznej niezależności od Rzymu, re-

prezentowanego w czasach nowożytnych przez Święte Cesarstwo Rzymskie czy 

przez papiestwo. Jednocześnie powoływanie się na pochodzenie od nieujarz-

mionych plemion barbarzyńskich podkreślało obecność w tym samym kręgu 

kulturowym, uczestniczenie w tej samej historii. Przy ograniczonym zasięgu 

świata antycznych symboli nie było to łatwym przedsięwzięciem i prowadziło 

do rozmaitych paradoksów. Pierwszy polegał na tym, że ogół szlachty, przed-

stawiający się jako potomkowie Sarmatów, za język praojców przyjął łacinę.  

A więc nigdy nie podbici wrogowie Rzymu, Sarmaci, przejęli jego obyczaje  

i kulturę i zaczęli traktować jak swoje własne. Kolejnym paradoksem było to, iż 

kilka stuleci po Kromerze w klasycystycznych kręgach oświeconych reformato-

rów sarmatyzm nabrał pejoratywnego znaczenia. Stał się symbolem pewnej za-

mkniętej na nowinki, zabobonnej postawy. Tak więc sarmatyzm, który miał być 

początkowo symbolem włączającym do europejskiej kultury, w XVIII wieku 

stał się tego włączenia przeszkodą.  

Rozważając recepcję wzorców antycznych na potrzeby wychowawcze, war-

to odpowiedzieć na pytanie o zasięg i znaczenie oddziaływania tzw. sporu staro-

żytników z nowożytnikami
30

 i stosunek do niego w Rzeczypospolitej.  

Spór, który od jakiegoś czasu dojrzewał wśród twórców skupionych wokół 

Akademii Francuskiej, rozgorzał w pełni pod odczycie przez Charles’a Perraulta 

wiersza, napisanego z okazji udanej rekonwalescencji po ciężkiej operacji Lu-

dwika XIV w 1687 r. – Le Siècle de Louis le Grande
31

. Utwór, schlebiając mo-

narsze, jednocześnie zrywał więzy bezkrytycznego zachwytu nad starożytnością, 

zwracając uwagę, że osiągnięcia wieku XVII nie są mniejsze, a pod pewnymi 

względami nawet znaczniejsze od tych w starożytności. Był to manifest postulu-

jący większą odwagę, większą wiarę w możliwości obecnych czasów i zerwanie 

z bezkrytycznym naśladownictwem starożytników.  

                                                      
29  Tamże, s. 209. 
30  Por.: L.F. Norman, The Shock of the Ancient: Literature and History in Early Modern France, 

Chicago 2011; J. DeJean, Ancients against moderns: culture wars and the making of a fin de 

siècle, Chicago 1997; D.L. Patey, Ancients and Moderns, [w:] The Cambridge history of liter-

ary criticism, red. H.B. Nisbet, C.J. Rawson, vol. 4: The eighteenth century, Cambridge 1997. 
31  Ch. Perrault, Mémoires de ma vie, Paris 1909, s. 136–137. 
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[Anciens]:  Ils sont grands, il est vray, mais homines commes nous: 

  Et l’on peut comparer sans craindre d’estre injuste, 

  Le Siècle de LOUIS au beau Siècle d’Auguste32. 

Poziom techniki, nauki, sztuki wydawał się przerastać osiągnięcia antyku, 

także nawet – uważany za złoty – okres panowania Oktawiana Augusta wydawał 

się ustępować wiekowi XVII. Wystąpienie to wzburzyło część członków Aka-

demii. Stojący na czele starożytników, cieszący się szacunkiem Nicolas Boileau-

Despréaux, uznał wystąpienie za niegodne i haniebne, obrażające wielu sław-

nych mężów starożytności
33

, zaś Jean Baptiste Racine odebrał wystąpienie Per-

raulta jako udane ćwiczenie – dowcip skrywający ukryty sentyment do antyku
34

. 

Podzieleni twórcy Akademii rozpoczęli literacką wojnę, która odbiła się w Eu-

ropie szerokim echem. Natomiast sam Perrault prócz polemik napisał również 

ilustrowane żywoty sławnych mężów francuskich XVII wieku
35

. We wstępie 

przyznawał, że pryncypialną rzeczą, która mu przyświeca, jest oddanie honorów 

wiekowi XVII we Francji. Dzieło dwutomowe, bogato ilustrowane drzeworyta-

mi, miało podkreślać wielkość i wspaniałość dokonań nowożytnych Francuzów. 

Żywo komentowana w Wielkiej Brytanii dyskusja między nowożytnikami  

a starożytnikami została podsumowana ciekawą, ciętą, ale zrównoważoną  

w wymowie, satyrą Jonathana Swifta The Battle of the Books
36

. Autor prze-

                                                      
32  Ch. Perrault, Le Siècle de Louis le Grande poeme, Paris 1687, s. 3. W tłumaczeniu W. Bień-

skowskiej: „1. Że wielkość starożytnych ludzką miarą mierzę, 2. A porównując śmiało nasze 

czyny gusta, 3. Stawiam dziś wiek Ludwika przy wieku Augusta”; W tłumaczeniu dosłownym 

treść wybrzmiewa bardziej dosadnie: „1. Oni [starożytni] byli wielcy, to prawda, ale byli ludź-

mi jak my, 2. I ktoś mógłby porównać bez narażenia się na bycie niesprawiedliwym, 3. Wiek 

LUDWIKA jest piękny jak wiek Augusta”. W oryginalnym druku całe imię Ludwika pisane 

było majuskułą, a w przypadku cesarza Augusta tylko pierwsza z liter. Rzecz znamienna,  

w tłumaczeniu brytyjskim z 1705 r. oba imiona pisane były jednakowo z jedną kapitałą – w ty-

tule zrobiono wyjątek. Nie jest to zresztą przypadek, że pod koniec wstępu do brytyjskiego wy-

dania znajdujemy wzmiankę noszącą znamiona złośliwości, proszącą czytelnika, żeby wyba-

czył tę wybujałą pochwalę dla króla oraz że schlebianie we Francji jest niezbędne do ukazania 

się tam książki, [w:] F. de Callières, [tytuł dzieła błędnie wskazuje na F. Fénelon de Slignac – 

źródło: The British Library – www.bl.uk] Characters and criticisms, upon the Ancient and Mo-

dern Together with a poem intitled The Age of Lewis the Great. Made English from the French 

Original, Written bt Bishop of Cambray, (author of Telemachus), tłum. M. Bladen, London 1705. 
33  Ch. Perrault, Mémoires…, s. 137. 
34  J.M. Levine, The Battle of the Books. History and Literature in the Augustan Age, Ithaca 1991, 

s. 125–126. 
35  Ch. Perrault, Les hommes illustres. Qui ont paru en France pendant ce siècle, avec leurs por-

traits au naturel, t. 1–2, Paris 1697–1700. Por. ed. brytyjska: tegoż, Characters Historical and 

Panegyrical of the Greatest Men that Have Appear’d in France, During Last Century, London 

1704. 
36  J. Swift, A Full and True Account of the Battle Fought Last Friday, Between the Acient and 

Modern Books in St. James’s Librarys [Pełny i prawdziwy opis bitwy, odbytej ostatniego 

piątku, pomiędzy starożytnymi i nowoczesnymi książkami w Bibliotece św. Jakuba], London 

1704.  
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śmiewczo opisuje bitwę w bibliotece ksiąg, gdzie w wyniku walki obie strony 

doznają uszczerbku, ale żadna nie zyskuje przewagi. Obraz ośmiesza spór jako 

jałowy i nierozsądny, wykazując zwłaszcza „ciasnotę horyzontów umysłowych  

i arogancję cechujące Nowożytników”
37

. 

Mimo silnego oddziaływania kultury francuskiej stronnictwo nowożytników 

nie znalazło nad Wisłą silnego poparcia. Wydaje się, że zwyciężyło zdroworoz-

sądkowe podejście, które w literaturze i estetyce propagowało docenianie naj-

lepszych wzorców, zarówno antycznych, jak i najnowszych, przy jednoczesnym 

postulacie poszukiwań własnej oryginalności:  

Piękne wzory, czyli Wymowy przykłady, (które nie dlatego czytać należy, żeby ślepemi 

ich bydź naśladowcami (m), ale dlatego, ażeby albo smak sobie naprawić, albo myśl 

ociężałą ocucić), nie tylko nam starych Greków i Łacinników pokażą pisma, ale i w no-

wych we wszystkich sposobach wymowy znaleźć możemy38. 

Podobnie rzecz wyglądała w kwestii użycia wzorców w nauce o moralności. 

Poleganie na antycznych wzorcach w dydaktyce było w zasadzie regułą, przy 

zachowaniu prawa do wyboru przykładów najtrafniejszych, najdoskonalszych. 

W naukach moralnych zasięg i liczba przykładów antycznych świadczą o ich 

stosowaniu na szeroką skalę. 

Wzorce nowsze również były stosowane, jednak starano się opierać na bez-

piecznych, uznanych, wybitnych autorytetach. Nowsze wzorce do naśladowania, 

jak i autorzy celniejszych traktatów pojawiają się często jako uzupełnienie tek-

stów antycznych. Rozważania o ich wprowadzeniu, na przykład do programów 

szkolnych, pojawiają się zazwyczaj w drugiej kolejności, w dalszej części dys-

kursu
39

. Niewątpliwie pewne ośmielenie i częstsze poszukiwanie nowszych 

przykładów następuje w dobie dojrzałego Oświecenia, po utworzeniu Komisji 

Edukacji Narodowej. Nad doborem przykładów dominuje jednak zawsze duch 

utylitaryzmu i to on ostatecznie determinuje wybór autorów i wzorców. Refor-

matorzy dążyli bowiem do uzyskania określonych, praktycznych pożytków, na-

macalnych efektów swoich dydaktycznych starań.  

Obraz rodziny staropolskiej był wzorowany bardziej na wyobrażeniach  

o stosunkach w starożytnym Rzymie niż Grecji, jednak przykłady moralne czer-

pano chętnie również z kultury greckiej. Luigi Zoja, rozważając historyczne ko-

rzenie ojcostwa leżące u podstaw kultury europejskiej, dominującą rolę przypi-

suje nawet starożytnej Grecji
40

. Zbyt pochopnie lekceważy jednak starożytnych 

Rzymian, jako tych, którzy przejęli kulturę grecką. W wyniku najazdu Galów  

w 386 r. p.n.e., skutkującego pożarem archiwów, naukowe badania najstarszych 

                                                      
37  R. Kozicka, Wokół motywów Swiftowskich w literaturze polskiej, praca doktorska obroniona na 

Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Filologii Polskiej pod kierunkiem prof. Jana Ryby, Kato-

wice 2008, s. 36. 
38  F. Karpiński, O wymowie…, s. 14 – występujące nawiasy w tym przypadku są częścią cytatu.  
39  Por. S. Konarski, Pisma pedagogiczne, Wrocław 1959, F. Karpiński, O wymowie… 
40  L. Zoja, dz. cyt., s. 73. 
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dziejów Rzymu nastręczają wielu kłopotów. Zalicza się do nich stopień uzależ-

nienia od kultury etruskiej czy rola i znaczenie wpływów kultury greckiej  

w okresie przedklasycznym. Z pewnością jednak można stwierdzić, że silna po-

zycja ojca w Rzymie ukonstytuowana była prawnie już w połowie V w. p.n.e.  

w ustawie XII tablic.  

Trzeba mieć na uwadze fakt, iż autorzy europejskiego Oświecenia mieli ten-

dencję do traktowania starożytności jako synkretycznej całości. Upraszczali oni 

przeszłość, łącząc antyczne obrazy zawarte w znanych dziełach starożytności  

w jeden idealny wzorzec. Mimo że tradycyjnie szlachta Rzeczypospolitej naj-

chętniej utożsamiała się z Republiką Rzymską, oświeceniowi pedagodzy, szuka-

jąc dobrego przykładu do zaistniałej potrzeby, wybierali konkretne przypadki  

w sposób bardzo swobodny. Ważne było, by brać przykład z osoby znaczącej, 

posiadającej miejsce w kanonie ustalonym przez tradycję. Nie było istotne czy 

dany bohater pochodził z czasów homeryckich, Grecji klasycznej, Republiki czy 

Cesarstwa Rzymskiego. Czasy antyczne w wyobraźni oświeceniowych klasy-

ków uchodziły za kopalnię nieprzebranych skarbów, źródło dobrych przykła-

dów. Dzieła Greków i Rzymian stanowiły jedną rzeczywistość literacką, której 

dobra znajomość i umiejętność jej adekwatnego zastosowania były również po-

wodem do podziwu, stanowiły o erudycji literata. Świadectwem tego typu poj-

mowania czasów antycznych jest mowa Jana Albertrandiego, I Prezesa War-

szawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, na otwarciu tego zgromadzenia. Au-

tor, uzasadniając sens powołania tej instytucji, sens zajmowania się nauką  

w trudnym porozbiorowym okresie, wielokrotnie odwołuje się do świata antycz-

nego, udowadniając tezę, iż czas utraty wolności może być okresem bardzo 

płodnym, jeśli chodzi o życie kulturalne, literackie i naukowe. Szczególniej 

wskazuje na zmierzch wolności obywatelskiej wraz z upadkiem Republiki 

Rzymskiej. Jednak ten koniec nie spowodował zapaści, a wręcz przeciwnie, 

okazał się płodnym, złotym okresem w dziejach Rzymu. Podobnie polskie losy 

przyrównuje do upadku państwowości greckiej, która nie oznaczała bezpłodno-

ści greckiej, a wręcz przeciwnie – Grecy poprzez swoją kulturę bardzo mocno 

odcisnęli piętno na zwycięzcach:  

[…] natężoną takowych przyiaciół nauk pracą i usilnym staraniem, może bydź przywróco-

ny złoty on wiek literatury Polskiey, którym się wsławiły czasy dwóch Zygmuntów, aż do 

pierwszych pietnastu lat panowania trzeciego; że na umysłach, to prześwietne Towarzystwo 

składaiących, dawnych onych Polaków wiecznotrwała w naukach sława, tenże skutek 

sprawi, co zwycięzkie znaki Militiadesa, Alexandra posągi, na umysłach Themistoklesa  

i Cesara niegdyś sprawowały. Niech w tey mierze, serca i ochoty nie uymuie, zapatrowanie 

się na wspaniałą okazałość tamtego czasu41, niech się nikt zwoiować nie daie własney 

troskliwości i trwodze, rozważając stan, o który nas zmienność losów przyprawiła42.  

                                                      
41  Wyróżnienie, zastosowane na potrzeby niniejszego wywodu, nie występuje w tekście oryginalnym.  
42  J. Albertrandi, Mowa na pierwszym posiedzeniu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, 

Warszawa 1801, s. 25–26. 
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Ja widać, owa „wspaniała okazałość tamtego czasu” w tym przypadku odno-

siła się zarówno do czasów greckich wojen z Persami, podbojów Aleksandra 

Wielkiego, jak i do epoki przekształcania się Republiki Rzymskiej w Cesarstwo. 

Podobnie dając wskazówki wychowawcze, szukano adekwatnego przykładu, 

wzorując się na obu kulturach. 

Wiele przykładów zastosowania pism starożytnych na potrzeby wychowania 

dostarczają pisma Stanisława Konarskiego. Treść utworów ma wyraźnie służyć 

poprawie moralności uczniów. Znów wartości wychowawcze stanowią podsta-

wowy kompas, którym kieruje się dobierający tekst reformator:  

Można zadać kilka listów moralnych na podstawie Seneki, np. zalecające wierność  

w przyjaźni, prawdomówność, równowagę umysłu, tak w szczęściu, jak w nieszczęściu, 

oszczędność, i miarę w sposobie życia i wydatkach, unikanie próżności, pijaństwa, roz-

pusty, natomiast radząc skromność w ocenianiu siebie i swoich spraw. Można też pisać  

o wartości szlachectwa ozdobionego cnotą i jego nicości bez cnoty; o przyrodzonej rów-

ności ludzi, pogardzie bogactw, nabywaniu godności i dostatków jedynie szlachetnymi 

środkami i cnotą43. 

Dlaczego szlacheckie wyobrażenia o rodzinie ciążyły ku wzorcom rzym-

skim? Wydaje się, że kluczowe znaczenie miały podobieństwa na tle dbałości  

o wartości rodzinne, gloryfikacji przodków, a także – jak się wydaje – znacz-

niejszej pozycji roli kobiety w rodzinie. Różnice na tym tle między kulturą 

rzymską a grecką
44

 były czytelne i dla starożytnych. 

Powszechnie uważa się, że spośród bohaterów homeryckich to Achilles był 

najwyżej cenionym, ubóstwianym przez Greków wzorem do naśladowania. Nie-

przypadkowo był on przedstawiony jako doświadczony, ale jeszcze niezamężny, 

młodzieniec. Nieskrępowany więzami rodzinnymi i obowiązkami, był wyżej ce-

niony niż niemal dorównujący mu pod wieloma względami Hektor. Można na-

wet zbudować tezę, iż w oczach Greków to właśnie rodzina jest tym „nieszczę-

ściem”, które Hektora doprowadza do zguby. To jego młodszy brat Parys spro-

wadza na Troję gniew Greków, to względy rodzinne, przełożone nad państwo-

we, spowodują wieloletni konflikt. Poświęcanie czasu ognisku domowemu tłu-

miło jego cechy, obniżało sprawność wojownika. Ideałem dla Greków był mło-

dzieniec u szczytu sił, doświadczony, ale nieposiadający jeszcze własnej rodzi-

ny, wolny bohater, zdolny do najśmielszych czynów, nieobciążony obowiązkami 

rodzinnymi. Być może takie zapatrywania przyczyniały się do zwlekania z za-

warciem małżeństwa. Dość powszechne występowały w Grecji różne formy 

                                                      
43  S. Konarski, Przepisy dla klasy V (Humanitas), z których wiele odnosi się również do profeso-

rów klasy VI (retoryki), [w:] tegoż, Pisma pedagogiczne, s. 177. 
44  Więcej na ten temat między innymi: J. Jundziłł, Wzorce i modele wychowania w rodzinie rzym-

skiej okresu III wiek p.n.e. – III wiek n.e., Bydgoszcz 2001; I. Błaszczyk, Seneka o wychowaniu 

w rodzinie rzymskiej, Bydgoszcz 2003; A. Wypustek, Życie rodzinne starożytnych Greków, 

Wrocław 2007. Inne polskie prace z zakresu wychowania w starożytności: I. Błaszczyk,  

A. Ossowska, V. Rączewska, Historia wychowania rodzinnego i kształcenia w starożytności: 

przewodnik bibliograficzny, Bydgoszcz 1997. 
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przymusu, wywierania silnej presji w państwach greckich co do ożenku mło-

dzieńców. Prawa te posuwały się niekiedy do hańbiących starych kawalerów 

praktyk. Traktowano małżeństwo jako obowiązek względem państwa
45

. 

Natomiast w Rzymie ustawodawstwo prorodzinne zawitało dopiero po 

upadku republiki – wprowadził je cesarz Oktawian August. Jednak lex Iulia de 

adulterii coercendis lex Iulia de maritandis ordinibus (18 r. p.n.e.) oraz lex 

Papia Poppea (9 r. n.e.)
46

 były prawami kompleksowymi, zmierzającymi cało-

ściowo do poprawy obyczajów, przywrócenia godności, powagi, odnowy mał-

żeństwa oraz doraźnymi celami powiększenia liczby pełnoprawnych obywateli. 

Po wieku wielkich napięć, wojen domowych, starano się przywrócić dawne 

obyczaje, uwypuklić rolę legalnego ojca i matki oraz powagę legalnego małżeń-

stwa. Była to bardziej próba powrotu do korzeni, przywrócenia rozchwianych 

wzorców niż sztuczne narzucanie całkiem nowej ideologii.  

Szanowana kobieta w rodzinie greckiej była bardziej wyizolowana, nie brała 

udziału w życiu publicznym, a silne ograniczenia obowiązywały ją również  

w życiu prywatnym. Przykładem takiej było zebranie towarzyskie, wspólne 

ucztowanie, picie i wymiana idei, sympozjon, w którym szanowane kobiety nie 

mogły uczestniczyć
47

. Scenka rodzajowa, w której Penelopa, żona zaginionego 

męża, próbuje uciszyć biesiadników zakłócających mir domowy, spotyka się  

z napomnieniem przez syna, Telemaka: „Wracaj do siebie i pilnuj swojej roboty, 

krosien i kądzieli, i służbę zapędzaj do pracy. Słowo do mężów należy, a ze 

wszystkich do mnie najbardziej, bo moja władza w tym domu”
48

. Kobiety chęt-

nie widziano zamknięte w żeńskiej części domu, gynaikeion, zajęte sprawami 

gospodarstwa domowego.  

Takie upośledzenie kobiety, matki podporządkowanej dorastającemu syno-

wi, nie odpowiadało wyobrażeniom rzymskim. Dostrzeżenie podobieństw mię-

dzy Trojańczykami a Rzymianami, w gestii stosunków rodzinnych, sprzyjało 

pewnie inkorporacji tej tradycji, rozwiniętej przez Wergiliusza w Eneidzie. Wzo-

rem mężczyzny był ojciec, głowa rodu, mający pełnię praw obywatelskich i peł-

nię władzy w rodzinie. Ceniona w Rzymie powaga dojrzałego mężczyzny miała 

sprzyjać lepszemu wykonywaniu publicznych obowiązków. Od czasów Okta-

wiana Augusta ojciec hojnie obdarzony potomstwem mógł liczyć na ułatwienia 

w karierze urzędniczej.  

Wzorem kobiety była mater familias, której pozycja była bardzo wysoka, 

mimo ograniczeń w sferze majątkowej i spraw państwa. Objawiało się to uro-

czystymi słowami w czasie zaślubin, gdzie podczas przenoszenia przez próg 

                                                      
45  O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, 

Warszawa 1970, s. 9. 
46  W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 1996, s. 113–115. 
47  W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999, s. 54.  
48  Homer, Odyseja, przekł. i oprac. J. Parandowski, Warszawa 1998, s. 39.  
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zwracała się do pana młodego: Ubi tu Gaius, ego Gaia
49

 – Gdzie ty Gajusz, tam 

ja Gaja – rozumiane wedle wskazówki Plutarcha jako Gdzie ty jesteś władcą, 

tam ja władczynią
50

. Plutarch wskazuje na wspólne dzielenie się i panowanie 

nad domem. Kobieta była uczestniczką zebrań w centralnym pomieszczeniu 

domu – atrium, jej zdanie szanowano i brano pod uwagę. Nie uwłaczał również 

kobiecie sam udział w przyjęciach, także tych poza domem. Rzymianka, w od-

różnieniu od kobiet greckich, miała swobodę poruszania się oraz udziału  

w pewnych formach życia publicznego. Kobiety miały prawo do zrzeszania się, 

czego przykładem było istnienie Conventus matronarum z siedzibą w Kwiryna-

le, debatującego nie tylko nad sprawami życia codziennego
51

.  

Wysoka pozycja kobiety, jak i całość stosunków w rodzinie rzymskiej, pa-

triarchalnej, ale szukającej harmonii i równowagi, bardziej odpowiadały rela-

cjom panującym w rodzinach szlacheckich Rzeczypospolitej. Z drugiej strony 

oparcie się na wzorcach antycznych, mimo wszystko, nie ułatwiało emancypacji 

kobiet, jeśli chodzi o podejmowanie studiów na najwyższym szczeblu czy zaj-

mowanie się sprawami publicznymi. Opieranie się na źródłach antycznych pro-

wadziło do powszechnej akceptacji tezy o daleko posuniętej odrębności natury 

kobiecej i męskiej. Ta odrębność z kolei prowadziła do akceptacji przypisanych 

ról i związanych z nimi obowiązków. Świat ojcowski jawił się jako atrakcyjny  

i obdarzony pełnią praw, ale głębsza analiza wskazuje, że poza atrybutami wła-

dzy na głowie domu spoczywały, wzorem antycznych ojców, obowiązki i od-

powiedzialność za kondycję rodziny
52

. Antyczne wzorce wspomagały kształto-

wanie i przyjęcie pewnych celów wychowawczych, a zwłaszcza nadrzędnego 

dla płci męskiej, jakim było wychowanie do służby publicznej. Obecność wzor-

ców antycznych wpływała również na recepcję nowych idei, jednym torując 

drogę, innym utrudniając rozprzestrzenienie się jako niezgodnych z przyjętymi 

kanonami wartości. 
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Summary 

This article undertakes the issue of fatherhood role model in the Age of Enlightenment where tra-

ditional patterns were confronted with new requirements of critical thinking methodology. The 

biblical and antique traditions were major factors consolidating European culture. Despite this, 

there were certain differences in particular countries arose around selective adaptation of biblical 

and secular antique examples. It is inevitable for better understanding of polish fatherhood to point 

out local variations in adaptation of antique role models. Despite of same tradition, some role 

models were more popular than others among polish nobility. Choices like taking as an role model 

Roman family instead of Greek had great impact on polish family life and partially explains more 

harmony and high position of married women in polish noble society during that era. 

Keywords: father, fatherhood, family, nobility, the Enlightenment, tradition. 
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W Austrii (w tym także w Galicji) nauczanie dopełniające stanowiło uzupeł-

nienie nauki tygodniowej (codziennej), realizowanej w szkołach ludowych two-

rzonych dla ludności plebejskiej. W państwowej nomenklaturze tę formę kształ-

cenia początkowo nazywano „nauczaniem powtarzającym” (Wiederholungsun-

terricht). Często także mówiono o nim: „szkoła niedzielna” i „nauka niedzielna”. 

Pojęcia te nawiązywały do czasu odbywania zajęć, gdyż zazwyczaj organizowa-

no je w niedziele. W początkach lat osiemdziesiątych XIX w. wspomnianą for-

mę dokształcania młodzieży oficjalnie zaczęto nazywać „nauką dopełniającą”. 

Do 1873 r. edukację uzupełniającą zazwyczaj prowadzono w szkołach głów-

nych, trywialnych i parafialnych. Natomiast od tego roku (po reformie systemu 

oświaty) organizowano ją w szkołach pospolitych wiejskich i małomiasteczko-

wych. W tym pierwszym okresie wszystkie szkoły ludowe miały charakter kon-

fesyjny, dlatego za ich działalność odpowiadały właściwe władze religijne. Od-

nosiło się to głównie do Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła greckokatolic-

kiego oraz Kościołów reformowanych. 

Wprowadzenie nauki dopełniającej na terenie monarchii austriackiej nie sta-

nowiło europejskiej nowinki oświatowej. Projektodawcą tej formy kształcenia  

w zakresie przedmiotów ogólnych stał się bowiem już w II poł. XVII w. Anglik 

Gerard Winstanley. Nawiązywał do niej także np. Francuz Jean Antoine Con-

dorcet (1743–1794). Uwzględniał ją również w swoich projektach i poglądach 

edukacyjnych austriacki pedagog i organizator szkolnictwa elementarnego Jan 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.38
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Ignacy Felbiger (1724–1778). W Austrii po raz pierwszy tę formę nauki uzupeł-

niającej nakazał wprowadzić cesarz Józef II, który w 1787 r. polecił powtarzać 

wiadomości z zakresu szkół ludowych w niedziele i święta
1
. Jednak dopiero 

państwowa ustawa szkolna z 11 sierpnia 1805 r. zobligowała odpowiednie insty-

tucje administracyjne do uruchamiania nauczania powtarzającego wszędzie tam, 

gdzie była udzielana nauka codzienna
2
. Ostateczne jego ramy organizacyjne wy-

pracowała wiedeńska Nadworna Komisja Studiów, której rozporządzenia z lat 

1816–1842 w szczegółowy sposób regulowały różne kwestie z tym związane. 

Akty takie zostały wydane m.in. 9 lutego 1821, 2 sierpnia 1823, 27 września 

1826 i 11 lutego 1838 r.
3
 Nauczanie zazwyczaj prowadzono w niedziele (przed  

i po południu) z zastrzeżeniem, że nie mogło ono kolidować z nabożeństwami  

w kościele. Zwykle trwało 2 godziny. O czasie i porze odbywania zajęć w po-

szczególnych miejscowościach decydował lokalny nadzorca szkolny, którym był 

miejscowy duszpasterz (proboszcz, paroch lub pastor)
4
. 

Nauka powtarzająca od początku pozostawała w bezpośrednim związku ze 

szkołami ludowymi. W ustawie szkolnej z 11 sierpnia 1805 r. wprowadzono ją 

w wiejskich szkołach trywialnych, zobowiązując do udziału w niej młodzież do 

18. roku życia, która wcześniej odbyła naukę tygodniową (codzienną). Równo-

cześnie zachęcano odpowiednie instytucje administracyjne do organizowania tej 

formy kształcenia doskonalącego także w miastach i miasteczkach, wszędzie 

tam, gdzie była udzielana nauka codzienna
5
. Dnia 27 września 1826 r. władze 

wprowadziły obowiązek szkolny dla młodzieży w wieku od początku 13. do 

końca 15. roku życia. Od tego momentu ustaliła się praktyka 3-letniej szkoły 

powtarzania. Równocześnie nie zabroniono uczęszczania na naukę tej młodzie-

ży, która już ukończyła 15 lat, a zakończyła kształcenie elementarne w ramach 

nauki tygodniowej w wieku powyżej 12. lat (1838 r.)
6
. Nauka dopełniająca stała 

                                                      
1  A. Biegeleisen, Kilka słów o rozwoju nauki dopełniającej w Galicji, „Szkoła” 1897, nr 16,  

s. 192; J. Semków, „Nauka dopełniająca” w galicyjskich wiejskich szkołach ludowych w latach 

1873–1895, „Kwartalnik Rzeszowski” 1967, nr 2, s. 7. 
2  A. Biegeleisen, dz. cyt., s. 192; K. Falkiewicz, Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicyi w la-

tach 1848–1898, Lwów 1899, s. 65; W. Gaj-Piotrowski, Stan szkolnictwa i oświaty w rejonie 

Rozwadowa w latach 1772–1874, „Rocznik Województwa Rzeszowskiego” 1975, R. 8, s. 45–

46; M. Adamczyk, Szkolnictwo ludowe w obwodzie sądeckim w latach 1772–1848, „Rocznik 

Sądecki” 1987, t. 18, s. 42. 
3  A. Skoczek, Rys historyczno-statystyczny szkół ludowych w Galicji od roku 1772 po 1867, Kra-

ków 1869, s. 12; K. Falkiewicz, dz. cyt., s. 65; R. Pelczar, Realizacja nauki niedzielnej (do-

pełniającej) w szkołach parafialnych i trywialnych w Galicji do 1869 r., „Tarnowskie Stu-

dia Historyczne” 2014, t. 4, s. 77. 
4  A. Biegeleisen, dz. cyt., s. 192; R. Pelczar, dz. cyt., s. 77–78. 
5  A. Biegeleisen, dz. cyt., s. 65. 
6  J. Buzek, Studia z zakresu administracji wychowania publicznego, t. 1: Szkolnictwo ludowe, 

Lwów 1904, s. 119; K. Falkiewicz, dz. cyt., s. 65; S. Gruiński, Dzieje szkolnictwa ludowego  

w Galicji, cz. 1: Czasy przed zaprowadzeniem autonomii 1772–1861, Lwów 1916, s. 24; W. 

Gaj-Piotrowski, dz. cyt., s. 45–46. 
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się obowiązkowa nie tylko dla uczniów szkół wiejskich, ale także miejskich. 

Miała objąć młodzież obojga płci. Z tego obowiązku zwolniono uczniów, którzy 

ukończyli 4 klasy szkoły głównej, uczniów gimnazjów i dzieci inteligencji oraz 

ziemiaństwa pobierające nauki prywatne w domu
7
. 

Dodatkowo w 1823 r. do udziału w zajęciach szkolnych zobligowano mło-

dzież przygotowującą się do wykonywania zawodów rzemieślniczych. Terminato-

rzy mieli uczęszczać na nie bez względu na wiek i przez cały okres terminowania
8
. 

W 1850 r. do uczestnictwa zobowiązano także przysposabiających się w zakresie 

wolnych profesji. Równocześnie ministerstwo wprowadziło na całą grupę 

uczniów zawodów miejskich roczną opłatę 1 złr
9
. Dla pozostałej młodzieży miej-

skiej i wiejskiej edukacja była bezpłatna. Na rodziców i opiekunów młodzieży 

mieszkającej w miastach, ociągających się z oddaniem swych dzieci na naukę po-

wtarzającą, nakładano karę 4 złr lub grożono jednodniowym aresztem
10

. 

Początkowo celem nauczania dopełniającego było powtórzenie programu 

przerobionego w ramach nauki codziennej. Dopiero od połowy XIX w. zostało 

ono rozszerzone o wiadomości z zakresu produkcji rzemieślniczej lub wiedzy 

rolniczej, potrzebne w codziennym życiu do wykonywania zajęć rzemieślni-

czych lub wiejskich. Uczono także religii i rachunków. Naukę prowadzono 

osobno z młodzieżą męską i żeńską. Wyjątek stanowiły niekiedy zajęcia z religii 

i śpiewu. Wynikało to z zakresu przekazywanej wiedzy i umiejętności, którym 

nadano rangę kształcenia stosownie do płci. Dlatego w ramach zajęć praktycz-

nych istniał podział na naukę czynności kobiecych i męskich. Dziewczęta uczo-

no obowiązków czekających je w dorosłym życiu przy pełnieniu różnorakich 

funkcji społecznych: matek, żon, gospodyń, sąsiadek itp. Natomiast chłopcom 

nauczyciele wyjaśniali ich przyszłe obowiązki – ojców, gospodarzy, sąsiadów, 

poddanych cesarza, a także wymagane postawy wobec państwa i Kościoła. Poza 

tym przekazywali im wiedzę z zakresu rzemiosła, rolnictwa, sadownictwa, pa-

siecznictwa, żołnierki
11

. Przedmioty ogólne realizował nauczyciel, zaś katechi-

zmu uczył proboszcz lub inny upoważniony przez niego duchowny, zazwyczaj 

wikary
12

. Pod względem pedagogicznym szkoły powtarzające podlegały kontroli 

okręgowych nadzorców szkolnych (zazwyczaj dziekanów), a pod względem 

administracyjnym i finansowym – cyrkułom. Dziekani składali sprawozdania  

z wizytacji szkół do konsystorzy diecezjalnych i odpowiednich urzędów pań-

stwowych
13

. 

                                                      
7  A. Biegeleisen, dz. cyt., s. 192. 
8  Tamże; K. Falkiewicz, dz. cyt., s. 65; R. Pelczar, dz. cyt., s. 78. 
9  K. Falkiewicz, op. cit. s. 66; R. Pelczar, dz. cyt., s. 78. 
10  A. Biegeleisen, dz. cyt., s. 192; K. Falkiewicz, dz. cyt., s. 65. 
11  A. Biegeleisen, dz. cyt., s. 192; J. Semków, dz. cyt., s. 8; A. Skoczek, O szkole ludowej, cz. 1, 

Kraków 1868, s. 125–126. 
12  W. Gaj-Piotrowski, dz. cyt., s. 45–46. 
13  A. Biegeleisen, dz. cyt., s. 192. 
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Przy prowadzeniu zajęć najczęściej korzystano z książek dla szkół codzien-

nych. Jedynie do nauczania języka niemieckiego władze państwowe wprowadzi-

ły odpowiednie podręczniki. Każdy rok edukacji kończył uroczysty publiczny 

egzamin z udziałem zaproszonych gości, z rozdaniem nagród dla najlepszych 

uczniów. Na zakończenie całego cyklu kształcenia uczniowie otrzymywali 

świadectwa uwolnienia od dalszej nauki
14

. Za odbywanie zajęć w szkole nie-

dzielnej nauczyciele dostawali odrębne wynagrodzenie pieniężne. Dotyczyło to 

tych osób, które przynajmniej przez pięć lat z zaangażowaniem prowadziły tę 

formę kształcenia. Innym sposobem docenienia wysiłku było mianowanie na 

stopień nauczyciela wzorowego. Dla pedagogów z takim statusem oraz z co 

najmniej dziesięcioletnim stażem w prowadzeniu nauki powtarzającej przewi-

dziano stały roczny dodatek w wysokości 20–30 złr
15

. 

Analizując austriackie prawodawstwo oświatowe odnoszące się do naucza-

nia powtarzającego w okresie przed autonomią Galicji, należy wyeksponować 

rozporządzenie Ministerstwa Stanu z 5 czerwca 1864 r. zatytułowane Ustano-

wienia tyczące się szkół powtarzających (dalej kształcących) jako też zawodo-

wych dla terminatorów i praktykantów przemysłowych. Uwzględniono w nim 

nie tylko absolwentów szkół tygodniowych, ale także terminatorów kształcących 

się w miastach w warsztatach rzemieślniczych oraz uczniów szkół zawodo-

wych
16

. W rozporządzeniu władze przypominały, że absolwenci szkół tygo-

dniowych powinni uczęszczać do szkoły powtarzającej zaraz po ich ukończeniu, 

zaś terminatorzy – po wstąpieniu do terminu. Czas terminowania i obowiązek 

uczęszczania do szkoły trwał aż do ukończonego 15. roku życia. Ci spośród ter-

minatorów, którzy nie zapisali się do szkoły zawodowej, mieli chodzić do szkoły 

powtarzającej przez cały okres terminowania. Od uczęszczania byli zwolnieni 

uczniowie i uczennice, którzy po ukończeniu szkoły ludowej kształcili się  

w wyżej zorganizowanych placówkach oświatowych oraz młodzież pobierająca 

naukę domową. Jeżeli ucznia przyjęto do terminu, to jego przełożeni powinni go 

zaraz zapisać do szkoły, a majstrów zobowiązać do dopilnowania, by uczniowie 

do niej chodzili. Aby chłopcy i dziewczęta, podlegający obowiązkowi uczęsz-

czania do szkoły powtarzającej, nie unikali tego obowiązku, należało w czasie 

wakacji w poszczególnych szkołach ludowych dokonywać spisu osób, które 

powinny na tę naukę chodzić. Pomagać w tym mieli starsi gminy oraz dozorcy 

ze stanu przemysłowego
17

. Obowiązkiem szkolnego dozoru miejscowego było 

nie tylko upominanie uczniów opuszczających naukę powtarzającą. Miał on tak-

że zwracać na to uwagę rodzicom, majstrom i osobom zatrudniającym tę mło-

                                                      
14  Tamże; J. Semków, dz. cyt., s. 8. 
15  K. Falkiewicz, dz. cyt., s. 66. 
16  Ustanowienia tyczące się szkół powtarzających (dalej kształcących) jako też zawodowych dla 

terminatorów i praktykantów przemysłowych wydane dekretem Ministerstwa Stanu z 5 VI 1864 r., 

[Kraków 1864]. 
17  Tamże, s. 6–7. 
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dzież. Dodatkowo dozorcom nakazano co kwartał sporządzać spisy uczniów 

niepodporządkowujących się tym poleceniom i następnie przesyłać je do urzędu 

powiatowego. Rodzice, opiekunowie i pracodawcy, na których spadała wina za 

to, że ich dzieci, wychowankowie i pracownicy zaniedbywali naukę powtarzają-

cą, podlegali karze pieniężnej od 2 do 4 złr, a w razie niemożności wyegzekwo-

wania tej kary skazywani byli na jednodniowy areszt. Pieniądze uzyskane z tego 

tytułu przekazywano do funduszy szkolnych miejscowych i przeznaczano na za-

kup potrzebnych przyborów szkolnych dla ubogiej młodzieży. Natomiast prze-

mysłowcy (w przypadku swych uczniów-pracowników) podlegali karze od 10 

do 400 złr lub aresztowi (przeliczeniowo 5 złr za dzień). Także terminatorzy, 

którzy z własnej winy nie uczęszczali do szkoły powtarzającej, byli karani aresz-

tem, o ile nie podporządkowali się dyscyplinie stosowanej przez majstrów
18

. 

Według powyższego rozporządzenia nauka miała być prowadzona w nie-

dziele i święta, z wyjątkiem świąt uroczystych oraz świąt i niedziel przypadają-

cych w czasie wakacji. Miała trwać co najmniej dwie godziny, a w klasach, 

gdzie dodatkowo udzielano nauki rysunków – przynajmniej trzy godziny. Jed-

nak przełożonym szkół pozwolono, za porozumieniem z naczelnikami gmin  

i uwzględniając miejscowe stosunki, wyznaczyć inne terminy nauki w dni po-

wszednie, a mianowicie kilka godzin rano lub wieczorem. Chłopców i dziewczę-

ta należało uczyć oddzielnie. Szkoła powtarzająca miała nie tylko obowiązek 

głębszego wpajania wyuczonych wiadomości i umiejętności oraz stosowania ich 

w rozmaitych potrzebach życia, lecz też przekazania uczniom nowych treści,  

a mianowicie takich, które mogliby wykorzystywać w swoim przyszłym zawo-

dzie. Należało przy tym zwracać uwagę, aby na wsiach wykładano przedmioty 

związane z rolnictwem, zaś w miastach – z zawodami przemysłowymi. Jednym 

z zadań szkoły powtarzającej miało być także ugruntowanie głębokiej religijno-

ści oraz dobrych obyczajów
19

.  

W placówkach, gdzie było więcej nauczycieli, powinno się młodzież męską 

rozdzielić na kilka klas i dopilnować, aby do jednej klasy nie uczęszczało więcej 

niż 80 osób. W szkołach takich należało podzielić program nauczania na klasy,  

z uwzględnieniem początkowych wiadomości uczniów. Zalecono najpierw ćwi-

czyć ich w czytaniu, gramatyce, pisowni, w pisemnym i ustnym wyrażaniu my-

śli, później – w kaligrafii i rachunkach. Następnie uczniowie mieli się doskona-

lić w poprawnym i czytelnym pisaniu. Oprócz tego, przy pomocy stosownych 

ćwiczeń, starać się, aby bezbłędnie sporządzać różne potrzebne w życiu doku-

menty cywilne oraz biegle liczyć w pamięci i na tablicy. W następnej kolejności 

należało kształcić uczniów w czterech głównych działaniach arytmetycznych,  

w zakresie liczb całych i ułamków (zwykłych i dziesiętnych) oraz liczb miano-

wanych i niemianowanych. Powinno się też kontynuować naukę w zakresie 

                                                      
18  Tamże, s. 8–9. 
19  Tamże, s. 1–2.  
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umiejętności redagowania różnych pism cywilnych oraz stopniowo dalej dosko-

nalić się w rachunkach. Ponadto program zakładał przerabianie z uczniami tema-

tyki prowadzenia ksiąg kupieckich oraz kwestie weksli. Władze oświatowe za 

ważny przedmiot uznały rysunki, którym należało poświęcić znaczną ilość cza-

su. Powinno się je wprowadzić w ostatniej klasie. Taki sam program miały reali-

zować szkoły powtarzające składające się z dwóch, a nawet jednej klasy. Do na-

uczania należało używać książek, które wyznaczono w osobnym rozporządze-

niu, albo które uznane zostały za odpowiednie. O książki, papier itp. uczniowie 

mieli starać się sami. Biednych powinny wspierać gminy lub osoby prywatne. 

Pomoce potrzebne do nauki rysunków miały zapewnić gminy
20

. 

Każdy semestr kończył się publicznym egzaminem (popisem) uczniów. O jego 

terminie decydować miał powiatowy dozorca szkół w porozumieniu z miejscowym 

proboszczem oraz z przełożonymi gmin i przemysłowcami. Tam, gdzie do 1864 r. 

jeszcze nie zaprowadzono popisów, należało w ostatnim dniu nauki uroczyście od-

czytać oceny uczniów w obecności przełożonych szkół ze stanu przemysłowego 

oraz świeckich dozorców. W akcie tym mogli uczestniczyć także rodzice i opieku-

nowie uczniów oraz inne osoby. Najpilniejszych i wykazujących najlepsze zacho-

wanie należało pochwalić i nagrodzić premiami, o co powinna zadbać gmina lub 

osoby związane z przemysłem, albo prywatni dobroczyńcy. Natomiast zaniedbują-

cych się w nauce oraz wykazujących naganne zachowania należało skarcić i upo-

mnieć
21

. Na koniec kształcenia w szkole powtarzającej uczniowie otrzymywali za-

świadczenia szkolne. Według ustawodawcy mieli je dostawać tylko ci, którzy sys-

tematycznie chodzili na naukę przez cały obowiązujący okres
22

. 

We wspomnianym rozporządzeniu władze państwowe nakładały także okre-

ślone obowiązki na kadrę nauczającą. Wszyscy nauczyciele i pomocnicy (nauczy-

cielki i pomocnice) szkół ludowych prowadzący naukę codzienną dodatkowo zo-

stali zobowiązani do uczestniczenia w nauczaniu powtarzającym. W trakcie obo-

wiązkowych comiesięcznych posiedzeń dyrektorów (lub nauczycieli prowadzą-

cych) z nauczycielami i pomocnikami nauczycieli polecano zwracać szczególną 

uwagę na stan i doskonalenie metod pracy w ramach tego nauczania. Gorliwość  

i pozytywne efekty pracy nauczycieli i pomocników władze postulowały nagra-

dzać (np. poprzez premie pieniężne wypłacane im przez gminy). W każdej szkole 

powtarzającej nauczyciel powinien mieć podręczny katalog, w którym odnoto-

wywał imię i nazwisko ucznia, wiek, miejsce urodzenia, kraj, religię oraz zatrud-

nienie, imię i miejsce pobytu rodziców, majstra lub fabrykanta, u którego praco-

wał, a także dzień i miesiąc zapisania do szkoły. Powinien też wpisywać uwagi 

odnośnie do uczęszczania na lekcje, pilności, zachowania oraz postępów w nauce. 

W szkołach o kilku klasach należało zaprowadzić zbiorczy katalog główny
23

. 

                                                      
20  Tamże, s. 2–3. 
21  Tamże, s. 5–6. 
22  Tamże, s. 6. 
23  Tamże, s. 4–5. 
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Szkoły powtarzające pozostawały pod dozorem władz oświatowych.  

W czynnym ich wspieraniu w miastach powinni brać udział także reprezentanci 

przemysłu, zwłaszcza w kwestii pomocy zewnętrznej, czuwania nad pilnym 

uczęszczaniem młodzieży do szkoły, punktualności i stosowania się do rozkładu 

godzin, wpływania na zachowania uczniów poza szkołą oraz dostarczania ksią-

żek i innych pomocy dydaktycznych
24

. W nauce, w celu kontroli jej realizacji,  

w miarę możliwości powinni także uczestniczyć miejscowi plebani i świeccy 

dozorcy szkół oraz naczelnicy gmin. Najbardziej gorliwi w pełnieniu tego obo-

wiązku mieli być uhonorowani przez rząd
25

. W miastach, gdzie kierowanie szko-

łami i ich dozór, ze względu na dużą liczbę uczniów, były utrudnione, przełożo-

ny szkoły powinien przynajmniej co pół roku odbywać narady z nauczycielami 

oraz ustanowionymi dozorcami ze stanu przemysłowego oraz handlowego, na 

których miano omawiać ogólne kwestie szkolne oraz klasyfikację tych uczniów, 

którzy mieli kończyć szkołę albo przejść do szkoły zawodowo-przemysłowej
26

. 

Na każdym urzędzie powiatowym, po zakończeniu roku szkolnego, spoczy-

wał obowiązek przygotowania (najpóźniej do końca listopada) całorocznego 

sprawozdania w sprawie zaniedbywania nauki powtarzającej przez uczniów i ich 

karania. Sporządzano go w oparciu o sprawozdania kwartalne a następnie prze-

syłano rządowi krajowemu
27

. Poza tym powiatowi dozorcy szkół powinni co-

rocznie zdawać relację o stanie szkół powtarzających i dołączać je do głównego 

sprawozdania o szkołach ludowych na podległym terenie
28

. 

W skali monarchii austriackiej działalność szkół niedzielnych formalnie za-

kończyła ustawa państwowa z 14 maja 1869 r. Jednak w Galicji dopuszczono do 

jej dalszego prowadzenia, co znalazło odzwierciedlenie w ustawie dla tej pro-

wincji z 2 maja 1873 r. O zakładaniu i utrzymaniu publicznych szkół ludowych  

i posyłaniu do nich dzieci, wprowadzającej sześcioletni okres nauki codziennej, 

uzupełniony dwuletnim nauczaniem powtarzającym
29

. Równocześnie jednak  

w ustawie nie sprecyzowano szczegółów odnośnie do jego organizacji i progra-

mu. Prawodawca ograniczył się jedynie do ustalenia czasu trwania tej formy 

kształcenia, pozostawiając treść i organizację nauczycielom
30

. Dopiero 2 wrze-

śnia 1876 r. Ministerstwo Wyznań i Oświaty wydało Regulamin dla szkół ludo-

wych wszelkiej kategoryi w królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 

Księstwem Krakowskiem
31

. Nakazano w nim organizować naukę niedzielną  

                                                      
24  Tamże, s. 4. 
25  Tamże, s. 5. 
26  Tamże, s. 6. 
27  Tamże, s. 9. 
28  Tamże, s. 6. 
29  A. Biegeleisen, dz. cyt., s. 192; K. Falkiewicz, dz. cyt., s. 66; J. Semków, dz. cyt., s. 9.  
30  J. Semków, dz. cyt., s. 9–10. 
31  Regulamin dla szkół ludowych wszelkiej kategoryi w królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz  

z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z 12 IX 1876 r., [w:] Ustawy i najważniejsze rozporządze-
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w każdą niedzielę i święto (z wyjątkiem najważniejszych świąt katolickich). Po-

lecenie dotyczyło wszystkich publicznych szkół ludowych. Zajęcia należało od-

bywać w godzinach od 15.00 do 17.00. Regulamin dopuszczał organizowanie 

nauki niedzielnej także w godzinach wieczornych w dni powszednie. Zajęć tych 

nie prowadzono w czasie wakacji
32

. Regulamin podkreślał, że nauce należało 

nadawać kierunek praktyczny i dlatego powinno się realizować takie przedmio-

ty, które będą miały związek z przyszłymi zajęciami uczniów. Na wsiach na-

uczyciele mieli wprowadzać zajęcia z zakresu gospodarstwa wiejskiego, ogrod-

nictwa, sadownictwa, pszczelarstwa, gospodarstwa domowego kobiecego, ra-

chunków gospodarskich i stylistyki praktycznej. Zaś w miastach nauka powinna 

objąć zajęcia odnoszące się do rzemiosła, przemysłu i handlu (dla chłopców) 

oraz do gospodarstwa domowego i zarządzania domem (dla dziewcząt)
33

. Pew-

nym postępem w stosunku do wcześniejszych praktyk prawnych było wymie-

nienie przedmiotów nauczania, których dobór wskazywał na upraktycznienie 

nauki powtarzającej. Jednak prawodawca nie opracował planu nauczania w za-

kresie wprowadzonych przedmiotów, co uniemożliwiało ustalenie zakresu prze-

kazywanej wiedzy. W regulaminie władze nakazały nauczycielom, aby (pod 

groźbą kar) nie zaniedbywali nauki powtarzającej. Nadzór nad realizacją tej 

formy kształcenia zlecono inspektorom miejscowym szkół, inspektorom okrę-

gowym i inspektorom krajowym, którzy podczas wizytacji szkół powinni ją kon-

trolować
34

. W nauczaniu dopełniającym miano odchodzić od wyłącznie powta-

rzania zdobytej wiedzy w szkole codziennej na rzecz jej uzupełniania i posze-

rzania. W ten sposób miało ono spełniać rolę łącznika między szkołą ludową co-

dzienną a życiem praktycznym
35

. 

Na tych założeniach opierała się nauka dopełniająca do 1885 r. Dnia 2 lutego 

1885 r. ogłoszono dla Galicji nową ustawę szkolną O urządzeniu publicznych 

szkół ludowych, w której rozszerzono czas edukacji w szkole powtarzającej  

z dwóch do trzech lat. Naukę tę mogły realizować osoby do ukończenia 20. roku 

życia, uczestnicząc we wszystkich lub wybranych przedmiotach. Do chodzenia 

na nauczanie zobligowano wszystkich absolwentów szkół ludowych pospoli-

tych, którzy nie podjęli edukacji w szkole wydziałowej lub w szkole o charakte-

rze średnim. Władze poleciły odbywać zajęcia w porach dogodnych dla 

uczniów. W szkołach mających od jednej do trzech klas tygodniowy wymiar na-

uki dopełniającej ustalono na co najmniej 4 godziny. Zaś w szkołach o czterech, 

pięciu i sześciu klasach – na 6 godzin. Ustawa wymieniała przedmioty, które na-

leżało realizować. Były to przedmioty ogólnokształcące, takie jak: religia, ćwi-

                                                      
nia dla szkół ludowych w królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakow-

skiem, Lwów 1879, s. 163–166 (rozdział XI: Nauka niedzielna). 
32  Tamże, s. 163–164. 
33  Tamże, s. 164–165. 
34  Tamże, s. 165–166; J. Semków, dz. cyt., s. 11. 
35  J. Semków, dz. cyt., s. 12. 
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czenia w czytaniu i analiza tekstów literackich (ze specjalnego podręcznika za-

wierającego wiadomości z zakresu historii, geografii i przyrody), pisanie listów, 

stylistyka praktyczna, rachunki (domowe i gospodarskie). Można było dodatko-

wo wprowadzić podstawy rachunkowości, rysunki, wiadomości z zakresu go-

spodarstwa wiejskiego, produkcji i rzemiosła
36

. 

Na podstawie wspomnianej ustawy z 1885 r. Rada Szkolna Krajowa  

13 września 1886 r. wydała Statut organizacyjny nauki dopełniającej w publicz-

nych szkołach ludowych pospolitych wraz z planem naukowym
37

. Władze naka-

zały w nim, aby kursy nauki dopełniającej organizowano we wszystkich szko-

łach ludowych pospolitych. Miały trwać trzy lata i dzielić się na trzy kursy rocz-

ne, z odpowiednim dla każdego roku zakresem programowym. W dokumencie 

tym podkreślono, że oprócz utrwalania i uzupełniania wiedzy wyniesionej ze 

szkoły codziennej nauka dopełniająca ma mieć także charakter praktyczny, dają-

cy absolwentom konkretną wiedzę potrzebną w przyszłym życiu. Dlatego zaję-

cia w szkołach o mniejszej liczbie klas (które zazwyczaj działały we wsiach  

i miasteczkach) miały uwzględniać potrzeby ludności rolniczej, natomiast  

w szkołach o większej liczbie klas (miejskich) – wychodzić naprzeciw potrze-

bom mieszczan odnośnie do działalności produkcyjnej i handlowej. Z nauczania 

mieli prawo korzystać wszyscy, którzy przekroczyli wiek szkolny, ale nie ukoń-

czyli 20 lat. Statut regulował sposób prowadzenia zajęć z nauki dopełniającej  

w zależności od liczby klas szkolnych nauki tygodniowej. Zamieszczono  

w nim także szczegółowe plany nauczania w poszczególnych typach szkół po-

spolitych. Zawierały one wykazy przedmiotów, ich zakres programowy oraz 

wymiar godzin
38

. 

Inne podejście do nauki dopełniającej wykazały władze państwowe w kolej-

nej ustawie oświatowej – z 23 maja 1895 r. O zakładaniu i urządzaniu publicz-

nych szkół ludowych i obowiązku posyłania do nich dzieci. Podkreślono w niej 

realizację odmiennych celów kształcenia ze względu na płeć uczniów. Ustawa 

nakazywała tworzyć kursy nauki dopełniającej w takich porach dnia, tygodnia  

i roku, które nie przeszkadzałyby młodzieży w podejmowaniu prac praktycz-

nych, w praktykach religijnych i nauce katechizacyjnej. W szkołach posiadają-

cych więcej niż jednego nauczyciela należało organizować osobne kursy dla 

młodzieży męskiej i żeńskiej. Miały one funkcję powtórzeniową, a ponadto  

(w przypadku mężczyzn) służyły uzupełnieniu wiedzy teoretycznej wiedzą prak-

                                                      
36  Ustawa z 2 II 1885 r. o urządzeniu publicznych szkół ludowych, a w szczególności szkół wy-

działowych, [w:] Ustawy i najważniejsze rozporządzenia dla szkół ludowych w królestwie Gali-

cyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Lwów 1885, s. 87; A. Biegeleisen, 

dz. cyt., s. 193; J. Semków, dz. cyt., s. 15. 
37  Statut organizacyjny nauki dopełniającej w publicznych szkołach ludowych pospolitych z 13 IX 

1886 r., [w:] Zbiór najważniejszych okólników i rozporządzeń zasadniczych c.k. Krajowej Rady 

Szkolnej, Lwów 1889, s. 308–321. 
38  Statut organizacyjny nauki dopełniającej w publicznych szkołach ludowych pospolitych…,  

s. 309–321; J. Semków, dz. cyt., s. 15. 
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tyczną z zakresu rolnictwa, przemysłu i handlu
39

. W miejscowościach o charak-

terze rolniczym nauka powtarzająca miała koncentrować się na zajęciach z tego 

zakresu i trwać od 2 do 6 godzin tygodniowo. Z kolei w miastach i miastecz-

kach, których ludność w przewadze zajmowała się handlem lub produkcją nauka 

dopełniająca miała przygotowywać do wykonywania zajęć tego rodzaju. Wy-

miar tygodniowy kursów ustalono na 6–10 godzin
40

. Kursy dopełniające dla 

dziewcząt miały na celu utrwalić wiedzę zdobytą w szkole codziennej i uzupeł-

nić ją wiadomościami potrzebnymi kobiecie w życiu domowym. W tygodniu na-

leżało odbyć 2–6 godzin takich zajęć
41

. 

W dniu 4 grudnia 1897 r. RSK wydała rozporządzenie informujące o za-

twierdzeniu przez ministra wyznań i oświecenia reskryptem z 18 listopada 1897 r. 

Statutu organizacyjnego nauki dopełniającej w szkołach I–IV-klasowych w Gali-

cji. Statut ten wszedł w życie z początkiem roku szkolnego 1898/1899 w tych 

gminach wiejskich i małomiasteczkowych, w których ludność zajmowała się 

wyłącznie lub w przewadze gospodarstwem wiejskim i w których szkoły stoso-

wały się do Planów naukowych wydanych dla szkół ludowych niższego typu. 

Wprowadzono go także w tych przedmiejskich szkołach większych miast, które 

ze względu na stosunki ekonomiczne ludności były urządzone jako szkoły niż-

szego (wiejskiego) typu. Nie dotyczył on szkół miejskich (wyższego typu)
42

. 

Wspomniane rozporządzenie zapowiadało wydanie w trakcie roku szkol. 

1897/98 książki do czytania w języku polskim (Szkółka dla młodzieży, część pią-

ta) i ukraińskim (Szkoła narodna, czast piata), które miały służyć za podstawę 

przy udzielaniu nauki dopełniającej w szkołach tej kategorii
43

. 

Nauka dopełniająca miała być organizowana w szkołach ludowych pospoli-

tych posiadających od jednej do czterech klas. Podstawą decyzji były stosowne 

zapisy zawarte w ustawie oświatowej z 23 maja 1895 r. Każde dziecko, które 

ukończyło szkołę ludową codzienną, jeszcze przez 3 lata miało uczęszczać na 

kursy nauki powtarzającej. Wyłączono z tego obowiązku tych, którzy kontynu-

owali kształcenie w szkołach wyżej zorganizowanych. Statut informował o tym, 

iż wszystkie przepisy zawarte we wspomnianej ustawie z 1895 r. o obowiązku 

uczęszczania do szkoły dotyczyć miały także nauki dopełniającej. Tę formę do-

kształcania mogły podjąć również osoby starsze, które już przekroczyły wiek 

szkolny (ale tylko do ukończenia 20 lat). Terminy organizowania nauki ustana-

wiać miała rada szkolna miejscowa w taki sposób, aby to nie kolidowało z pra-

                                                      
39  Ustawa z 23 V 1895 r. O zakładaniu i urządzaniu publicznych szkół ludowych i obowiązku po-

syłania do nich dzieci, [w:] Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dla Królestwa Galicyi  

i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Lwów 1895, s. 185–187. 
40  Tamże, s. 186–187. 
41  Tamże, s. 187. 
42  Rozporządzenie w sprawie zorganizowania nauki dopełniającej szkołach I–IV-klasowych  

w gminach wiejskich i małomiejskich i statut organizacyjny tej nauki, [w:] Dziennik urzędowy 

c.k. Rady szkolnej krajowej w Galicji w zakresie szkół ludowych, R. I, nr 20, Lwów 1897, s. 1–2. 
43  Tamże. 
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cami praktycznymi młodzieży, udziałem w nabożeństwach i katechizacji. W sy-

tuacji konieczności organizowania kursów w dni świąteczne rada miała porozu-

mieć się z miejscowym proboszczem. Po zakończeniu trzyletniej nauki ucznio-

wie i uczennice otrzymywali od kierownika szkoły świadectwo uwolnienia od 

obowiązku pobierania dalszej nauki szkolnej
44

.  

Nauczanie dopełniające miało utrwalać wiedzę zdobytą w trakcie nauki co-

dziennej trwającej 6 lat, a w szczególności: czytanie, pisanie i rachunki. Uzupeł-

nieniem (dla chłopców) miała być wiedza z zakresu gospodarstwa wiejskiego. 

Zajęcia miały być teoretyczne oraz praktyczne. Z kolei dziewczęta miały otrzy-

mywać wiedzę dotyczącą gospodarstwa kobiecego i robót kobiecych. W szko-

łach z co najmniej dwoma osobami uczącymi nauka dla chłopców oraz dziew-

cząt miała odbywać się osobno. Zaś w takich, które posiadały jednego nauczy-

ciela, zajęcia były łączone. Uczestnicy nauczania dopełniającego tworzyli jedną 

grupę, obejmującą wszystkie trzy lata nauki (niezależnie od płci). Okres trwania 

kursu rozpoczynał się najpóźniej 15 października, a kończył 15 kwietnia następ-

nego roku. Termin ten w miasteczkach można było wydłużyć po uzyskaniu zgo-

dy rady szkolnej okręgowej. Statut ustalał liczbę godzin w tygodniu na cztery, 

jednak w szczególnych przypadkach rada szkolna okręgowa mogła obniżyć ją 

do dwóch lub podwyższyć do sześciu
45

. 

Do kwestii związanych z nauczaniem dopełniającym władze oświatowe po-

wróciły w 1909 r., publikując Regulamin dla szkół ludowych pospolitych i wydzia-

łowych Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim.  

W większości powtórzono w nim dotychczasowe ustalenia. I tak terminy organi-

zowania nauki powtarzającej wyznaczać miała rada szkolna miejscowa w takim 

czasie, by nie kolidowały one z pracami praktycznymi oraz udziałem młodzieży  

w nabożeństwach i katechizacji. W sytuacji konieczności organizowania kursów 

w dni świąteczne organ ten miał porozumieć się z miejscowym proboszczem. Na-

uka dopełniająca trwała 3 lata. Zobowiązano do jej odbycia wszystkich absolwen-

tów szkół codziennych będących w obowiązującym wówczas wieku szkolnym, 

którzy nie podjęli dalszego nauczania. Naukę mogły podjąć także osoby starsze, 

które przekroczyły wiek szkolny (do ukończenia 20 lat), jednak zgodę na to mu-

siał wyrazić kierownik szkoły
46

. Po zakończeniu trzeciego kursu rocznego dziecko 

otrzymywało od kierownika szkoły świadectwo uwolnienia
47

. Podobne zapisy do-

tyczące nauki powtarzającej zamieszczono jeszcze w regulaminie z 1915 r.
48

  

                                                      
44  Tamże, s. 2, 4; E. Juśko, Rada Szkolna Krajowa i jej działalność na rzecz szkoły ludowej w Ga-

licji (1868–1921), Lublin–Tarnów 2013, s. 59. 
45  Rozporządzenie w sprawie zorganizowania nauki dopełniającej w szkołach I–IV-klasowych…, s. 3. 
46  Regulamin dla szkół ludowych pospolitych i wydziałowych Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz 

z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Lwów 1909, s. 41–42. 
47  Tamże, s. 43. 
48  Regulamin dla szkół ludowych pospolitych i wydziałowych Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz 

z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Kraków 1915, s. 44–47. 
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The Legal Basis for Implementing Repetitive (Complementary)  

Teaching in Galician Folk Schools in the Years 1805–1918 

Summary 

The aim of the article is to discuss the legal basis for conducting repetitive (complementary) edu-

cation, which was organized in most types of Galician folk schools. This form of supplementary 

education was valid throughout Austria (including Galicia). It was a continuation of the weekly 

(daily) teaching in folk schools created for the plebeian people. The chronological range of work 

covers the years 1805–1918. The information base for the article is made up of legal acts concern-

ing state education. In the article I am talking about the most important issues covered in various 

legislative acts: laws, regulations, etc. I point to the great activity of the state and educational au-

thorities in the field of repetitive teaching. It was especially large during Galicia's autonomy. The 

article makes it possible to better assess the role of folk schools in the literacy of the plebeian soci-

ety and the popularization of general and practical knowledge. 

Keywords: education in Galicia, folk schools in Galicia, supplementary education in Galicia, edu-

cation legislation in Galicia. 
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Rady Szkolnej Krajowej (w stupięćdziesięciolecie 

jej powołania) 

Słowa kluczowe: szkolnictwo polskie pod zaborami, Galicja, Lwów, Rada Szkolna Krajowa we 

Lwowie. 

Działalność Rady Szkolnej Krajowej w Galicji (RSK) w latach 1868–1921 

jest ważnym rozdziałem w dziejach polskiej oświaty. W dobie zaborów była 

największą i najdłużej istniejącą instytucją publiczną, dbającą o rozwój szkolnic-

twa polskiego. Choć funkcjonowała przez ponad pół wieku na ziemiach najbar-

dziej zaniedbanych pod względem oświatowym i przyczyniła się do postępu 

cywilizacyjnego Galicji, jej działalność pozostaje w dużej mierze niedoceniona. 

Stwierdzenie to nabiera wyrazistości w zestawieniu z badaniami historyczno-

oświatowymi nad dorobkiem Komisji Edukacji Narodowej. W porównaniu  

z KEN-em RSK przedstawia się jak uboga, zapomniana krewna, otoczona złą 

aurą „nędzy galicyjskiej” oraz konserwatywnej polityki stańczyków. W stupięć-

dziesięciolecie powołania RSK w Galicji nadarza się okazja do upomnienia się  

o szersze badania nad jej dorobkiem i spuścizną
1
.  

                                                      
1  Pierwsze próby bilansu dorobku RSK podejmowano jeszcze w czasie jej istnienia. Najważniej-

szymi były Statut rady szkolnej krajowej galicyjskiej. Studium prawno-polityczne Michała Bo-

brzyńskiego z 1903 r., publikowany w 1893 r. w odcinkach na łamach „Szkoły” Pogląd histo-

ryczny na organizację władz szkolnych w Galicji Aleksandra Pająka, a także monografie traktu-

jące o szkolnictwie ludowym pod rządami RSK: T. Fiutowski, Szkolnictwo ludowe w Galicji  

w dobie porozbiorowej, Lwów 1913; K. Kumaniecki, Szkolnictwo ludowe w Galicji wobec 

analfabetyzmu, Kraków 1906. Regulacje ustawowe funkcjonowania RSK przedstawił Józef 

Buzek w opracowaniu: Studia z zakresu administracji i wychowania publicznego, t. 1: Szkolnic-

two ludowe, Lwów 1904. Współczesne badania historyków oświaty w Galicji ogniskują się na 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.39
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Niniejszy tekst jest przyczynkiem do dziejów RSK w Galicji. Oparto go na 

materiałach archiwalnych przechowywanych w Centralnym Państwowym Ar-

chiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie w zespole akt: Krajowa Rada 

Szkolna (fond 178). Stanowią je sprawozdania z wizytacji szkół ludowych prze-

prowadzonej na przełomie 1873 i 1874 r., a więc u progu działalności RSK. Ce-

lem artykułu jest ukazanie stanu szkolnictwa ludowego w Galicji w tym czasie  

i głównych zadań stojących przed nim.  

1. Rozwój administracji szkolnej w dobie autonomicznej 

Pierwsze lata działalności RSK upłynęły na czynnościach administracyjnych 

związanych z przejmowaniem obowiązków, zgodnie z ustawą państwową  

z 1869 r., od diecezjalnych nadzorów szkolnych i władz gminnych i dyskusjach 

związanych z organizowaniem terenowych struktur władz szkolnych. Punktem 

wyjścia było określenie stanu posiadania. Ustalenie wiarogodnego stanu szkol-

nictwa nie było jednak łatwe, dostarczane przez dotychczasowe nadzory szkolne 

informacje były nierzetelne. W wykazach podawano na przykład szkoły, których 

nigdy nie otwarto (skończyło się na planie powołania). Bywało i tak, że ustępu-

jące miejscowe władze oświatowe nie wiedziały o szkołach funkcjonujących na 

podległym terenie
2
. W pierwszym zestawieniu RSK za rok 1869, opublikowa-

nym dopiero w roku 1871, wykazano 81 szkół głównych 4-klasowych, 1961 

szkół trywialnych etatowych, 427 szkół niesystemizowanych (o nieuregulowa-

nym statusie finansowym) oraz 7 szkół V- lub VI-klasowych w klasztorach żeń-

skich, czyli razem 2476 szkół
3
. W sprawozdaniu znalazły się także szkoły wy-

                                                      
wybranych aspektach, nie roszcząc sobie jednak prawa do całościowego ujęcia dorobku RSK. 

Wśród nich należy wymienić prace Czesława Majorka (System kształcenia nauczycieli szkół lu-

dowych w Galicji doby autonomicznej (1871–1914), Wrocław 1971) oraz Jerzego Semkowa 

(Polityka szkolna władz w poglądach społeczeństwa polskiego Galicji (szkoły ludowe w okresie 

wiceprezydentury Michała Bobrzyńskiego), Wrocław 1973) oraz monografię Renaty Dutkowej 

Polityka szkolna w Galicji. Między autonomią a centralizmem (1861–1875), Kraków 1995,  

w której autorka naszkicowała tło polityczno-społeczne towarzyszące powołaniu i pierwszym 

latom działalności RSK. Próbę omówienia całego dorobku Rady Szkolnej Krajowej podjął Ka-

zimierz Szmyd, wskazując główne linie sporów polityczno-społecznych hamujące działania 

RSK (zob.: tegoż, Polityka oświatowa Sejmu Krajowego i Rady Szkolnej Krajowej w Galicji 

(1868–1918), „Galicja i Jej Dziedzictwo”, t. 20: Historia wychowania. Misja i edukacja. Profe-

sorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70. Rocznicę urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczy-

cielskiej, red. K. Szmyd, J. Dybiec, Rzeszów 2008, s. 39–57). Ostatnim opracowaniem przeko-

nującym, iż działalność RSK nadal stanowi wyzwanie badawcze, jest pozycja Edmunda Juśki 

Rada Szkolna Krajowa i jej działalność na rzecz szkoły ludowej w Galicji (1868–1921), Lu-

blin–Tarnów 2013.  
2  B.A. Baranowski, Szkolnictwo ludowe w Galicji w swym rozwoju liczebnym od roku 1868 do 

roku 1909 z uwzględnieniem warunków higienicznych, Lwów 1911, s. 8. 
3  Tamże, s. 8. 
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znaniowe ewangelickie, żydowskie oraz katolickie, które na mocy ustawy  

z 1869 przeszły pod nadzór RSK jako szkoły prywatne
4
. 

RSK miała trudności z wprowadzeniem w życie postanowień państwowej 

ustawy szkolnej z 14 maja 1869 r. m.in. z powodu braku odpowiednich organów 

wykonawczych. Dopiero w roku 1871 kraj podzielono na 22 okręgi, w których 

na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Wyznań i Oświaty w Wiedniu  

z 1 grudnia 1870 miały funkcjonować rady szkolne okręgowe. Ich tworzenie by-

ło procesem rozciągniętym w czasie. Przekonuje o tym analiza tzw. szematy-

zmów galicyjskich (raportów statystycznych). Jeszcze szematyzm z 1872 r. po-

wielał wzorzec prezentacji danych oświatowych z lat poprzednich, opierający 

się na wykazie szkół w każdym powiecie. Dopiero w szematyzmie z 1873 r. wy-

kaz szkół sporządzono według kryterium przynależności do okręgu szkolnego, 

przedstawiając zasięg terytorialny oraz skład osobowy każdej z nich. 

W tym samym roku ukazała się ustawa szkolna „O władzach nadzorczych”, 

traktująca o radach szkolnych miejscowych i okręgowych
5
. Można zatem przy-

jąć, że w roku 1873 wykrystalizowała się administracja terenowa RSK. W Gali-

cji i Wielkim Księstwie Krakowskim wytyczono 20 rad szkolnych okręgowych  

i 2 rady szkolne okręgowe miejskie
6
. Rada okręgowa składała się: z przewodni-

czącego, którym był starosta miejscowości będącej siedzibą rady, z duchownego 

każdego wyznania liczącego przynajmniej 2000 członków w okręgu, dwóch na-

uczycieli, z tylu delegatów rad powiatowych, ile rad było w okręgu, i z inspekto-

ra szkolnego. We Lwowie i Krakowie rady składały się zaś z: przewodniczącego 

– prezydenta miasta, przedstawicieli wyznań liczących co najmniej 500 człon-

ków i z dwóch członków rady miejskiej. Przewodniczący z zastępcą i inspekto-

rem stanowili wydział wykonawczy rady. Lokalizację i skład osobowy rad 

szkolnych okręgowych podano w tabeli 1. 

Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że kompletowanie składu rad 

było procesem rozciągniętym w czasie. Niekiedy brakowało w nich przedstawi-

cieli zawodu nauczycielskiego. Jednocześnie widoczna jest tendencja władz do 

nadawania im wysokiego prestiżu w środowisku lokalnym poprzez delegowanie 

wiodących przedstawicieli administracji oraz duchowieństwa.  

Zgodnie z zaleceniami ustawy państwowej, RSK dążyła po pierwsze do re-

organizacji istniejących szkół, uregulowania ich statusu prawnego. Nowe pla-

cówki zakładano tylko w tych gminach, które były gotowe do poniesienia cięża-

ru utrzymania szkoły. 

 

                                                      
4  Tamże, s. 9.  
5  Tamże, s. 7. 
6  Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1873, 

Lwów 1873, s. 78–79. 
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2. Stan szkolnictwa ludowego w świetle wyników wizytacji  

w roku szkolnym 1873/1874 

2.1. Praca inspektorów szkolnych 

Pierwsze sprawozdania inspektorów szkolnych sporządzone według wy-

tycznych RSK powstały na przełomie roku 1873 i 1874. Większość inspektorów 

wywiązała się z powierzonego im zadania należycie, były jednak wyjątki. 

Zatwierdzający sprawozdania referent RSK Henryk Schmitt miał wiele za-

strzeżeń do inspektora Jędrzeja Karpińskiego, który wizytował szkoły leżące  

w okręgu jasielskim: „Jak wszystkie poprzednie sprawozdania jego wizytacyjne 

jest i niniejsze tak niedokładne, że niepodobna urobić sobie należytego pojęcia  

o szkołach zwiedzonych”
1
. Referent wskazał, iż inspektor co prawda był praco-

wity (w październiku i listopadzie 1873 roku odwiedził 15 szkół, w tym jedną  

5-klasową, dwie 4-klasowe, 2 dwuklasowe i 10 1-klasowych), lecz popełnił ele-

mentarne błędy. Nie podawał na przykład liczby dzieci zapisanych, a jedynie za-

stanych w szkole w czasie wizytacji. Ponadto w szkołach kilkuklasowych nie 

wykazywał efektywności pracy i kompetencji zawodowych każdego nauczyciela 

osobno. Także o wynikach nauki pisał niejednoznacznie – na przykład szkoły  

w Jaśle i Krośnie uznał za „dobre”, nie poparł jednak stwierdzenia żadnymi 

szczegółami, choć formularz zawierał miejsce na tego typu adnotacje. Karpiński 

wykazał, że do wszystkich szkół w okręgu uczęszcza 955 dzieci, lecz niekonse-

kwentny zapis danych co do nauki niedzielnej uniemożliwił ocenę, ile dzieci  

w rzeczywistości uczęszcza do szkoły w trybie normalnym
2
. 

H. Schmitt zwrócił uwagę na inną okoliczność, rzucającą negatywne światło 

tym razem na Radę Szkolną Okręgową w Jaśle. Otóż organ ten sprawozdanie in-

spektora „przyjął do wiadomości”, choć było niekompletne. Świadczyło to  

o nierzetelnym wypełnianiu obowiązków narzuconych ustawą szkolną pracy – 

rada nie analizowała sprawozdania inspektora, w przeciwnym razie dostrzeżono 

by liczne uchybienia. Po wnikliwym zapoznaniu się ze sprawozdaniem referent 

zalecił radzie jasielskiej, aby „pod głęboką brała rozwagę sprawozdania wizyta-

cyjne CK. Inspektora okręgowego i nie załatwiała ich prostem przyjmowaniem 

do wiadomości, ale na podstawie tychże stosowne wydawała zarządzenia […]”
3
. 

W razie wątpliwości lub braków rada powinna domagać się od inspektora wyja-

śnień i szczegółowych informacji. 

J. Karpiński nie był jedynym inspektorem, w którego sprawozdaniu wykaza-

no braki. Na przykład Wojciech Kornicki, inspektor przy Radzie Szkolnej Okrę-

gowej w Rzeszowie, nie sporządził sprawozdania, a jedynie wykaz 30 szkół od-

wiedzonych w okresie październik–grudzień 1873 r. Liczbę uczniów obecnych 

                                                      
1  Centralnyj Derżawnyj Archiw Ukrajini u Lwowi (CDIAUL) zespół 178, opis 2, sygn. 1189, k. 3. 
2  Tamże. 
3  Tamże, k. 3 verso. 
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w dniu wizytacji podał tylko w przypadku 18 szkół, pozostałych zaś rubryk for-

mularza wizytacyjnego nie wypełnił. Schmitt pisał o „rażącej niedokładności In-

spektora”
4
. 

Niepełne dane przekazał również inspektor Aleksander Ruszczyński, który 

przez trzy ostatnie miesiące 1873 r. zwizytował 44 szkoły podlegające Radzie 

Szkolnej Okręgowej w Czortkowie. Co prawda podał on liczbę uczniów zasta-

nych podczas wizytacji (892), w sprawozdaniu zabrakło jednak informacji  

o ogólnej liczbie uczniów zapisanych do szkół oraz zobowiązanych do nauki
5
.  

Praca inspektorów szkolnych w początkowych latach funkcjonowania RSK 

pozostawiała zatem wiele do życzenia. Należy jednak zauważyć, że okręgi 

szkolne były bardzo duże, rozległe terytorialnie, sprawowanie nadzoru nad nimi 

było więc trudne. Obowiązek ten w całości spadł na inspektorów okręgowych. 

Niemniej jednak dzięki dostarczanym przez nich sprawozdaniom władze oświa-

towe uzyskiwały wiedzę na temat realizacji rozporządzeń regulujących sprawy 

oświaty i mogły podjąć środki prawne zmuszające gminy do ich respektowania.  

2.2. Statystyka uczniów oraz wyniki nauczania 

Głównym obiektem zainteresowania RSK była statystyka uczniów uczęsz-

czających do szkoły. Niestety, na skutek niepełnych relacji inspektorów doty-

czących szkół zwizytowanych oraz faktu, iż wizytacje te były kontynuowane  

w następnych miesiącach, nie są one miarodajne. Niemniej jednak wyłania się  

z nich przybliżony obraz wypełniania obowiązku szkolnego w Galicji w pierw-

szych latach działalności RSK. 

Z analizy sprawozdań przesłanych do RSK na przełomie 1873 i 1874 r. wy-

nika, że z ogólnej liczby uczniów zobowiązanych do wypełniania obowiązku 

szkolnego zapisano 38,6%, lecz regularnie uczęszczało do nich tylko 28,3%  

z ogólnej populacji zobowiązanej do nauki
6
. 

Najlepsze statystyki odnotowano w okręgach zachodnich: w bocheńskim, 

tarnowskim i wadowickim, gdzie do szkół zapisano co najmniej połowę uczniów 

podlegających przymusowi szkolnemu, najgorsze zaś w stanisławowskim,  

w którym zapisało się zaledwie 21%. Tam też był najniższy wskaźnik uczniów 

regularnie uczęszczających do szkoły, wynosił on zaledwie 10% wszystkich zo-

bowiązanych do nauki
7
. 

Wizytacje miały także dostarczyć informacji na temat realizacji celu dydak-

tycznego, określanego mianem „postępu”. Niedomagania szkoły ludowej, omó-

wione uprzednio, wpływały negatywnie na ogólny stan nauki. Na tym tle pozy-

                                                      
4  CDIAUL 178, 2, sygn. 1188, k. 4. 
5  Tamże, k. 18. 
6  Pełna statystyka wszystkich szkół, przygotowana przez Henryka Schmitta pod koniec roku 

1874, wykazała, że w 1873 r. zapisało się 42% dzieci zobowiązanych do nauki (H. Schmitt, 

Rada Szkolna Krajowa w roku 1873/1874, „Szkoła” 1874, nr 50, s. 469). 
7  CDIAUL 178, 2, sygn. 1189, k. 13–97; sygn. 1188, k. 8–44. 
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tywnie wyróżniały się szkoły należące do okręgu tarnowskiego, gdzie na zwizy-

towanych przez Ferdynanda Tabeau 35 placówek tylko w jednej postęp był nie-

dostateczny, a w jednej mierny, w pozostałych zaś dostateczny lub dobry, oraz 

wadowickiego, gdzie na 29 odwiedzonych szkół postęp niedostateczny stwier-

dzono tylko w 5, a w jednej został niewykazany z powodu braku nauczyciela
8
. 

Tabela 2. Stan szkół galicyjskich w roku szkolnym 1873/1874 

Lp. 
Okręg 

szkolny 

Liczba 

szkół 

Liczba uczniów 

zobowiązanych 

do nauki 

Liczba uczniów 

zapisanych do 

szkół 

Tj. 

% 

Uczęszczających 

regularnie 

Tj. 

% 

1. Bochnia  16 4182 2125 51 1733 41 

2. Brzeżany 44 6093 2316 38 1623 26 

3. Czortków 44 — — — 892 — 

4. Jarosław 59 8234 2698 33 2291 28 

5. Nowy Sącz 31 3830 1396 36 — — 

6. Przemyśl 34 5673 1887 33 1684 29 

7. Rzeszów 30 — — — — — 

8. Stanisławów 22 2214 479 21 229 10 

9. Stryj 13 2299 923 40 901 35 

10. Tarnopol 53 5527 2223 40 1701 31 

11. Tarnów 35 10701 5353 50 4786 45 

12. Wadowice 29 5472 2967 54 2564 47 

13. Złoczów 30 6290 1908 30 1299 21 

Źródło: CDIAUL 178, 2, 1189, k. 13–97; 178, 2, sygn. 1188, k. 8–44. 

Również kilka innych okręgów wyróżniło się pozytywnie na tle pozostałych. 

Należał do nich Okręg Szkolny w Złoczowie. Inspektor Józef Sąsiecki odnoto-

wał postępy niedostateczne tylko w 3 szkołach na 30 odwiedzonych
9
, w Tarno-

polu (postęp bardzo dobry w 8, w 6 mierny, a tylko w 2 niedostateczny)  

i w Przemyślu
10

. Według sprawozdania E. Petryki z października, listopada  

i grudnia 1873 r. z Okręgu Szkolnego w Przemyślu około jedna trzecia szkół 

osiągała dobre postępy w nauce, większość natomiast dostateczne lub mierne,  

w trzech zaś przypadkach inspektor pozostawił pustą rubrykę, ponieważ „w jed-

nej szkole nauka rozpoczęła się przed kilku dopiero dniami, w drugiej porzucił 

nauczyciel posadę i wstąpił do służby skarbowej, a 3 jest ochronką właściwe, 

zastępującą w części szkołę”
11

. 

                                                      
8  CDIAUL 178, 2, sygn. 1189, k. 96. 
9  Tamże, k. 75. 
10  Tamże, k. 13. 
11  Tamże, k. 48 verso. 
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W pozostałych okręgach bilans szkół z postępem pozytywnym w stosunku 

do negatywnego (a za taki należy zaliczyć ocenę mierną i niedostateczną) był 

niekorzystny. W okręgu bocheńskim wizytowano 16 szkół – postęp w 3 był na-

wet bardzo dobry, a w kolejnych 3 dobry, lecz w 5 innych mierny lub niedosta-

teczny, a dla 3 następnych zabrakło informacji inspektora
12

. 

Z kolei w okręgu szkolnym brzeżańskim, gdzie ks. Modest Zarzycki od  

22 października do 29 grudnia 1873 r. odwiedził 44 szkołył, postęp w 11 był do-

bry, w 7 dostateczny, w 10 mierny, a w 14 niedostateczny. Zdaniem inspektora, 

więcej niż połowa istniejących szkół nie oddziaływała korzystnie „na lud”
13

. 

Niewiele lepiej było na terenie okręgu podlegającego radzie z siedzibą w Stryju, 

gdzie na ocenionych 13 szkół postępy dobre były w 2, w 4 dostateczne, w 3 „le-

dwie dostateczne”, a w 4 mierne
14

. 

Inspektor wizytujący 44 szkoły podlegające nadzorowi Rady Szkolnej Okrę-

gowej w Czortkowie stwierdził zaś postęp bardzo dobry w 1, w 5 dobry, dosta-

teczny w 9, „ledwie dostateczny” w 3, a w 10 mierny lub niedostateczny.  

W przypadku 16 placówek nie pisał o postępie, bo nauka w nich się nie odbywa-

ła albo też inspektor z niewiadomych powodów nie podał informacji
15

.  

W okręgu jarosławskim na 59 szkół zwizytowanych od października 1873 do 15 

lutego 1874 r. w 10 stwierdzono postęp mierny, a w 11 niedostateczny. Wydawać 

by się zatem mogło, że dominowały szkoły z dobrym lub bardzo dobrym postępem. 

Tak jednak nie było, gdyż – jak pisze inspektor – „w 24 nie może być mowy o po-

stępie, bo 20 nieczynnych, a w 4 nie rozpoczęto nauki z powodu epidemii chole-

ry”
16

. Podobnie było w okręgu stanisławowskim, gdzie G. Jarema stwierdził tylko  

w 7 szkołach postęp dostateczny, dobry lub bardzo dobry (z odwiedzonych 22). Po-

zostałe zaś nie wypełniały podstawowych celów dydaktyczno-wychowawczych
17

.  

2.3. Budynki szkolne i ich wyposażenie 

Oprócz statystyk uczniowskich przedmiotem zainteresowania RSK były bu-

dynki szkolne. Jeden z punktów formularza wizytacyjnego wypełnianego przez 

inspektora dotyczył ich lokalizacji, stanu, a także wyposażenia. 

Już w pierwszym raporcie RSK z 1871 r. donosiła o ubogim wyposażeniu 

szkół. We wsiach budynki szkolne w większości były zwykłymi chatami chłop-

skimi krytymi słomą, zdarzało się, że i kurnymi. W części wschodniej Galicji 

bywały nimi lepianki zbudowane ze słomianych wałków lub chrustu, połączo-

nych gliną, z klepiskiem zamiast drewnianej podłogi
18

. 

                                                      
12  CDIAUL 178, 2, sygn. 1188, k. 8. 
13  CDIAUL 178, 2, sygn. 1189, k. 67. 
14  Tamże, k. 63. 
15  CDIAUL178, 2, sygn. 1188, k. 18. 
16  CDIAUL 178, 2, sygn. 1189, k. 79. 
17  CDIAUL 178, 2, sygn. 1188, k. 28. 
18  B.A. Baranowski, dz. cyt., s. 15. 
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W roku 1874 w całej Galicji było 2429 szkół mieszczących się w budynkach 

własnych, a 198 w wynajętych. 805 z nich było w stanie dobrym, 998 w stanie 

średnim, a 824 w złym. Oceny nie były jednak obiektywne, ponieważ ludzie 

mieszkający na wsi przywykli do skromnych warunków życia. W rzeczywistości 

nawet szkoły określane jako dobre znajdowały się w budynkach niespełniają-

cych norm budowlanych i higienicznych
19

. 

Szkoły mieściły się zazwyczaj w jednej izbie i pochodziły z czasów przedau-

tonomicznych. Przed powstaniem RSK korzystało z nich najczęściej kilkana-

ścioro dzieci, gdy jednak w dobie autonomicznej przystąpiono skrupulatnie do 

realizacji obowiązku szkolnego, naukę pobierało nawet 80–100 osób jednocze-

śnie. Nauczyciele dzielili więc dzieci na dwie, trzy grupy. Tylko co trzecia szko-

ła miała dzwonek zwołujący na naukę, co czwarta zegar szkolny, a jedna ławka 

przypadała nieraz na kilkanaście osób, przy czym była dopasowana do wzrostu 

dorosłych, a nie dzieci
20

.   

Ustawa szkolna z 1873 r. obowiązkiem utrzymania szkoły i jej wyposażenia 

obarczyła miejscowe rady szkolne. Te jednak nie były skłonne zobowiązywać 

dodatkowo członków gminy; bardzo często egzekwowały opłaty od mieszkań-

ców dopiero pod naciskiem władz państwowych. Wiele gmin było zbyt ubogich 

na utrzymanie szkoły. Nie było też odpowiednich funduszy – publicznych ani 

prywatnych, mogących wzmocnić rozwój szkolnictwa ludowego na wsi. Istniał 

co prawda fundusz krajowy, zatwierdzany przez Sejm Krajowy, ale był nie-

znaczny i przychodził z pomocą tylko wybranym gminom. W latach 1871–1875 

na rozwój oświaty ludowej udzielono gminom pożyczek bezprocentowych na 

ogółem 178 627 zł, zdecydowanie za mało w stosunku do skali potrzeb
21

. 

Początkowo głoszono potrzebę zakładania szkoły w każdej wsi, nawet  

w kurnej chacie. Dopiero pod koniec XIX w. rozwinął się ruch budowy nowych 

szkół, kładący nacisk na ich jakość. Spotkał się on jednak z krytyką i utyskiwa-

niem na „kosztowne pałace szkolne”
22

.  

                                                      
19  Tamże, s. 14. 
20  Tamże, s. 15. 
21  Tamże, s. 17. 
22  Ustawa z 1894 r. Sejmu Krajowego wsparła najbiedniejsze gminy w budowie, gmina musiała 

złożyć prestację w wysokości 120% całorocznej sumy podatkowej. Ponieważ jednak materiały 

budowlane podrożały, często nawet o 120%, prestacje całorocznego podatku nie pokrywały 

nawet połowy wydatków. Ciężar budowy spadł więc w praktyce na fundusze krajowe. Ustawa 

wywarła zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na stan szkół. Pozytywny polegał na 

tym, że RSK poczęła zwracać baczniejszą uwagę na sprawę budowy szkół niż w czasie, gdy 

ciężar budowy spoczywał na czynnikach miejscowych. Każda budowa odbywała się według 

planów RSK i była przez nią nadzorowana. Czynnikiem ujemnym była dezaktywizacja środo-

wisk lokalnych, oczekujących, iż RSK zbuduje i sfinansuje utrzymanie każdej szkoły. Szybko 

okazało się, że budżet 200 tysięcy koron, powiększony następnie dwukrotnie, był za mały  

w stosunku do potrzeb. Akcja budowy szkół nabrała rozmachu dopiero w roku 1908, gdy Sejm 

Krajowy zaciągnął pożyczkę w wysokości 10 milionów koron, przeznaczoną na bezzwrotne 

subwencje. B.A. Baranowski, dz. cyt., s. 17–18. 
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W roku 1875 określono warunki budowy szkoły. Staranniej wybierano miej-

sce pod budowę, lokalizację konsultowano m.in. z lekarzami. Powszechny daw-

niej materiał budowlany – drewno – zastąpiono kamieniem.  

Wydanie rozporządzeń nie było równoznaczne z natychmiastową poprawą. 

Ze sprawozdań inspektorów z przełomu lat 1873/1874 wyłania się negatywny 

obraz stanu budynków szkolnych, odziedziczonych w dużej mierze po epoce 

przedautonomicznej. Na przykład w Okręgu Szkolnym Nowosądeckim budynki 

szkolne były na ogół nieodpowiednie. Brakowało w nich sprzętów szkolnych, 

nie wspominając o pomocach dydaktycznych. Na 31 zwizytowanych szkół  

w 9 nie rozpoczęto jeszcze nauki, ponieważ rodzice, zamiast posłać dzieci do 

szkoły, używali ich do wypasu bydła albo też nie wyremontowano szkoły zgod-

nie z wcześniejszymi zaleceniami RSK
23

.  

Sytuacja w okręgu nowosądeckim była fatalna; w pozostałych było niewiele 

lepiej. W większości okręgów ponad połowa gmachów szkolnych nie nadawała 

się do prowadzenia w nich nauki. Tak było na przykład na terenie podlegającym 

radzie okręgowej w Jarosławiu, gdzie na 59 szkół odwiedzonych w okresie od 

października 1873 do 15 lutego 1874 r. inspektor Dąbrowski stwierdził, że co 

drugi budynek był, zgodnie z ówczesną nomenklaturą, „lichy”. Mało było  

w nich przyborów szkolnych, a tylko w 5 funkcjonowały biblioteki
24

. 

Z kolei na 13 zwizytowanych w grudniu 1873 r. szkół podlegających Radzie 

Szkolnej Okręgowej w Stryju dobry stan budynków stwierdzono tylko w 5 przy-

padkach, w pozostałych zaś był on nieodpowiedni. Nie lepiej przedstawiało się 

ich wyposażenie. Biblioteka szkolna działała tylko w jednej placówce
25

.  

W okręgu szkolnym brzeżańskim inspektor ks. Modest Zarzycki stwierdził, 

że 17 budynków szkolnych spełniało ówczesne wymogi prawa oświatowego, 

pozostałe 19 zaś nie. W 26 szkołach odnotował niedostateczne wyposażenie (by-

ło go za mało lub w ogóle), a biblioteki szkolne działały zaledwie w 7
26

.  

Sprawozdanie E. Petryki z okresu od października do grudnia 1873 r. infor-

mowało o 34 zwizytowanych szkołach w przemyskim Okręgu Szkolnym  

w Przemyślu. 16 z nich zapewniało dobre warunki nauki, 18 zaś nie odpowiada-

ło celom szkolnym. Wyposażenie szkół było odpowiednie w 13 przypadkach,  

w 13 było go za mało, a w pozostałych nie było go wcale
27

. 

Z kolei w sprawozdaniu inspektora Józefa Sąsieckiego z Rady Szkolnej 

Okręgowej w Złoczowie zwraca uwagę informacja, że aż w 29 z odwiedzonych 

30 szkół znajdowały się biblioteki szkolne. Niestety, podobnie jak w relacjach 

innych inspektorów, stwierdzono, że tylko połowa budynków odpowiadała po-

trzebom szkolnym.  

                                                      
23  CDIAUL 178, 2, sygn. 1188, k. 44. 
24  CDIAUL 178, 2, sygn. 1189, k. 79–80. 
25  Tamże, k. 63. 
26  Tamże, k. 67. 
27  Tamże, k. 48. 
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W kilku okręgach inspektorzy odnotowali inicjatywy mające na celu polep-

szenie tego stanu. Na przykład inspektor Józef Kerekjarta stwierdził co prawda, 

że budynki szkolne w okręgu tarnopolskim w większości były nieodpowiednie, 

w wielu jednak gminach powzięto uchwały o wznoszeniu nowych
28

. 

W żadnym z okręgów szkolnych stan budowlany szkół i ich wyposażenie nie 

były zadowalające, pozytywnie jednak na tle pozostałych wypadł okręg szkolny 

w Wadowicach. Wizytując od 5 listopada 1873 do 7 lutego 1874 r., budynki tyl-

ko trzech spośród 29 szkół inspektor Ruciński uznał za „liche”. Wyposażenie  

w większości szkół było dostateczne, a w 8 działały biblioteki szkolne
29

. 

Ogólne statystyki szkolne za ten rok mówiły o 2546 szkołach mieszczących 

się we własnych budynkach i 204 w wynajętych. 828 z nich było w stanie do-

brym, 1066 w średnim, a 856 w złym. Jedna ławka przypadała na 20 dzieci  

w miejscowościach mających szkoły, na 37 w stosunku do wszystkich dzieci 

będących w wieku szkolnym
30

.  

2.4. Nauczyciele   

Realizacja celów RSK wymagała odpowiednich sił nauczycielskich. Seminaria 

nauczycielskie uruchomiono dopiero w 1871 r., w pierwszym okresie RSK była za-

tem zdana na kadrę jeszcze z okresu przedautonomicznego. Podstawową bolączką 

był jej niedostatek. Z tego powodu wiele z istniejących już szkół nie rozpoczęło  

w ogóle zajęć w roku szkolnym 1873/1874. Najgorsza sytuacja była na terenie jaro-

sławskiego okręgu szkolnego. Na 135 szkół w okręgu aż 55 było nieczynnych, czyli 

blisko 41%, z powodu braku sił nauczycielskich. Sytuacja ta wymagała interwencji. 

H. Schmitt wystosował pismo do starosty powiatowego i przewodniczącego Rady 

Szkolnej Okręgowej w Jarosławiu Franciszka Chlebika, domagając się wyjaśnień. 

Rada działała na tyle opieszale, że zbadanie stosunków szkolnych w okręgu poleco-

no inspektorowi krajowemu Stanisławowi Olszewskiemu w kwietniu 1874 r.
31

 

Rada szkolna jarosławska ewidentnie zaniedbywała obowiązek obsadzania 

wolnych posad nauczycielskich w okręgu, nie zawsze jednak wina leżała po jej 

stronie. Wielu zatrudnionych nauczycieli rezygnowało z posady, najczęściej  

z uwagi na niskie wynagrodzenie. Inspektor E. Petryka z Okręgu Szkolnego  

w Przemyślu stwierdził na przykład, iż w jednej szkole „porzucił nauczyciel po-

sadę i wstąpił do służby skarbowej”
32

. Uposażenie nauczycielskie na poziomie 

100–130 zł reńskich rocznie było zbyt niskie, by zatrzymać osoby z odpowied-

nim przygotowaniem zawodowym. Zatrudniano zatem nauczycieli bez kwalifi-

kacji, ale z praktyką w zawodzie jeszcze z czasów przedautonomicznych
33

.  

                                                      
28  Tamże, k. 13. 
29  Tamże, k. 96.  
30  H. Schmitt, dz. cyt., „Szkoła” 1874, nr 47, s. 441, 442. 
31  CDIAUL 178, 2, sygn. 1189, k. 79–80. 
32  Tamże, k. 48 verso. 
33  CDIAUL178, 2, sygn. 1188, k. 44. 
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W roku 1874 na 3266 nauczycieli i nauczycielek szkół ludowych w Galicji aż 

1009 nie miało ani kwalifikacji do nauczania w szkołach ludowych pospolitych, 

ani świadectwa dojrzałości z seminarium nauczycielskiego
34

.  

Wiele do życzenia pozostawiało również podejście nauczycieli do obowiąz-

ków. Inspektor Ferdynand Tabeau skonstatował, że w żeńskiej Szkole Miejskiej 

w Tarnowie panował zwyczaj, iż nauczycielki spotykały się poza klasami –  

w czasie zajęć – na prywatne rozmowy, zostawiając uczennice bez dozoru. Po-

nadto uwalniały je od nauki w dniach swoich imienin
35

.  

W szkole zaś w Zborowie, podlegającej Radzie Szkolnej Okręgowej w Zło-

czowie, pracował Konstanty Niemiertowski, pozbawiony wcześniej posady na-

uczycielskiej w Kozłowie na skutek śledztwa dyscyplinarnego. Nie znamy po-

wodów jego usunięcia z poprzedniej posady, wiemy jednak, że w nowej miej-

scowości zajął się agitacją przeciw burmistrzowi, co groziło wytoczeniem mu 

nowego postępowania dyscyplinarnego. 

Sprawozdanie wizytacyjne Eladiusza Petryki z Okręgu Szkolnego w Prze-

myślu informuje natomiast o przeniesionym z Tarnopola do Mościsk nauczycie-

lu Medweckim, który „zaniedbuje swe obowiązki, o szkołę nie dba, a jednając 

sobie mieszczan, włóczy się z nimi po szynkach”
36

. Nie był to przypadek od-

osobniony; inspektor Dąbrowski z okręgu szkolnego w Jarosławiu informował 

RSK o Onufrym Tychowskim, nauczycielu szkoły w Narolu, który upijał się do 

nieprzytomności. Otrzymał on naganę z zagrożeniem postępowania dyscypli-

narnego w razie braku poprawy
37

. 

Niewypełnianie lub przekraczanie obowiązków służbowych przez nauczy-

cieli zauważali nie tylko inspektorowie, ale także członkowie rady lub miejsco-

wa ludność. W takich przypadkach RSK posyłała inspektora w celu zbadania 

sprawy, a w razie potwierdzenia zarzutów wytaczała śledztwo dyscyplinarne na-

uczycielowi. Na przykład Urząd Gminy w Dołhem (powiat Kałusz) skarżył się 

na nauczyciela miejscowej szkoły Ignacego Maksymiaka, że zaniedbuje naukę 

szkolną, bo „oddaje się więcej gospodarstwu wiejskiemu”
38

. Miał też zrazić do 

siebie miejscowego proboszcza i wójta oraz nadużywać alkoholu. Po przepro-

wadzeniu śledztwa RSK potwierdziła zarzuty, dodając jednak, że i rodzice „nie 

posyłali dzieci do szkoły, a względnie urząd gminny i miejscowa rada szkolna 

[w Stanisławowie – objaśn. M.Ł.] […] o dobro szkoły mało jeszcze dbają”
39

. 

Nauczyciel dobrowolnie zrezygnował z posady. 

Bywało jednak i tak, że postępowanie dyscyplinarne oczyszczało nauczycie-

la z podejrzeń. Na przykład Rada Szkolna Okręgu w Jarosławiu 18 listopada 

                                                      
34  B.A. Baranowski, dz. cyt., s. 12.  
35  CDIAUL 178, 2, sygn. 1189, k. 75. 
36  Tamże, k. 49 verso. 
37  Tamże, k. 79. 
38  CDIAUL 178, 1, sygn. 128, k. 23. 
39  Tamże, k. 21. 
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1873 przedłożyła RSK wyniki śledztwa przeciw Stanisławowi Lisowskiemu, 

nauczycielowi w szkole w Grodzisku w powiecie łańcuckim, którego miejscowa 

ludność oskarżała o zaniedbywanie obowiązków. Przesłuchani wójtowie Gro-

dziska Dolnego i Górnego przyznali, że to włościanie nie chcieli posyłać dzieci 

do szkoły, zatrudniając je w gospodarstwie. Z zarzutów pod adresem nauczycie-

la potwierdzono jedynie, że był niecierpliwy i porywczy. Na usprawiedliwienie 

jego postępowania zwrócono uwagę, iż nauczał bardzo liczną grupę, bo 134 

dzieci, ponadto 50 pobierało naukę niedzielną, a chłostę (sic!) stosował jedynie 

w przypadku uporczywej krnąbrności czy kradzieży
40

. 

Przytoczone przypadki ujawniają pewne patologie występujące w środowi-

sku nauczycielskim, nie wnikając – może z wyjątkiem ostatniego przykładu –  

w ich przyczyny. Upatrywać ich należy w warunkach pracy i życia nauczycieli, 

szczególnie w środowisku wiejskim. Były one trudne nie tylko ze względu na 

nieodpowiedni stan budynków szkolnych, ich wyposażenie, niskie zarobki, ale  

i nastawienie ludności i miejscowych władz. Odziedziczony po wcześniejszej 

epoce uzus stanowił, iż do szkoły, jeśli takowa istnieje, posyła się dzieci, gdy nie 

ma zajęć w polu czy gospodarstwie. Gdy RSK energicznie przystąpiła do rozwo-

ju sieci szkolnictwa ludowego, obciążając kosztami jej budowy i utrzymania 

gminy, nauczycieli zaczęto postrzegać nierzadko jako element opresyjny. Prze-

ciw nim często występowali nawet członkowie miejscowych rad szkolnych, 

podlegających radom okręgowym. Na łamach „Szkoły” sytuację tę opisywano 

następująco: „Nauczyciele ludowi […] muszą pragnąć tego, aby usunięto nadzór 

ze strony ludzi nie mających żadnych po temu kwalifikacji i warunków, ażeby 

nie poniżano szkoły przez to, iż nad pedagogicznym i dydaktycznym jej kierow-

nictwem czuwać się każe ludziom, którzy pedagogii i dydaktyki nawet ze sły-

szenia nie znają”
41

. Bywały przypadki ubliżania nauczycielowi przez pijanych 

członków rady miejscowej oraz odwoływania posiedzeń, ponieważ przychodziła 

na nie tylko jedna osoba
42

. 

Zdarzali się jednak także nauczyciele z powołania. W sprawozdaniu inspek-

tora szkolnego okręgu w Wadowicach wiele ciepłych słów padło pod adresem 

nauczyciela szkoły w Kozach, Jana Włodygi. Przyjmujący sprawozdanie rady 

wadowickiej pod koniec 1873 r. referent RSK Henryk Schmitt zanotował o nim 

między innymi: „oddając się całą duszą narodowi swemu nie tylko najgorliwiej 

pracuje w szkole codziennej i niedzielnej, ale prócz tego zbiera w niedziele  

i święta w popołudniowych godzinach gospodarzy i kolejno z proboszczem od-

czytuje im i wyjaśnia książki rozmaite, będące w bibliotece szkolnej. Tak ich 

tem zainteresował – pisze dalej Schmitt – że obecnie po kilkudziesięciu gospo-

darzy schodzi się na takie czytanie, a za to karczma prawie pustką stoi”
43

. 

                                                      
40  Tamże, k. 46–47. 
41  Petycja Zarządu głównego TP do Sejmu, „Szkoła” 1877, s. 5. 
42  Ks. C.B., Szkoły i gminy, „Szkoła” 1880, s. 30. 
43  178, 2, 1189, k. 96 verso. RSK przyznała Włodydze 50 zł premii i wystosowała pisemną pochwałę. 
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2.5. Nauka niedzielna, sadownictwo i pszczelarstwo i przedmioty  

nadobowiązkowe 

W analizowanym okresie działalności RSK wiele uwagi poświęcano nauce nie-

dzielnej, inaczej powtarzającej, którą wprowadzono w okresie przedautonomicz-

nym. Była ona przeznaczona dla młodzieży starszej, która opuściła już szkołę ludo-

wą, a zajęcia niedzielne miały utrwalić wiadomości
44

. Ponadto jednym z priorytetów 

było zaprowadzenie nauki sadownictwa i pszczelarstwa, mających na celu urozma-

icenie i unowocześnienie gospodarstw wiejskich. W tym celu przy szkołach zakła-

dano ogrody. Interesowano się także realizacją przedmiotów nadobowiązkowych, 

takich jak rysunki, gimnastyka i śpiew, kładących nacisk na ogólnokształcącą funk-

cję szkoły ludowej. Zagadnienia te są obecne w sprawozdaniach wizytacyjnych.  

2 maja 1873 r. RSK poleciła radom okręgowym, by wyegzekwowały naukę nie-

dzielną. Miała obowiązywać dzieci obu płci po 6 klasach szkoły ludowej
45

. 

W analizowanym zakresie najlepiej przedstawiała się sytuacja w okręgu 

szkolnym tarnowskim. Inspektor Ferdynand Tabeau odwiedził 35 szkół, spośród 

których naukę niedzielną prowadziło 25 (z 804 kursantami). Sadownictwa uczo-

no w 9, pszczelarstwa w 5, rysunków w 8, śpiewu w 14, a gimnastyki tylko  

w jednej szkole
46

. Podobnie było w okręgu tarnopolskim. Na 53 zwizytowane 

szkoły nauka niedzielna odbywała się w 36, zajęcia z sadownictwa w 23,  

z pszczelarstwa w 6, z rysunków w 20, a śpiewu i gimnastyki po 1
47

. W okręgu 

szkolnym w Stryju ponad połowie szkół (w 9 na 13 sprawdzonych szkół) pro-

wadzono także zajęcia szkoły niedzielnej. Ponadto w 4 z nich uczono sadownic-

twa, w 2 pszczelarstwa, w 1 rysunków, w 9 śpiewu, a w 1 gimnastyki
48

.  

Mniej niż 50% szkół prowadziło naukę niedzielną w kilku innych okręgach. 

Inspektor ks. Wasikiewicz z Rady Szkolnej Okręgowej w Bochni wizytował tyl-

ko 16 szkół i podał informacje jedynie odnośnie do nauki niedzielnej. Odbywała 

się ona w 6 szkołach
49

. Na podobnym poziomie kształtowała się nauka niedziel-

na w okręgu szkolnym wadowickim. Inspektor Ruciński zwizytował 29, a nauka 

niedzielna w 12 z nich zgromadziła 491 osób
50

. W odwiedzonych 30 szkołach 

                                                      
44  B. Baranowski, Nauka niedzielna i prawne środki przymusowe względem terminatorów, „Szko-

ła” 1879, nr 25–26; R. Pelczar, Prawne podstawy realizacji nauki powtarzającej (dopełniają-

cej) w szkołach ludowych Galicji w latach 1805–1918 [w druku]. W szkołach wiejskich na-

uczanie niedzielne, powtórzeniowe, często było fikcyjne. Jak stwierdziła Renata Dutkowa: 

„Funkcjonowało ono raczej w sprawozdaniach niż w rzeczywistości, zwłaszcza że i nauczycie-

le, nie wynagradzani dodatkowo i nie przygotowani do takich zajęć, bez jakichkolwiek pod-

ręczników, pozorowali tylko nauczanie, by nie narazić się nadzorom szkolnym”. R. Dutkowa, 

dz. cyt., s. 149. 
45  H. Schmitt, dz. cyt., „Szkoła” 1874, nr 47, s. 440.  
46  CDIAUL 178, 2, 1189, k. 75. 
47  Tamże, k. 13. 
48  Tamże, passim. 
49  CDIAUL 178, 2, sygn. 1188, k. 28 
50  CDIAUL 178, 2, sygn. 1189, k. 96. 
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podlegających Radzie Szkolnej Okręgowej w Złoczowie naukę niedzielną pro-

wadzono w 13, dla 330 młodzieży. W 10 z nich uczono sadownictwa, w żadnej 

pszczelarstwa, w 5 rysunków, w 20 śpiewu, w 1 gimnastyki, w 3 robót ręcznych 

dla dziewcząt, a dla chłopców w 1. 

Z kolei w okręgu przemyskim naukę niedzielną prowadzono w 13 szkołach 

na 34 odwiedzone. W 12 zaś uczono sadownictwa, w 2 pszczelarstwa, w 4 ry-

sunków, w 1 śpiewu, gimnastyki natomiast w żadnej
51

. W świetle sprawozdania 

inspektora E. Petryki w Mościskach gmina nie oddała do dyspozycji kierownika 

szkoły ogrodu szkolnego, ponieważ korzystali z niego burmistrz i radni (sic!), 

ponadto nie zaznaczyła pomieszczenia dla klasy dziewczęcej, mimo pobrania 

subwencji na ten cel w wysokości 950 zł
52

. 

Z zachowanych sprawozdań wizytacyjnych wynika, iż naukę niedzielną 

prowadzono w 30–40% szkół. Od tej normy odstawały szkoły w okręgach  

w Brzeżanach, Jarosławiu, Czortkowie i Nowym Sączu. W pierwszym z nich in-

spektor ks. Modest Zarzycki odwiedził 44 szkoły i stwierdził, że nauka niedziel-

na była prowadzona tylko w 7 z nich, dla w sumie 244 osób z grupy starszej 

młodzieży obojga płci. Ponadto w 3 nauczano sadownictwa, w 1 pszczelarstwa, 

w 3 rysunków, w 5 śpiewu, a w 2 gimnastyki
53

. Na 59 szkół z okręgu szkolnego 

w Jarosławiu nauka niedzielna odbywała się w 14 szkołach, dla 118 osób; sa-

downictwo w 4, pszczelarstwo w 1, rysunki w 2, śpiew w 1, gimnastyka także  

w 1
54

. W okręgu czortowskim spośród 44 szkół naukę niedzielną prowadziły 

tylko 3, zajęcia z sadownictwa i pszczelarstwa po 1, śpiewu – 2, gimnastyki i ry-

sunków – żadna
55

. Najgorzej w rozpatrywanym kontekście było w Okręgu 

Szkolnym w Nowym Sączu. Otóż w żadnej z 31 zwizytowanych szkół nie pro-

wadzono nauki niedzielnej, a tylko w jednej odbywały się zajęcia z sadownictwa 

i rysunków
56

.  
Ogólne statystki wykazały, iż na naukę niedzielną uczęszczało 39 022 dzieci 

na 120 293 zobowiązanych do tej nauki
57

. 

Podsumowanie  

Powołanie Rady Szkolnej Krajowej w Galicji przypadło na szczególny okres 

dla zaboru austriackiego. Wiedeń w 1867 r. obdarzył mieszkańców Galicji długo 

wyczekiwaną autonomią. Dla Polaków oznaczała ona szansę na repolonizację 

                                                      
51  Tamże, k. 48. 
52  Tamże, k. 48 verso. 
53  Tamże, k. 67. 
54  Tamże, k. 79. 
55  CDIAUL 178, 2, sygn. 1188, k. 18.  
56  Tamże, k. 44. 
57 H. Schmitt, dz. cyt., „Szkoła” 1874, nr 47, s. 440. 
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życia społecznego i kulturalnego, a jednym z ich narzędzi miała być RSK. 

Pierwsze lata jej działalności upłynęły w atmosferze względnej zgody co do 

priorytetów i celów działania w atmosferze demokratyzacji życia społecznego, 

szybko jednak okazało się, że postawione przed nią zadania nie będzie łatwo 

zrealizować. Ustalona sieć szkolna okazało się zbyt rzadka; okręgi szkolne były 

zbyt rozległe, by skutecznie nadzorować pracę szkół w terenie. Ponadto stan 

szkolnictwa odziedziczony po epoce przedautonomicznej przypominał mityczną 

stajnię Augiasza. Statystyki uczniów uczęszczających do szkół były katastrofal-

ne, podobnie stan budynków szkolnych; ich wyposażenie, przygotowanie zawo-

dowe nauczycieli także pozostawiało wiele do życzenia. Nauczycieli, inspekto-

rów oraz rady szkolne miejscowa ludność traktowała często jako element opre-

syjny państwa, wykazując mało zrozumienia dla spraw szkolnictwa ludowego. 

Także praca inspektorów szkolnych miała swoje mankamenty, w dużej mierze 

wynikające z rozległości podlegających im terenów i niepełnych danych przeka-

zywanych przez miejscowe rady szkolne. 

Pierwsze lata działalności RSK upłynęły na pracach legislacyjnych i organi-

zacyjnych, przygotowujących grunt pod oświatę ludową. Przedstawiony w arty-

kule podział administracji szkolnej z roku 1871 nie utrzymał się długo. W roku 

1877 wyznaczono 37, a w 1887 już 81 okręgów szkolnych, gdy każdy powiat 

był siedzibą rady, a dodatkowo Lwów i Kraków
58

. Podziały administracyjne by-

ły warunkowane zwiększającą się liczbą szkół i uczęszczających doń uczniów. 

Podczas gdy w roku 1869 wykazano, że do wszystkich szkół ludowych w Galicji 

uczęszczało w sumie 163 917 uczniów, w roku 1909 było to już 968 516 dzie-

ci
59

. Mimo iż reformy szkolne z końca XIX w. wyhamowały postępowy charak-

ter zmian w szkole ludowej, ogólny bilans działalności RSK wypada pozytyw-

nie. Postęp ilościowy i jakościowy szkolnictwa był jaskrawo widoczny na tle je-

go stanu w pierwszych latach działalności RSK. Wskaźnik realizacji obowiązku 

szkolnego wzrósł z około 39% w roku 1871 do 80,6% w 1907/1908
60

. Rada 

Szkolna Krajowa dostarczyła niepodległej Polsce obywateli świadomych swej 

tożsamości narodowej, a także nauczycieli gotowych do pracy na rzecz państwa 

w okresie międzywojennym. Jak stwierdził Edmund Juśko: „Zabór austriacki, 

stając się centrum polskiego szkolnictwa, przyczynił się także do rozwoju naro-

dowej kultury i myśli politycznej. Galicja dostarczyła więc nie tylko nauczycieli, 

ale także artystów, polityków, którzy zdobyte doświadczenie wykorzystają do 

pracy w niepodległej Polsce”
61

. 

                                                      
58  B.A. Baranowski, dz. cyt., s. 8. 
59  Tamże, s. 11. 
60  E. Juśko, dz. cyt., s. 210. 
61  Tamże, s. 216. 
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Folk Schooling in Galicia on the Verge of the Activity of the 

Land Education Council (150 Years after It Was Established) 

Summary  

Established in 1867, and conducting its activity since the year 1868 until as late as the year 1921, 

the Land Education Council in Galicia is one of the most important institutions in the history of 

Polish education. It played a particular role being the largest and active for the longest time public 

institution caring about the development of Polish education in the period of the Partitions. Even 

though it was functioning for more than half of a century on the Polish lands most neglected in the 

aspect of education, the activity of this institution is not appreciated nowadays.  

This text is a contribution to research into the history of the in Galicia. It was based upon un-

known archive materials stored at the Central State Historical Archives in Lviv, in the set of the 

records of the Office of the Superintendent of the Land Education Council. These materials are 

constituted by reports on the inspections at folk schools conducted at the turn of the years: 1873 

and 1874. This paper presents the condition of folk schooling in Galicia at the verge of the activity 

of the Council, and the principal tasks of it. 

Keywords: Polish schooling in the period of the Partitions, Galicia, Lviv, Land Education Council 

in Lviv. 
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1. Działalność organizacyjna 

W Galicji w II połowie XIX w., pod wpływem uzyskanej autonomii oraz 

przemian społeczno-ekonomicznych, nastąpił ilościowy i jakościowy wzrost 

stowarzyszeń kulturalno-oświatowych polskich, żydowskich i ukraińskich. 

Lwów, jako miejsce wielokulturowe, łączące we wspólnej egzystencji różne re-

ligie i tradycje, był przykładem godzenia, często sprzecznych, wpływów kulturo-

wych i politycznych. Jako konglomerat kultur łączył różne prądy ideowe, był miej-

scem współpracy między narodowościami, ale także dylematów oraz konfliktów. 

W artykule ukazano analizę dominującej działalności samopomocowej  

w żydowskich stowarzyszeniach studenckich na tle zmieniającej się sytuacji 

ideologicznej w tym środowisku. Ujawniono nadto prawidłowości i czynniki 

kształtujące kulturę polityczną studentów.  

W 1868 r. Namiestnictwo zatwierdziło statut stowarzyszenia, wniesiony 

przez grupę studentów żydowskich z Emilem Bykiem na czele, pod nazwą To-

warzystwo ku Wspieraniu Słuchaczów Wszechnicy, Rygorozatnów, Praktykan-

tów Konceptowych i Auskulantów. Była to kontynuacja wcześniejszej działal-

ności samopomocowej w stowarzyszeniach okresu przedautonomicznego o na-

zwach: Der akademische Unterstützungs Verein für israelitische Studierende 

oraz Rigorosanten-Verein. 

Była to czwarta z kolei organizacja studentów w środowisku lwowskim, po 

polskiej Bratniej Pomocy studentów Uniwersytetu (1865), studentów Szkoły Po-

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.40
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litechnicznej (1866) oraz Czytelni Akademickiej (1867). Organizacje studentów 

ukraińskich powstały nieco później: „Drużeski Łychwiar” (1871) oraz „Akade-

miczna Beseda” (1870).  

Statut stowarzyszenia zakładał, że jego celem jest wspieranie materialne stu-

dentów poprzez udzielanie pożyczek bezprocentowych. Z pomocy mogli korzy-

stać słuchacze zwyczajni uniwersytetu aż do czasu uzyskania absolutorium. Po-

mocy udzielano także początkowo przez okres jednego roku, a z czasem przez 

dwa lata, praktykantom po studiach, których ówcześnie nazywano w sądach au-

skulantami oraz mundantami w kancelariach adwokackich. 

Pożyczki udzielano bezprocentowo początkowo na okres 8 lat, później 10, 

po ukończeniu studiów. Były to pożyczki celowe na czesne i taksy egzamina-

cyjne, na egzaminy końcowe, czyli rygoroza, w wysokości nie mniej niż 20 zł 

reńskich. Praktykanci mogli uzyskać pożyczki w wysokości od 5 do 10 złr na 

miesiąc przez okres 1 roku. 

Statut wprowadził trzy rodzaje członków: zwyczajnych, którymi mogli być 

wyłącznie studenci i absolwenci, jeszcze przez pięć lat, oraz wspierających, pła-

cących 6 złr składki rocznej lub pomagających w inny sposób, ponadto honoro-

wych z tytułu zasług, mianowanych przez Walne Zgromadzenie stowarzyszenia. 

Współorganizatorem i pierwszym prezesem zarządu był Emil Byk (1845–

1906), student prawa. Urodził się w Janowie pod Trembowlą, od 1850 r. rodzina 

jego zamieszkała w Tarnopolu, gdzie ukończył szkołę elementarną Józefa Perla 

oraz gimnazjum. Studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim rozpoczął  

w 1864 r. Po odbyciu praktyk w sądach we Lwowie i Stanisławowie, w 1890 r. 

złożył egzamin sędziowski. Od 1872 r. zamieszkał we Lwowie i prowadził kan-

celarię adwokacką. W 1898 r. stanął na czele lwowskiej gminy wyznaniowej.  

W 1881 r. był radnym miejskim Lwowa, a od 1891 został posłem do Rady Pań-

stwa w Wiedniu
1
. 

E. Byk początkowo był związany z organizacją „Schomer Israel” (Strażnik 

Izraela), lansującą asymilację niemiecką w duchu centralizmu wiedeńskiego. 

Stopniowo skłaniał się w kierunku asymilacji do kultury polskiej
2
. 

Pierwszy statut, z 1868 r., przewidywał jedynie niesienie pomocy material-

nej niezamożnym studentom i był zbyt ograniczony jak na potrzeby i możliwo-

ści członków. Gromadzenie środków finansowych oparto na składkach człon-

kowskich, darach sympatyków, wpływach z organizowanych imprez, czyli kon-

certów, przedstawień teatralnych, festynów, wieczorków tanecznych i bali oko-

licznościowych. Brakuje danych co do liczby członków w pierwszym dziesię-

cioleciu działalności. Pierwsze statystyki z 1874 r. mówią o 3 członkach hono-

                                                      
1  J. Fałowski, Żydzi w parlamencie wiedeńskim – z działalności poselskiej Emila Byka (1845–

1906), „Państwo i Społeczeństwo” 2009, R. IX, nr 1, s. 39 i nn.; Z. Krzemicka, Byk Emil 

(1845–1906), „Polski Słownik Biograficzny”, t. 3, Kraków 1937, s. 161. 
2  T. Gąsowski, Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX 

i XX wieku, Kraków 1996, s. 57. 
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rowych, zaś w roku 1878 odnotowano 6 członków honorowych i 14 wspierających. 

Pełne dane o stanie organizacyjnym z 1880 r. mówią, iż było 9 członków honoro-

wych, 14 wspierających oraz 63 zwyczajnych, czyli studentów i absolwentów
3
. 

W roku akademickim 1894/1895 było 286 studentów Żydów w Uniwersyte-

cie Lwowskim, a do stowarzyszenia zapisało się aż 259 członków zwyczajnych
4
. 

Towarzystwo cieszyło się zatem dużą popularnością w środowisku studenckim. 

Liczba członków stowarzyszenia wzrastała dość wolno do lat 90. XIX w. 

Przyczyną była mała liczba studentów Żydów. W roku akademickim 1869/1870 

było jedynie 51 studentów Żydów wśród ogółem 1067 słuchaczy
5
. Dopiero po 

1890 r. wzrosła liczebność studentów żydowskich. W roku akademickim 

1894/1895 studiowało ogółem 1455 osób, w tym 286 Żydów. W następnym roku 

na 1460 studentów było 295 Żydów, w 1896/1897 było 316 studentów żydow-

skich na 1551 studiujących. W 1897/1898 r. na 1722 studentów było 341 Żydów
6
. 

Dochody stowarzyszenia oparto na wpisowych i składkach członkowskich – 

dla członków zwyczajnych początkowo ustalono je na 2 złr, z czasem podnie-

siono do 4,50. Członkowie wspierający płacili 6 złr w skali rocznej. Wprowa-

dzono status członka honorowego, mianowanego przez Walne Zgromadzenie. 

Dotyczył on osób, które wniosły szczególne zasługi dla rozwoju stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie rozwinęło się dzięki solidarności studenckiej i poparciu społe-

czeństwa żydowskiego. W 1874 r. liczyło 3 członków honorowych i około 30 stu-

dentów, w 1881/1882 członków zwyczajnych, czyli studentów, było 63, a wspiera-

jących 14. Znaczący rozwój odnotowano w roku 1892/1893, członków zwyczajnych 

było 214, wspierających 63 oraz 7 honorowych. W roku 1913 było 356 członków 

studentów, a finansowo wspierało ich 470 instytucji i osób fizycznych.  

Stowarzyszenie stale wspomagało liczne grono darczyńców, były to osoby 

prawne i fizyczne. W 1892/1893 r. 8 osób złożyło ofiary na kwotę 109,50 złr
7
. 

W 1897/1898 r. również 8 osób ofiarowało kwotę 57,50 złr
8
, a w 1913 r. 679 

osób złożyło kwotę 5491,18 k
9
. 

                                                      
3  Dwudzieste szóste sprawozdanie Wydziału Towarzystwa ku wspieraniu słuchaczów wszechnicy, 

rygorozantów i asymilantów wyznania mojżeszowego we Lwowie w roku administracyjnym 

1892/1893, Lwów 1893, s. 24. 
4  Trzydzieste sprawozdanie Wydziału Towarzystwa ku wspieraniu słuchaczów wszechnicy, rygo-

rozantów i asymilantów wyznania mojżeszowego we Lwowie za rok administracyjny 

1896/1897, Lwów 1897, s. 18. 
5  L. Finkel, S. Starzyński, Historia Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 1894, s. 402; J. Holzer, 

Asymilacja i akulturacja Żydów galicyjskich, „Więź” 1989, nr 4, s. 106 
6  Kronika Uniwersytetu Lwowskiego (1898/1899–1909/1910), oprac. W. Hahn, t. 2, Lwów 1912, 

s. 250. 
7  Dwudzieste szóste Sprawozdanie…, s. 8. 
8  Trzydzieste Sprawozdanie…, s. 10. 
9  XLIII Sprawozdanie i zamknięcie rachunkowe Wydziału Towarzystwa ku wspieraniu Słucha-

czów wszechnicy, rygorozantów, praktykantów konceptowych, absolwentów i zarządu Żydow-

skiego Domu Akademickiego we Lwowie za czas od 1 stycznia 1912 r. do 31 grudnia 1913, 

Lwów [1914], s. 10, 17–47. 



264 Kazimierz RĘDZIŃSKI 

Kolejnym źródłem dochodów były subwencje od władz administracji pu-

blicznej, przełożeństwa gmin wyznaniowych żydowskich oraz organizacji. 

Po raz pierwszy Zbór Izraelicki we Lwowie przyznał subwencję w kwocie 

50 złr w 1892 r. Zobowiązanie to podniesiono w 1896 r. do 100 złr rocznie. Ma-

gistrat Lwowa, dzięki staraniom Bernarda Goldmana, przyznał coroczną wpłatę 

w kwocie 50 złr. Izba Handlowa w Brodach i Zbór Izraelicki w Stryju przyznały 

po 25 złr rocznie
10

. 

W roku 1897 subwencję otrzymano od Magistratu (25 złr) w Stanisławowie 

oraz Magistratu w Brodach – 10 zł, a od Zboru Izraelickiego w Jarosławiu 5 złr, 

o od 1898 r. Towarzystwo Allianz Israelite w Wiedniu przyznało stałą subwen-

cję w wysokości 25 złr, Dom Bankowy Rotschilda w Wiedniu przekazał 50 złr
11

. 

W 1899 r. subwencje zapłaciły jedynie: Zbór Izraelicki we Lwowie – 100 złr, 

Magistrat Lwowa – 50 złr, Zbór Izraelicki w Jarosławiu – 5 złr, Magistrat  

w Brodach – 10 złr, Izba Handlowa w Brodach – 25 złr oraz Allianz Israelite – 

25 złr. Razem otrzymano 215 złr
12

. 

W roku 1900/1901 otrzymano 450 koron (po zmianie waluty w tym roku), 

na co złożyły się wpłaty: Zbór Izraelicki we Lwowie 200 k, w Jarosławiu – 10 k, 

Przemyślu – 20 k, oraz magistraty we Lwowie – 100 k, Brodach – 20 k, a ponad-

to Izby Handlowej w Brodach – 50 k, i Allianz Israelite – 50 k
13

. 

W roku 1903/1904 Zbór Izraelicki we Lwowie przekazał 200 k, Magistrat 

Lwowa – 100 k, Allianz Israelite – 50 k, Izba Handlowa w Brodach – 50 k,  

a Zbór Izraelicki w Brodach jedynie 12 k
14

. W następnym roku jedynie Zbór 

Izraelicki we Lwowie przekazał 200 k, pozostałe gminy wyznaniowe nic nie 

wpłaciły. Subwencji udzielił jeszcze Magistrat Lwowa – 100 k, Izba Handlowa 

w Brodach – 50 k, a Allianz Israelite w Wiedniu – 50 k
15

. 

Już w sprawozdaniu zarządu towarzystwa z roku 1902/1903 stwierdzono 

brak pomocy ze strony gmin wyznaniowych:  

Liczne zbory izraelickie w kraju, którym wprost zależeć powinno na rozwinięciu instytu-

cji żydowskich i zależy (sic!) na tym rozwoju młodzieży, podania o subwencję traktują 

widocznie jak natrętne prośby żebracze, które pozostawiać należy bez odpowiedzi”16. 

                                                      
10  Dwudzieste szóste Sprawozdanie…, s. 8. 
11  Trzydzieste drugie Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa ku wspieraniu słuchaczów wszechni-

cy, rygorozantów i asymilantów wyznania mojżeszowego we Lwowie za rok administracyjny 

1898/1899, Lwów 1899, s. 10. 
12  XLIII Sprawozdanie…, s. 14. 
13  Tamże. 
14  Trzydzieste siódme Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa ku wspieraniu słuchaczów wszechni-

cy, rygorozantów i asymilantów wyznania mojżeszowego we Lwowie za rok administracyjny 

1903/1904, Lwów 1904, s. 12. 
15  Trzydzieste ósme Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa ku wspieraniu słuchaczów wszechnicy, 

rygorozantów i asymilantów wyznania mojżeszowego we Lwowie za rok administracyjny 

1904/1905, Lwów 1905, s. 8. 
16  Trzydzieste szóste Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa ku wspieraniu słuchaczów wszechnicy, 

rygorozantów i asymilantów wyznania mojżeszowego we Lwowie za rok administracyjny 

1902/1903, Lwów 1903, s. 6. 
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Od roku akademickiego 1901/1902 znacząco wzrosła liczba członków 

wspierających – było ich 453. Tendencja ta utrzymała się do wybuchu I wojny 

światowej. Pewien spadek ich liczby nastąpił w latach 1903/1904 oraz 

1904/1905, kiedy to w stowarzyszeniu nastąpił rozłam na tle politycznym. Część 

członków odeszła do innych stowarzyszeń.  

Członkiem wspierającym, płacącym 4,50 złr składki rocznie w latach 1891/1892 

do 1896/1897, była inteligencja żydowska ze Lwowa z ruchu asymilatorskiego.  

W 1891/1892 r. byli to: B. Goldman, Maurycy Lazarus, Salomon Bund, E. Byk, Ka-

rol Mikuli, M. Landesberger, Juliusz Spennadel, Jakub Stroh, Leon Thon, Natan 

Apfel, Herman Diamand, Izaak Feld, Henryk Fruchtman, Henryk Gottilieb, Dawid 

Hellmann, Maurycy Jekeles, Fryderyk Landau, Lucjan (1848–1894), Emil Lateiner, 

Adolf i Edward Lilienowie, Natan Loewenstein, Jakub Mahl, Henryk Mehrer, Adolf 

Menkes, Emil Parnas, H. Nathansohn, Wilhelm Pisek, Leon Rapp, Arnold Rappa-

port, Jan Rucker, Ignacy Rosner, Leon Rosenzweig, Mayer Bach, Jakub Beiser, 

Henryk Blumenfeld, Maurycy Gewurz, Salomon Goldbaum, Salomon Goldstein, 

Herman Hainbach, Samuel Horowitz, Adolf Jampoler, James Landau, Szymon 

Landau, Józef Landes, Juliusz Lurie, Dawid Loewenherz, Jonasz Loewenherz, Ja-

kub Margulies, Józef Mendrochowicz, Jakub Maschler, Filip Nathansohn, Maksy-

milian Parnas, Maurycy Sprecher oraz Polacy Władysław Tatarczuk (1850–1912) – 

lekarz miejski, i Czesław Uhma (1862–1904) – lekarz Szpitala Powszechnego. 

Niezależnie od rocznych składek członków wspierających pozyskiwano 

środki finansowe od darczyńców. W omawianym roku dary złożyli: adwokat 

Krasiński 40 złr, dr Aszkenazy 25 złr, dr Bund 3 złr, Loewenherz 15, Zach – 5, 

anonimowo od 2 osób po 5 złr, od jednej 1,5 złr. M. Fried dał dwa razy po 5 złr. 

W roku 1899/1900 ofiary pieniężne złożyli: Maurycy Allerhand – 15, Leon Al-

lerhand – 2, Adlesberg – 5, Fanny Appermanowa – 3, Bolesław Bencer – 2,70, 

Bick – 2,50, Aleksander Bergel – 1, Blumenfeld – 5, Anzelm Buschel – 1, Natan 

Buschel – 1, Eliasz Fischler – 5, Frenkel – 5, Maksymilian Fried – 5, Alfred 

Garfein – 1 dukata, Goldstein – 2, Nehemiasz Hecht – 2,5, B. Hertzig – 5,  

S. Hirschhorn – 1, Marcin Horowitz – 15, O. Kanner – 2,5, Kiesler – 1, Korn- 

blüh – 1, J. Krebs – 1, E. Kriss – 2, Mayer – 1, E. Milgram – 1, dr Ostermann – 

5, Z. Pfau – 1, dr Rosenbaum – 2, H. Rubel – 2, Marceli Schaff – 10, M. Scharf 

– 2, Leon Schulman – 5, dr E. Schuster – 1,50, dr Trachtenberg – 2, B. Turnheim 

– 3, dr C. Tyger – 2,50, dr Sz. Wallerner – 5, dr N. Zipser – 2 złr
17

. 

Członkami honorowymi od 1874/1875 byli Żydzi, Polacy i Niemcy: baron 

M. Rotschild, rabin Bernard Loewenstein (1821–1889), dr Maurycy Rappaport, 

Ludwik Marek
18

 – Polak, Majer Kallir, Emanuel Blumenfeld (1811–1888, le-

                                                      
17  Trzydzieste trzecie Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa ku wspieraniu słuchaczów wszechni-

cy, rygorozantów i asymilantów wyznania mojżeszowego we Lwowie za rok administracyjny 

1899/1900, Lwów 1900, s. 7–8. 
18  Ludwik Marek – pianista i dyrektor Szkoły Muzycznej. Zarząd stowarzyszenia w sprawozdaniu 

za rok 1892/1893 po śmierci Marka stwierdził: „Stratę ponieśliśmy z powodu śmierci długolet-
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karz), dr Mojżesz Beiser, Salomon Bund, dr Emil Byk, dr Maurycy Landesber-

ger – lekarz, Karol Mikuli – Polak, Juliusz Spennadel, dr J. Stroh, L. Thom,  

dr B. Goldman. W roku 1908 do tej godności powołano Norberta Atlasa – in-

spektora ck kolei państwowych. Natomiast w 1913 r. grono członków honoro-

wych składało się z następujących osób: Salomon Bund – były syndyk, Emil 

Sommerstein – były przewodniczący towarzystwa, oraz J. Stroh – radca cesar-

ski, członek Gminy Wyznaniowej, powołany w 1892 r. 

Drugą formą honorowego wyróżnienia był status członka wspierającego „dla 

zasług”. Byli nimi: Jeanette Bykowa, Maria Loewensteinowa, Adela Zins, Zyg-

munt Kitay, Natan Apfel, Herman Diamand, Izaak Feld, Henryk Nathansohn, 

Henryk Rosmarin, Adolf Zach, Izaak Gluckier
19

. Do tej grupy zaliczyć należy 

również Polaka Lucjana Kwiecińskiego (1848–1894), aktora Teatru Miejskiego, 

występującego na imprezach dochodowych na rzecz stowarzyszenia. 

Subwencje od instytucji i organizacji były nieregularne i niskie. Postanowiono 

więc po 1905 r. zwrócić się do społeczeństwa żydowskiego o stałe opodatkowanie 

się na rzecz towarzystwa, a szczególnie na budowę pierwszego żydowskiego domu 

akademickiego. Efekty były znaczne. Od 1908 do 1911 zebrano jako subwencje 

4600 koron oraz na budowę domu studenckiego 15 941,95 koron. Istotną pozycją  

w bilansie dochodów stanowiły składki od członków zwyczajnych – 9385 k
20

. 

Wśród członków wspierających i darczyńców były firmy handlowe i kredy-

towe, m.in. Bank dla Handlu i Przemysłu w Bolechowie, Zakład Kredytowy 

„Nadzieja”, Towarzystwo Kredytowe w Dolinie, Towarzystwo „Union”  

w Gródku, Towarzystwo Kredytowe w Jarosławiu, Towarzystwo Dyskontowe  

w Rzeszowie, Unia Kredytowa w Tarnopolu, Firma Heilman i Kohn w Jarosła-

wiu, Kasyno Kupieckie w Husiatynie, Zarząd Młyna w Przemyślu, Firma Har-

band i Akselbrad w Tarnopolu, Zarząd Propinacji w Żółkwi. 

Datki finansowe złożyły apteki w Brodach, Dolinie, Gródku, Horodence (ap-

tekarz Orłowski). Członkiem wspierającym były tylko Gminy Wyznaniowe  

w Samborze i Szczercu. 

Wśród członków wspierających znalazło się wiele osób zajmujących wysoką 

pozycję społeczną. Byli to m.in.: dyr. Dogilewski z Bolechowa, poseł dr Oku-

niewski z Horodenki, dr Józef Steinhaus – poseł z Jasła, dr Herman Liebermann 

– poseł z Przemyśla, Henryk Rauch – poseł ze Stanisławowa, Chill – burmistrz 

Szczerca, Rudolf Gall – poseł z Tarnopola. 

                                                      
niego członka honorowego śp. Ludwika Marka, Jednego z owych ostatnich w towarzystwach 

żydowskich Mohikanów chrześcijańskich, którzy wspierali ludzi, nie pytając ich o wyznanie”. 

Centralnyj Derżawnyj Istoricznij Archiw Ukrajini u Lwowi, f. 424, opis 1, sygn. 10, k. 39;  

f. 701, opis 2, sygn. 752, k. 10; sygn. 764, k. 3; Dwudzieste szóste Sprawozdanie…, s. 19. 
19  XLIII Sprawozdanie…, s. 77. 
20  XLII Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa ku wspieraniu słuchaczów wszechnicy, rygorozan-

tów i asymilantów wyznania mojżeszowego we Lwowie za lata administracyjne 1908–1911, 

Lwów [1911], s. 10. 
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Kolejnym źródłem dochodów były imprezy kulturalno-oświatowe organi-

zowane dla społeczeństwa Lwowa. Były to koncerty, festiwale, przedstawienia 

teatralne, festiwale połączone z loterią fantową. 

W listopadzie 1892 r. koncert w wykonaniu orkiestry 24 pułku piechoty dał 

383,50 złr dochodu. Z kolei bal w lutym 1893 r. przyniósł 106 złr dochodu, a fe-

styn w czerwcu tegoż roku, zorganizowany wspólnie z Towarzystwem Kolonii 

Wakacyjnych we Lwowie, dał 251,74 złr. Organizowano również bal kostiu-

mowy w kasynie „Towarzyskość”, który przyniósł dochód 67,76 złr. Ogółem 

dochód w danym roku wyniósł 1020,70 złr
21

. 

W 1896 r. nadal dochody z imprez stanowiły dominującą część wpływów. 

Jesienny koncert przyniósł 250 złr dochodu, wieczorek taneczny 147,17 złr, fe-

styn-wycieczka do Janowa – 170,66 złr
22

. 

W organizowaniu imprez pomagało liczne grono osób niebędących studen-

tami, byli to: Józefa Aszkenazy, Leonia Buber, Joanna Kolischer, Maria Turzań-

ska, Wacław Grebiński, Wincenty Rapacki, Wilhelm Rechen, Adolf Zach oraz 

kapelmistrz 30 pułku piechoty Karol Rolle. 

Rok 1893 dał dochód z imprez w kwocie 817,70 złr, na co złożyły się dochody  

z koncertu – 284,37 złr, balu – 349,02 złr, przedstawienia teatralnego – 174,88 złr
23

. 

W koncercie wystąpili: orkiestra wojskowa 30 pp pod dyrekcją K. Rollego, 

Jadwiga Loria, Ferdynand Feldman, Fritz Kreisler i Franciszek Neuhauser
24

. 

W przedstawieniu amatorskim w kwietniu 1899 r. wystąpili: Anna Blumen-

feld, Nuna Braun, Mina Schoenfeld, Paula Suesserman, Leon Bałaban, Maurycy 

Bohrer, Albert Damm, Ernest Lilien, M. Reichenstein, F. Feldman
25

. 

W koncercie w 1899 r. wystąpili artyści teatru lwowskiego: Askanassówna  

i Władysława Ordon-Sosnowska oraz Neuhauser, Pulikowski, K. Rolle, J. Śla-

dek, Vopalka, Vayhiger i Zajdowski. Dochód z koncertu wyniósł 312,97, z balu 

135,20 oraz z loterii fantowej 12 złr, razem zebrano 460,17 złr
26

. Był więc niż-

szy niż w poprzednich latach. 

W sprawozdaniu za rok 1899/1900 zarząd towarzystwa skonstatował, iż wy-

czerpało się źródło dochodów z imprez. Podnoszono, iż dochody należy oprzeć 

na składkach członków wspierających, by ostatecznie uwolnić się „[…] od cięż-

kich, przykrych, a nawet i upokarzających starań około przedsiębiorstw, które 

ponadto tak często niestety zawodzą pod względem finansowym”. W roku 

1900/1901 zarząd zorganizował jedynie dwie imprezy, które dały 858,62 koron 

dochodu, a ogólny przychód 6131,39 k
27

. 

                                                      
21  Tamże, s. 7. 
22  Trzydzieste Sprawozdanie…, s. 6.  
23  Trzydzieste drugie Sprawozdanie…, s. 6. 
24  Tamże. 
25  Tamże, s. 8. 
26  Trzydzieste trzecie Sprawozdanie…, s. 11. 
27  Trzydzieste czwarte Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa ku wspieraniu słuchaczów wszechni-

cy, rygorozantów i asymilantów wyznania mojżeszowego we Lwowie za rok administracyjny 

1900/1901, Lwów 1901, s. 14. 
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Tradycyjnie, w koncercie listopadowym w 1900 r. wzięła udział orkiestra 

wojskowa 30 pp pod batutą K. Rollego oraz aktorzy teatru miejskiego: Helena 

Ruszkowska, Wanda Nałęcz, tenor Aleksander Myszuga, aktor Michał Tarasie-

wicz, Vilem Kurz, N. Lhotsky, Fryderyk Waszka
28

. 

W roku 1901/1902 ograniczono się do jednego koncertu, zorganizowanego 

wspólnie z towarzystwem Ognisko. Koncert dał organizatorom dochód w wyso-

kości 888,58 k
29

. 

Koncerty zorganizowane razem z Ogniskiem w maju 1903 r. oraz „Wieczór 

wiosenny”, wspólnie z Pomocą Szkolną, przyniosły dochód 587,53
30

. Imprezy 

organizowano bez kart honorowych i bez wszelkich protektorów, „którzy uwła-

czają postępowej młodzieży akademickiej, a poniżają godność osobistą”
31

. 

Towarzystwo utrzymywało bliską współpracę z polskimi organizacjami stu-

denckimi: Czytelnią Akademicką, Bratnimi Pomocami Uniwersytetu Lwow-

skiego, Szkoły Politechnicznej, Akademii Weterynaryjnej oraz Żydowskim To-

warzystwem Akademickim „Ognisko”, Komitetem Kolonii Wakacyjnych, Sto-

warzyszeniem Pań we Lwowie, ponadto z Juedische Akad. Lesehalle w Wiedniu 

i Towarzystwem „Charitas” w Grazu
32

. 

Życie ideowe i polityczne studentów wszystkich narodowości na początku 

XX wieku weszło w jakościowo nową fazę. Umysły młodzieży żydowskiej opa-

nowały dwa główne prądy o przeciwnych ideologiach – syjonistycznej oraz 

bundowskiej, a w pewnym stopniu także asymilatorski, o różnym nasileniu  

i wpływach. 

Po kongresie syjonistycznym 27 sierpnia 1897 r. w Bazylei powołano 

Wszechświatową Organizację Syjonistyczną. Program bazylejski nakazywał or-

ganizowanie i łączenie Żydów w lokalnych instancjach syjonistycznych w celu 

odbudowy państwa żydowskiego w Palestynie. Szczególną aktywność działacze 

syjonistyczni przejawiali w środowisku młodzieży akademickiej. Miano na celu 

kreowanie przyszłej kadry kierowniczej ruchu syjonistycznego. 

Przeciwne stanowisko zajmowali zwolennicy Powszechnego Żydowskiego 

Związku Robotniczego Bund, powołanego w Wilnie w 1897 r. Bundowcy łączy-

li potrzebę zmiany społecznej Żydów z dążeniem do autonomii narodowo- 

-kulturalnej dla ludności żydowskiej. Głoszono pogląd, iż Żydzi biorący udział 

w życiu zbiorowości polskiej nie przestają być Żydami. Syjonizm traktowano 

jako ruch utopijny i szkodliwy dla interesów żydowskiej klasy robotniczej. 

                                                      
28  Tamże, s. 6. 
29  Trzydzieste piąte Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa ku wspieraniu słuchaczów wszechnicy, 

rygorozantów i asymilantów wyznania mojżeszowego we Lwowie za rok administracyjny 

1901/1902, Lwów 1902, s. 7.  
30  Tamże, s. 22. 
31  Trzydzieste szóste Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa ku wspieraniu słuchaczów wszechnicy, 

rygorozantów i asymilantów wyznania mojżeszowego we Lwowie za rok administracyjny 

1902/1903, Lwów 1903, s. 8. 
32  Trzydzieste drugie Sprawozdanie…, s. 11.  
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Po wyborach w 1902 r. zarząd Towarzystwa Rygorozantów stanowili  

w większości zwolennicy syjonizmu. Byli to: Leon Reich (1879–1929) – prze-

wodniczący, Leon Wolf – zastępca, Marceli Buber – skarbnik, Henryk Rosmarin 

– I sekretarz, Emil Sommerstein – II sekretarz. Członkami zarządu byli: Broni-

sław Honigman, Henryk Loewenherz, Samuel Herzig, Oswald Epstein, którzy 

zrezygnowali ze swych funkcji z powodu różnicy poglądów na funkcjonowanie 

stowarzyszenia. Na ich miejsce dokooptowano: Gustawa Bromberga, Salomona 

Buchstaba, Samuela Lehma, Jonasza Goldmana. Pełną kadencję urzędowało je-

dynie 2 członków: Józef Abraham Meyer i Norbert Immerdauer. 

Komisję rewizyjną stanowili: Zygmunt Landau, Józef Rauch, Wilhelm Ro-

senberg. Do sądu honorowego wybrano: Mojżesza Allerhanda, Maurycego Chi-

gera i Edwarda Liliena. 

Do socjaldemokratycznego studenckiego stowarzyszenia „Związek” w 1903 r. 

odeszli: Marceli Buber, Herman Spiegel, Aleksander Mandel, Samuel Horowitz, 

Szymon Schaff, Natan Loewenstein, Adolf i Edward Lilienowie. Założycielami 

Związku byli secesjoniści z Towarzystwa Rygorozantów oraz drugiego stowa-

rzyszenia studenckiego Ognisko Szymon Schaff, N. Loewenstein,  

A. i E. Lilienowie oraz Maurycy Wohlfeld. 

Jak stwierdzono w 1910 r. w sprawozdaniu: „Skupia się tu początkowo 

wszystko co niesyjońskie”
33

. Dalej zaś pisano:  

Dyferencjacja dokonuje się nadal i w samym Związku. I tu były zbyt rozbieżne prądy, 

zwłaszcza na kwestię żydowską, by taka liga mogła się utrzymać. Więc ponowna secesja 

obecnie ze Związku. Powstaje nowa formacja wśród żydowskiej młodzieży akademic-

kiej, która odtąd skupia się w tow. Zjednoczenie, którego tendencje są asymilatorskie. 

Zrozumiawszy cierpienia walki i ideały ludu żydowskiego uchroniliśmy się od szowini-

zmu i chcemy być wśród społeczeństwa żydowskiego. Tak pojmując nasze stanowisko i za-

dania znaleźliśmy się na jednym polu działania z postępową młodzieżą polską i ukraińską34. 

Secesja grupy członków została źle oceniona przez zarząd stowarzyszenia, 

uznano ich za wrogów. Dano temu wyraz w sprawozdaniu z 1904 r.:  

Nie małą szkodę wyrządzili nam wichrzyciele, którzy nieprzyjaźnie usposobieni wobec 

pewnych członków wydziału, z powodu ich narodowo żydowskich wierzeń, głosili  

z głupoty czy złośliwości, że Tow. Rygorozantów stało się polityczne, wspiera jedynie 

pewnych członków Towarzystwa, a innych stronniczo pomocy odmawia35. 

Abraham Ozjasz w 1929 r. wspominał:  

Każde walne zebranie Towarzystwa tej żywej epoki było widownią zażartej walki, pulsu-

jącego odrodzonego życia, rwącego się do czynu, do produktywnej racy, ze zbutwiałymi 

                                                      
33  Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Związek we Lwowie za rok administracyjny 1909/1910, 

Lwów 1910, s. 53. 
34  Tamże. 
35  Trzydzieste siódme Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Rygorozantów ku wspieraniu słucha-

czów wszechnicy, rygorozantów i asymilantów wyznania mojżeszowego we Lwowie za rok ad-

ministracyjny 1903/1904, Lwów 1904, s. 7. 
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resztkami konającej już asymilacji. Walczono na walnych zebraniach nieraz pięściami  

i krzesłami […]. Topniała grupka malkontentów, usuwając się zupełnie z areny, zostali-

śmy sami na placu boju, niosąc wysoko zwycięski sztandar Am Israel Chaj36.  

Z kolei studenci , którzy opuścili stowarzyszenie ze względów ideowo-

politycznych, wyrażali pogląd:  

Towarzystwo Rygorozantów, mające za sobą wieloletnia chlubną przeszłość filantropij-

ną, pozostawało aż do końca 18-go wieku ściśle w ramach akcji ekonomicznej i zapomo-

gowej. W towarzystwie tym polityka nie odgrywała żadnej roli. Wybierając zarząd tego 

towarzystwa, nie pytano, jakich zapatrywań społecznych jest kandydat i do jakiego 

stronnictwa należy, lecz wybierano najdzielniejszych gospodarzy […]. Stan ten zmienił 

się zupełnie z chwilą pojawienia się na terenie syjonistów, a więc w początkach 19-go 

stulecia. uznali oni towarzystwa filantropijne żydowskie za forum, na którym można 

czynić zdobycze na rzecz separatyzmu37.  

Wyrażano dalej ubolewanie, iż „dotychczas przez lat dziesiątki Towarzy-

stwo Rygorozantów utrzymywało stosunki z polskimi związkami akademickimi, 

wymieniało listy i publikacje, brało udział w uroczystościach, wzajem urządza-

nych […]”
38

. W nowych okolicznościach wszelkie kontakty ustały. 

Zachowanie młodzieży studenckiej można traktować jako probierz orientacji 

politycznych i społecznych środowiska żydowskiego owego czasu. Studenci inte-

resowali się polityką, część z nich była skupiona na aktywnym uczestnictwie  

w działalności politycznej, większość zaś na obronie swoich interesów grupowych. 

Pojawiło się zróżnicowanie opcji politycznych w środowisku studenckim, 

pełnienie zaś funkcji w organizacjach było odbierane jako jednoznaczna dekla-

racja polityczna.  

Tabela 1. Rozwój stowarzyszenia (1868–1914) 

Lp. Rok Prezes zarządu 
Liczba członków 

Honorowych Wspierających Zwyczajnych 

1. 1868/1869 Emil Byk . . . 

2. 1869/1870 Fryderyk Bien . . . 

3. 1870/1871 Fryderyk Bien . . . 

4. 1871/1872 Fryderyk Bien . . . 

5. 1873/1874 Juliusz Turteltaub . . . 

6. 1874/1875 Edwin Herschman 3 . . 

7. 1875/1876 Juliusz Spennadel 3 . . 

8. 1876/1877 Maksymilian Reiner 3 . . 

9. 1877/1878 Celestyn Fried 3 . 20 

                                                      
36  Jednodniówka wydana ku uczczeniu 60-lecia istnienia Towarzystwa Rygorozantów i 20-lecia 

istnienia żydowskiego Domu Akademickiego we Lwowie, Lwów 1929, s. 6. 
37 „Jedność” 1909, nr 41, s. 1. 
38  Tamże.  
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Tabela 1. Rozwój stowarzyszenia (1868–1914) (cd.) 

Lp. Rok Prezes zarządu 
Liczba członków 

Honorowych Wspierających Zwyczajnych 

10. 1878/1879 Artur Nimhin 6 . 26 

11. 1879/1880 Jakub Platz 7 14 30 

12. 1880/1881 Juliusz Spennadel 9 14 43 

13. 1881/1882 Juliusz Spennadel 9 14 63 

14. 1882/1883 Juliusz Spennadel 11 14 47 

15. 1883/1884 Artur Blumenfeld 11 21 47 

16. 1884/1885 Samuel Pohl 11 19 69 

17. 1885/1886 Adolf Menkes 11 20 84 

18. 1886/1887 Edward Lilien 11 19 98 

19. 1887/1888 Leon Zion 11 21 83 

20. 1888/1889 T. Aszkenaze, W. Hochfeld 6 23 96 

21. 1889/1890 R. Buber, Izaak Feld 7 45 88 

22. 1890/1891 Herman Diamand 7 53 134 

23. 1891/1892 Eugeniusz Reiter 8 54 128 

24. 1892/1893 Zygmunt Kitaj 8 63 136 

25. 1893/1894 Oskar Loewenherz 8 63 218 

26. 1894/1895 Maksymilian Fried 7 61 216 

27. 1895/1896 Bertold Herzig 7 69 259 

28. 1896/1897 Marceli Paneth 8 59 233 

29. 1897/1898 J. Zach, J. Brauner 6 60 118 

30. 1898/1899 Józef Brauner 6 71 189 

31. 1899/1900 Marcin Horowitz 6 98 191 

32. 1900/1901 Wilhelm Rosenberg 5 91 154 

33. 1901/1902 Leon Bałaban 4 152 188 

34. 1902/1903 Henryk Loewenherz 4 453 256 

35. 1903/1904 Leon Reich 4 183 368 

36. 1904/1905 Gustaw Bromberg 4 221 281 

37. 1904/1905 Henryk Rosmarin 4 272 208 

38. 1905/1906 Henryk Rosmarin 3 321 362 

39. 1906/1907 Emil Sommerstein 3 347 278 

40. 1907–1908 Emil Sommerstein 4 316 265 

41. 1908–1911 Emil Sommerstein 5 362 239 

42. 1911–1914 Szymon Gottesman 3 470 356 

Źródło: XLIII Sprawozdanie i zamknięcie rachunkowe Wydziału Towarzystwa ku wspieraniu słu-

chaczów wszechnicy, rygorozantów, praktykantów, konceptowych, auskultantów i Zarządu Żydow-

skiego Domu Akademickiego we Lwowie za czas od 1 stycznia 1912 do 31 grudnia 1913, Lwów 

[b.r.w.], s. 14 i nn. 
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2. Formy pomocy 

a. Pożyczki, pośrednictwo pracy, opieka zdrowotna, biblioteka 

Celem stowarzyszenia było niesienie pomocy materialnej studentom. Zdecydo-

wana większość studiujących znajdowała się w trudnym położeniu materialnym. 

Pierwotnie niemal połowa z nich pochodziła z prowincji, a na początku XX w. odse-

tek ten wynosi już 70%. Zachodziła więc potrzeba zapewnienia im zakwaterowania 

i wyżywienia. Za prawo studiowania ponoszono różne opłaty, jak: wpisowe, opłatę 

roczną za egzaminy, semestralną i końcową, także za prawo korzystania z biblioteki. 

Jednym ze źródeł pomocy były pożyczki zaciągane we własnym stowarzy-

szeniu, istotną formą pomocy było organizowanie bezpłatnej opieki zdrowotnej. 

Na początku XX w. stowarzyszenie skupiło się na budowie i prowadzeniu domu 

studenckiego, własnej biblioteki i czytelni. 

Najbardziej pożyteczną formą pomocy było udzielanie pożyczek. Były one 

zwrotne przez okres 10 lat po ukończeniu studiów. Z ich ściąganiem były jednak 

największe kłopoty. W okresie od 1868 do 1900 r. udzielono pożyczek na sumę 

35 918 złr, spłaty wyniosły zaś 11 449 złr, a więc odzyskano zaledwie około 

30% środków. Znacznie lepsza ściągalność była w latach 1901–1913, kiedy po-

życzono 74 472,78 koron (po zmianie waluty w cesarstwie w 1900), a odzyska-

no 56 709,56 k, a zatem niemal dwie trzecie pożyczki
39

. 

W latach 1868–1900 udzielno w sumie 2008 pożyczek 1369 osobom, przy-

znawano je w ciągu roku wielokrotnie tym samym studentom. Pożyczki udzie-

lono 973 studentom, 330 rygorozantom oraz 66 praktykantom
40

. W latach 1901–

1913 udzielono 3039 pożyczek dla 2790 osób, w tym 2365 studentom, 412 rygo-

rozantom i 13 praktykantom
41

. 

Strukturę udzielanych pożyczek przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Finanse stowarzyszenia i udzielone pożyczki (1868–1913)* 

Lp. Rok Przychody Wydatki 
Udzielone pożyczki 

Liczba Kwota Przeciętnie Spłaty 

1. 1868 720,88 533,55 . 337 . . 

2. 1868/1869 856,18 601,60 . 393 . . 

3. 1869/1870 407,05 286,53 . 265 . 35 

4. 1870/1871 696,65 645,98 . 360 . 139 

5. 1871/1872 598,60 485,23 . 290 . 45 

6. 1872/1873 469,81 133,95 . 85 . 6 

7. 1873/1874 1187,17 775,62 . 505 . . 

8. 1874/1875 1017,79 763,83 . 505 . 100 

                                                      
39  Trzydzieste piąte Sprawozdanie…, s. 22. 
40  Tamże.  
41  XLIII Sprawozdanie…, s. 15. 
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Tabela 2. Finanse stowarzyszenia i udzielone pożyczki (1868–1913)* 

Lp. Rok Przychody Wydatki 
Udzielone pożyczki 

Liczba Kwota Przeciętnie Spłaty 

9. 1875/1876 1373,96 1208,23 . 795 . 50 

10. 1876/1877 969,60 783,79 . 515 . 320 

11. 1877/1878 1140,87 983,21 . 746 . 260 

12. 1878/1879 1135,35 1085,36 . 547 . 165 

13. 1879/1880 1065,32 994,92 . 624  10 

14. 1880/1881 761,27 718,34 . 508 . 30 

15. 1881/1882 601,45 536,65 . 328 . 46 

16. 1882/1883 1211,44 1138,24 . 721 . 135 

17. 1883/1884 1330,67 1283,36 48 935 19,84 293 

18. 1884/1885 1344,23 1297,09 59 881 14,83 130 

19. 1885/1886 1382,01 1264,80 70 960 13,71 449 

20. 1886/1887 980,39 935,85 . 686 . 267 

21. 1887/1888 1362,90 1349 80 977 12,21 505 

22. 1888/1889 1577,44 1542,48 109 1166 11,22 572 

23. 1889/1890 1979,03 1957,03 118 1318 11,27 615 

24. 1890/1891 1843,67 1776,67 108 1387 12,84 418 

25. 1891/1892 2468,47 2389,23 122 1651 14,35 672 

26. 1892/1893 2530,12 2499,13 158 1892 11,97 445 

27. 1893/1894 1348,43 2423,76 166 2152 12,96 474 

28. 1894/1895 2756,07 2675,03 160 2055 12,71 693 

29. 1895/1896 3165,72 3048,78 180 2574 13,62 821 

30. 1896/1897 3125,34 2987,23 165 2451 14,85 838 

31. 1897/1898 3268,12 3226,43 172 2484 13,80 1110 

32. 1898/1899 3643,37 3570,92 134 2418 18,04 861 

33. 1899/1900 3133,27 3078,62 159 2411 18,04 1045 

34. 1900/1901 6378,24 6800,20 167 4770 28,65 1915,41 

35. 1901/1902 8245,45 8110,88 215 6248 29,65 3707,98 

36. 1902/1903 8912,44 8714,47 342 6232 24,70 3298,61 

37. 1903/1904 7310,96 7235,20 248 5484 25,08 3112,98 

38. 1904/1905 10 151,74 11049 265 6489,60 25,63 3635,25 

39. 1905/1906 10 035,53 10 002,86 256 6048,90 23,63 3072,93 

40. 1906/1907 19 006,88 18 869,77 291 7619,66 24,35 4290,73 

41. 1907/1908 50 559,92 50 292,60 275 7031 23,50 3369,77 

42. 1908–1911 290 807,54 290 780,43 612 17 030,72 25,30 1 7422,40 

43. 1911–1913 98 123, 77 97 913,03 378 7521 25,40 12 874,60 

* Legenda: w latach 1868–1900 waluta złoty reński; w latach 1900–1913 waluta koronowa 

Źródło: XLIII Sprawozdanie…, s. 14 i nn. 
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W każdym roku liczba osób potrzebujących pożyczek znacznie znacznie 

przewyzszała możliwości finansowe towarzystwa. Na przykład w roku akade-

mickim 1899/1900 prośby o pożyczki opiewały na kwotę 5165 złr, a przyznano 

kwotę 2500 złr
42

. 

W każdym roku z pożyczek korzystało wielu członków, pokazuje to liczba 

składających podania w latach 1883–1891. W 1883 r. o pożyczki ubiegało się 

65,9% członków towarzystwa, w 1884 – 70,2%, w 1885 – 71,4%, w 1886 – 

83,3%, w 1887 – 120,4% (wielokrotnie w ciągu roku), w 1888 – 88%, w 1889 – 

83,7%, w 1890 – 89,7%, w 1891 – 83,8%
43

. 

W 1892 r. na 13 000 złr należności ściągnięto od dłużników jedynie 445,54 

złr, czyli 3% sumy. Dłużnikami byli przeważnie adwokaci krajowi. W jednym 

ze sprawozdań stwierdzono: „do tych tylko dłużników zwracali, o których z całą 

pewnością wiedzieliśmy, że im stosunki majątkowe płacić pozwalają (zwłaszcza 

że przyjmowaliśmy chętnie najdrobniejsze nawet raty)”
44

. Potrzeby i rodzaje po-

życzek ilustruje tabela 3. 

Tabela 3. Rodzaj pożyczek (1899–1908) 

Lp. Rok 
Wyżywienie Czesne Egzamin 

Egzamin dyplo-

mowy 

Wnioski Przyzn. Wnioski Przyzn. Wnioski Przyzn. Wnioski Przyzn. 

1. 1899/1900 37 34 83 79 6 6 32 31 

2. 1900/1901 48 46 108 90 14 13 23 18 

3. 1901/1902 52 45 140 123 19 18 34 29 

4. 1902/1903 91 87 167 127 33 30 51 49 

5. 1903/1904 68 57 118 104 21 19 41 39 

6. 1904/1905 114 90 126 108 25 22 60 45 

7. 1905/1906 78 48 131 120 38 38 59 50 

8. 1907/1908 61 47 152 124 38 38 75 66 

Źródło: Trzydzieste trzecie Sprawozdanie…, s. 10; Trzydzieste czwarte Sprawozdanie, s. 10; Trzy-

dzieste piąte Sprawozdanie, s. 14; Trzydzieste szóste Sprawozdanie…, s. 11; Trzydzieste siódme 

Sprawozdanie…, s. 11; Trzydzieste ósme Sprawozdanie…, s. 13; Trzydzieste dziewiąte Sprawoz-

danie…, s. 13; XLI Sprawozdanie…, s. 15. 

W 1901 r. 315 dłużników zalegało ze spłatą 43 499,17 koron, spośród nich 

38 spłacało swoje zobowiązania, a 12 oddało dług w całości
45

. W ciągu roku 

zwrócono 1915,41 k
46

. 

                                                      
42  Trzydzieste trzecie Sprawozdanie…, s. 6. 
43  Trzydzieste szóste Sprawozdanie…, s. 14. 
44  Tamże, s. 7. 
45  Trzydzieste czwarte Sprawozdanie …, s. 11. 
46  Tamże, s. 14. 
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Trudności z odzyskaniem pożyczek w 1903 r. pogłębiły się, suma zaległości 

doszła do 48 752, 33 k. Liczba dłużników wzrosła do 449, jedynie 12 spłacało 

swoje zobowiązania, a spłaciło je 51
47

. Do sądu podano 11 dłużników, wśród 

których było 5 adwokatów i 6 praktykantów adwokackich
48

.  

W 1902 r. w sądzie dochodzono należności od: 6 adwokatów, 1 pracownika 

dyrekcji kolejowej, 1 pracownika przy rządzie krajowym w Bośni, 7 praktykan-

tów adwokackich, 1 sekretarza urzędu gminy. Prawomocne wyroki egzekwowa-

no od 1 adwokata i 1 pracownika Dyrekcji Kolei we Lwowie
49

. 

W roku sprawozdawczym 1912–1913 towarzystwo miało 840 dłużników; wie-

rzytelności sięgały 64 521,53 k. Zarząd stowarzyszenia przyznał, iż kwota 2364,26 k 

jest nieściągalna, za trudne do odzyskania uznano 2818,71 k, a windykowano należ-

ność 34 028,56 k. Zwrot długów w danym okresie wyniósł 12 874,60 k
50

. 

Do sądu podano m.in. 24 adwokatów, 44 praktykantów adwokackich, 17 in-

żynierów, 19 urzędników państwowych, 3 dziennikarzy, 26 lekarzy. Po wyro-

kach sądowych egzekwowano należności od 4 adwokatów, 13 praktykantów 

adwokackich, 3 inżynierów i 2 lekarzy
51

. 

Drugą istotną formą pomocy była opieka zdrowotna. Lekarze lwowscy, Ży-

dzi i Polacy, udzielali jej studentom bezpłatnie, niejednokrotnie byli członkami 

wspierającymi towarzystwo finansowo.  

Pierwszym lekarzem pomagającym studentom był Mojżesz Beiser (1807–

1880), absolwent Uniwersytetu Wiedeńskiego (1835), praktykujący we Lwowie 

od 1850 r. Był on współzałożycielem Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego 

(1867). Rada Miasta Lwowa nadała mu w 1876 r. honorowe obywatelstwo. Był 

członkiem wszystkich towarzystw i zakładów dobroczynnych. Uzyskane hono-

raria od zamożnych pacjentów przeznaczał na leki i pomoc dla ludzi biednych. 

W pozostawionych jego materiałach istniał zapis, iż na pomoc biednym prze-

znaczył 64 000 złr
52

. Towarzystwo Rygorozantów w uznaniu zasług nadało mu 

tytuł członka honorowego. 

                                                      
47 Trzydzieste siódme Sprawozdanie…, s. 12. 
48  Tamże, s. 17. 
49  Trzydzieste szóste Sprawozdanie…, s. 17. 
50  XLIII Sprawozdanie…, s. 10, 12, 16. 
51  Tamże, s. 16. 
52  Słownik lekarzy polskich XIX w., t. 3, Warszawa 1997, s. 34; Życiorys Mojżesza Beisera dokto-

ra medycyny, obywatela honorowego, radnego miasta Lwowa, skreślił brat jego Jan Beiser, 

doktor praw, z j. niem. przeł. M. Sternal, Lwów 1881, s. 13. Pierwszą pracę Beiser podjął  

w 1836 r. w Gwoźdźcu k. Kołomyi jako lekarz dworski księcia Romana Puzyny. Od 1846 r. 

był lekarzem miejskim w Kołomyi. Podczas Wiosny Ludów w 1848 r. był delegatem miasta do 

Rady Narodowej we Lwowie. Po upadku rewolucji władze austriackie objęły go dozorem poli-

cyjnym i karnie przeniosły do Żółkwi k. Lwowa. Od 1850 r. uzyskał zezwolenie na zamieszka-

nie i praktykę we Lwowie przy ul. Serbskiej. Jako lekarz służył chorym bez różnicy wyznania  

i zamożności. Jako jeden z nielicznych lekarzy pozostał we Lwowie w 1855 r. podczas epide-

mii cholery. W 1876 r. w uznaniu zasług Rada Miasta Lwowa nadała mu honorowe obywatel-

stwo. Był radnym miejskim, a ponadto członkiem przełożeństwa gminy wyznaniowej. 
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Pomocy medycznej studentom udzielali lekarze i aptekarze: Emanuel Blu-

menfeld (1811–1888), Maurycy Landesberg, dentysta Emil Lateiner, Fryderyk 

Landau, Jakub Mahl, Henryk Mehrer, Wilhelm Pisek, Leon Rapp, dr Hellman, 

dr Silberstein, a także Polacy: Czesław Uhma oraz Władysław Tatarczuch, le-

karz miejski i pierwszy dyrektor Lecznicy Powszechnej od 1886 r. Bezpłatne le-

ki wydawali studentom aptekarze: Jakub Beiser, Henryk Blumenfeld, Arnold 

Rappaport, Jan Rucker, Szymon Hay, Dawid Reitzer, Ignacy Rosner, Filip 

Rifczes, Leon Rosenbusch, Jan Rosner i Max Sokal. 

Z komisją pożyczkową blisko współpracowało biuro pośrednictwa pracy, 

powołane w 1902 r. Jego zadaniem było wyszukiwanie prac zarobkowych dla 

studentów oraz miejsc stażu i praktyk. W skład biura pracy wchodzili przedsta-

wiciele wszystkich żydowskich stowarzyszeń studenckich. Komitet biura pracy 

tworzyli Leon Wolf – przewodniczący, Emil Sommerstein – sekretarz (Towa-

rzystwo Rygorozantów), Aleksander Mandel i Ludwik Klaften (Związek), Wil-

helm Juffy i Natan Sprecher (Ognisko) oraz Leon Rosenkranz (Emunah)
53

. 

Zadaniem biura pracy było – oprócz pośrednictwa w szukaniu miejsc pracy 

– udzielanie informacji w sprawie egzaminów rządowych i rygorozów, prowa-

dzenie biblioteki prawniczej. Działalność na rzecz pomocy w zakresie pracy dla 

członków stowarzyszenia przedstawia tabela 4. 

Tabela 4. Pośrednictwo pracy (1901–1902) 

Lp. Rodzaj zajęć 
Poszukiwanie Otrzymano 

Lwów Prowincja Ogółem Lwów Prowincja Ogółem 

1. Korepetycje 67 16 83 11 15 26 

2. Praktyki adwokackie 38 2 40 21 1 22 

3. Praktyki urzędnicze 6 15 21 2 26 28 

4. Inne 4 – 4 3 – 3 

Razem 115 33 148 37 42 79 

Źródło: Trzydzieste piąte Sprawozdanie…, s. 11. 

Początki biblioteki przypadają na 1894 r., kiedy to Dawid Süsser podarował 

swoje zbiory prawnicze na rzecz studentów. Kolejne dary członków stowarzy-

szenia przyczyniały się do rozwoju biblioteki. W 1903 r. liczyła ona 57 tytułów 

książek w 78 tomach oraz 30 skryptów. Z biblioteki korzystało 113 studentów, 

odnotowano 235 wypożyczeń
54

. 

W 1906 r. posiadano 309 tytułów w 423 woluminach, ze zbioru korzystało 

120 czytelników. Bibliotekarzami byli: Józef Loewenherz, Leon Wolf, Jakub 

Schornstein i Bernard Horn.  

                                                      
53  Trzydzieste szóste Sprawozdanie…, s. 16. 
54  Tamże, s. 18. 
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Socjalny charakter stowarzyszenia, polegający na wspieraniu materialnie nie-

zamożnych studentów, był więc znaczący. Najbardziej potrzebującym zapewniano 

pożyczki finansowe, opiekę medyczną, pomoce naukowe, możliwości skromnego 

zarobku poprzez korepetycje oraz odbycia stażu zawodowego po studiach. 

b. Dom Studenta 

Zarząd towarzystwa uchwałą z 10 grudnia 1900 r. postanowił rozpocząć bu-

dowę domu studenckiego. W tym celu powołano komisję w składzie: przewod-

niczący Leon Bałaban, sekretarz Dawid Wasser i członkowie Leon Bloch, Hen-

ryk Loewneherz, Adolf Eile i Samuel Meisels
55

. 

W maju 1901 r. odbyła się narada w sali gminy wyznaniowej w sprawie 

przygotowań do planowanej budowy. Przewodniczący Zboru Izraelickiego Emil 

Byk (współzałożyciel Towarzystwa Rygorozantów i pierwszy przewodniczący) 

oraz Jakub Stroh aproponowali pomoc w postaci darowizny parceli pod budowę 

domu, poparcie w zbiórce środków finansowych oraz w staraniach o zezwolenie 

na uzyskanie koncesji na loterię fantową na ten cel
56

. 

Na rzecz budowy domu studenckiego utworzono odrębny fundusz towarzy-

stwa. Pierwsze pieniądze pochodzące ze zbiórki przekazali studenci ze Złoczo-

wa z urządzonego tamże wieczorku towarzyskiego. To samo uczynili studenci 

ze Stanisławowa, ofiarując 110,60 koron
57

. 

Zarząd towarzystwa w 1903 r. postanowił stworzyć trwałą podstawę do bu-

dowy domu studenckiego i przyspieszyć działania. Od gminy uzyskano bezpłat-

nie parcelę przy ul. Szpitalnej
58

. Prace przygotowawcze bezpłatnie zgodził się 

prowadzić Artur Schleyen – architekt i radny miasta Lwowa. Założono, że bu-

dynek będzie miał 40 izb, salę gimnastyczną, salę zebrań oraz pomieszczenia dla 

stowarzyszeń akademickich, boisko sportowe. 

W sprawozdaniu z 1903 r. stwierdzono: „Dom młodzieży żydowskiej będzie 

więc w tym wypadku i ogniskiem ruchu i życia studenckiego; stamtąd wyjdą 

idee świeże i zdrowe, hasła pełne zapału i szlachetnych porywów”
59

. 

Zebrano sumę 708,05 k, na cel ten złożyły się datki studentów syjonistów ze 

Złoczowa (37,10 k), składki zebrane przez towarzystwo Ognisko (203 k), stu-

denci z Tarnowa (16 k), Towarzystwo Bar Kochba z Tarnopola (20 k), Towa-

rzystwo Akademickie Vertrag w Stryju (60 k), Towarzystwo Akademickie 

Związek (50 k), Towarzystwo Ahwat Zion w Glinianach (3 k), Marceli Schaff 

(20 k), Lipa Schorr (14,80 k zebrane na weselu), adwokat Kornhäser z Jasła  

(25 k), adwokat dr Grünberg (10 k), Leon Reich (3 k)
60

. 

                                                      
55  Trzydzieste czwarte Sprawozdanie…, s. 8. 
56  Tamże, s. 9. 
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Budowniczym domu studenta był Emil Sommerstein (1883–1957), pięcio-

krotny (kolejno) przewodniczący zarządu towarzystwa w latach 1906–1911. Jak 

wspominał po latach:  

Rok minął od objęcia przeze mnie steru Towarzystwa Rygorozantów. Myśl zbudowania Żyd. 

Domu Akad. spędzała mi sen z powiek, ciągleśmy ją wałkowali na posiedzeniach wydziału – 

a mieliśmy do dyspozycji kwotę około 4000 koron zebraną sukcesywnie w ciągu minionego 

piętnastolecia. Pod hasłem budowy domu kandydowałem na prezesa Towarzystwa Rygoro-

zantów. Prezesura Towarzystwa Rygorozantów była bowiem drugim (po Ognisku) poważ-

nym etapem do odegrania roli, a raczej przygotowaniem się do zawodu politycznego61. 

Atmosferę społeczno-polityczną tamtych czasów w środowisku żydowskim 

Lwowa tak scharakteryzował Abraham Ozjasz, przewodniczący zarządu w la-

tach 1928/1929: 

Zdobyliśmy całe prawie społeczeństwo, dotarliśmy do najdalszych miejscowości na pro-

wincji. Dom akademicki stał się kuźnią myśli narodowej, stąd zagrzmiały głośne hasła re-

nesansu narodowego. Cały okres pracy drugiej epoki istnienia towarzystwa, to okres pracy 

nad narodowym uświadomieniem młodzieży, a następnie całego społeczeństwa62. 

Rozpoczęcie budowy opóźniło się ze względu na zbyt podmokłe położenie 

parceli przy ul. Szpitalnej. Przełomowy okazał się rok 1908. Jakub Stroh – wie-

loletni działacz i członek wspierający stowarzyszenia – ofiarował plac pod bu-

dowę domu przy ul. św. Teresy o powierzchni 354 sążni kwadratowych i warto-

ści 35 400 k, ponadto ofiarował 1000 k na budowę
63

. Ogólna suma pozyskanych 

środków wynosiła 6600 k. Galicyjska Kasa Oszczędności udzieliła kredytu hipo-

tecznego na kwotę 8700 k
64

. 

Budowie patronowała komisja w składzie: J. Stroh, Norbert Atlas, Maurycy 

Silberstein, B. Hausmann, Maks Finkelstein, E. Sommerstein i Benno Both. 

Prace budowlane prowadził Norbert Atlas, według projektu Alfreda Zacha-

riewicza. Zaplanowano oddanie 50 lokali mieszkalnych dla 100 studentów. 

Koszt budowy ustalono na 126 000 koron
65

. 

10 października 1909 r. uroczyście otwarto Dom Akademicki. Od 1 grudnia 

zamieszkało w nim 48 studentów politechniki, 39 z uniwersytetu oraz 6 z Aka-

demii Weterynaryjnej. Ze względu na miejsce zamieszkania byli tam studenci: 

ze Stanisławowa – 23, Tarnopola – 9, Drohobycza – 8, Kołomyi – 7, Brodów – 5, 

Lwowa – 4, Brzeżan – 4, Złoczowa – 4, Przemyśla – 3, Sambora – 2, Bolechowa 

– 2, Jarosławia – 2, Ławocznego – 2, i po jednym z Krakowa, Wiednia, Czer-

niowiec, Śniatynia, Rosji i Królestwa Polskiego
66

. 

                                                      
61  E. Sommerstein, Wspomnienia czynu od wspomnień do nowego czynu, [w:] Jednodniówka…, s. 1. 
62  A. Ozjasz, Trzy epoki, [w:] Jednodniówka…, s. 6. 
63  XLI Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa ku wspieraniu słuchaczów wszechnicy, rygorozan-

tów i asymilantów wyznania mojżeszowego we Lwowie za rok administracyjny 1907/1908, 

Lwów 1908, s. 24. 
64  Tamże, s. 20. 
65  Tamże. 
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Opłaty miesięczne ustalono na 15 koron, oprócz tego 1,80 k na fundusz gwa-

rancyjny, a 20 miejsc przyznawano za opłatą zniżkową po 7,50 k miesięcznie – 

dla niezamożnych studentów.  

Jak stwierdził zarząd stowarzyszenia, w sprawozdaniu za 1910/11: „Żydow-

ski dom akademicki to korona filantropijnej działalności naszego Towarzystwa, 

wzniesiony w czterdziestoletnia rocznicę istnienia […]”
67

. W domu uruchomio-

no tanią kuchnię przez stowarzyszenie studenckie Ognisko. 

Środki finansowe zebrane w formie darowizn nie pokryły kosztów budowy, 

pozostał dług wynoszący 60 000 k – wobec dostawców materiałów budowla-

nych i wykonawców. Finansową obsługę utrzymania domu oraz spłatę długów 

zlecono firmie Unia Kredytowa, istniejącej we Lwowie żydowskiej korporacji 

finansowej. Dom Studencki w okresie od 1 stycznia 1912 do 31 grudnia 1913 r. 

dał przychód w wysokości 24 939,48 k
68

. 

Wzrosła ofiarność społeczeństwa na utrzymanie domu, w okresie tym datki 

wynosiły 5491,28 k, natomiast koszty administracji domu opiewały na kwotę  

11 167, 10 k. Wierzycielom spłacono sumę 15 166 k
69

. 

Budowa domu studenckiego była ideą jednoczącą członków stowarzyszenia, 

a także społeczność żydowską w Galicji Wschodniej. Dał temu wyraz wielo-

krotny prezes E. Sommerstein: „Staraliśmy się powiększyć nasz poczet człon-

ków wspierających ze Lwowa i to nam się w znacznej mierze udało. Rozbudzili-

śmy zainteresowanie, zwłaszcza z okazji budowy domu akademickiego”
70

. 

Na przełomie XIX i XX w. coraz bardziej widoczne stało się zaktywizowa-

nie Towarzystwa Rygorozantów pod względem ideologicznym i politycznym. 

Dotyczyło to wszystkich stowarzyszeń studenckich we Lwowie. Studenci intere-

sowali się polityką. Część z nich była skupiona na aktywnym uczestnictwie  

w działalności politycznej, inni oczekiwali obrony swoich interesów bytowych. 

 W środowisku studenckim żydowskim nastąpiło zróżnicowanie opcji poli-

tycznych. Charakteru politycznego nabierała wszelka aktywna działalność w or-

ganizacjach młodzieżowych. Większość studentów żydowskich przyłączyła się do 

młodego wówczas lwowskiego ruchu syjonistycznego. Wczesne organizacje syjo-

nistyczne we Lwowie odpowiadały na potrzeby społeczne Żydów galicyjskich,  

a walka o równouprawnienie stawała się priorytetem. Nadal aktywni byli studenci 

zorienowani politycznie na socjaldemokrację oraz opowiadający się za asymilacją. 
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Jewish Student Association of Rigorisants in Lviv (1868–1914) 

Summary  

In the year 1868, Jewish students established in Lviv a self-assistance association referred to as the 

Association of Rigorisants. The objective of this organization was to provide a financial assistance 

to cover the costs of school fees, and also those of examinations. A low-cost kitchen was run,  

a free-of-charge medical assistance was organized, and accommodation in a student’s hall of resi-

dence was provided. Also, assistance was provided in terms of searching for a short-time employ-

ment, and also vocational internship after graduation. Living in Lviv and amongst Poles and 

Ukrainians, Jewish students maintained a close collaboration with Polish and Ukrainian student 

associations. At the beginning of the 20th century, when modern political parties and the move-

ments of national rebirth were being formed, the Association found itself under the influence ex-

erted by Zionism. In the new political and social circumstances, collaboration with other nationali-

ties had ceased; young Jews started to live next to them, rather than together with them. However, 

isolationism did not eradicate tolerance for other nationalities inhabiting Galicia. 

Keywords: Galicia, Lviv, Jews, students, financial self-assistance. 
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Перша світова війна значною мірою ускладнила соціальне й економічне 

становище українського населення Галичини. Багато українських сімей 

втратили годувальників й матеріально зубожіли, спалахували інфекційні 

захворювання, в молодіжному середовищі виникали асоціальні явища, 

зростала дитяча злочинність. Поряд зі згаданими соціальними проблемами, 

особливо загрозливою у вимірах масштабності та перспективних наслідків, 

стала поява значної кількості дітей-сиріт.  

Така ситуація викликала значне занепокоєння в середовищі 

українського духовенства та світської інтелігенції. Задля допомоги 

знедоленим українським дітям у 1915 р. у Львові з ініціативи 

„Українського комітету надання помочі вдовам і сиротам жертвам війни” 

було відкрито перший у повоєнних роках опікунський заклад – „Захист для 

сиріт ім. Митрополита Андрея графа Шептицького”. У газеті „Діло” був 

опублікований допис, в якому автор отець В. Лициняк висловлював щире 

сподівання на вагомі успіхи цього осередку: „приготований на десятки,  

а навіть сотки дальших сиротят і має в Бозі надію, що сей скромненький 

початок стане засновком поважної інституції”
1
. 

                                                      
1  В. Лициняк, Сирітський захист, “Діло” 1915, ч. 126, c. 2. 
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Лише за шість місяців роботи захисту кількість сиріт, що знайшла тут 

притулок, збільшилася з шести до 130 осіб
2
. У 1916 р. комітет звернувся до 

Львівського монастиря сестер Василіянок з проханням перейняти ведення 

захисту у власне розпорядження. Про те з якою відповідальністю  

і старанністю поставилися монахині до справи виховання дітей-сиріт, 

свідчить той факт, що в 1917 р. монастир скерував двох сестер для 

навчання на спеціальних курсах виховання сиріт аж у Берлін. Тут вони 

мали змогу вивчити найновіші тогочасні педагогічні здобутки, зокрема  

в напрямку реалізації індивідуального підходу у вихованні особистості  

в колективі
3
. Крім того, монахині взяли участь у педагогічних викладах, 

влаштованих заходами католицького товариства „Карітас”. Однією  

з центральних проблем було визначено потребу введення в практику 

новітніх методів і форм виховання. Сестри також оглянули берлінські 

захисти, ознайомилися з апробованими тут методами і формами виховання 

дітей та технічним забезпеченням цих закладів. Слід відзначити, що діти 

тут були поділені у так звані родинні групи, по 24–25 осіб різного віку. 

Згодом усі ці прогресивні надбання монахині, не зважаючи на матеріальні 

труднощі, намагались втілити у практику роботи українських захистів.  

Налагодження ефективної діяльності опікунсько-виховної установи,  

в складних умовах тогочасного життя, потребувало від сестер-виховательок 

не лише фахової педагогічної компетентності, а й додаткових соціально- 

-педагогічних умінь, жертовності та самопосвяти. Діти, які потрапляли до 

захисту, були дуже занедбані як у моральному, так і фізичному плані. 

Спочатку треба було подбати про покращення їх здоров’я, формування  

у них елементарних навиків гігієни та самообслуговування, забезпечення 

одягом та взуттям. Водночас у захисті перебували як немовлята, котрим 

був потрібний спеціальний догляд, так і діти старшого віку, взаємодія  

з якими також вимагала врахування особливостей психо-фізичного 

розвитку. Вже у 1918/1919 рр. кількість дітей зросла до 251. В 1921 р. 

хлопців було переведено під опіку отців Редемптористів у Збоїщах та отців 

Василіян у Бучачі.  

Не зважаючи на матеріальну скруту, сироти були забезпечені усім 

необхідним і більше того, мали змогу здобувати освіту. Серед вихованців 

були учні школи, вчительської семінарії, а також гімназії, що працювала 

при монастирі. Окрім того, сироти навчались у промисловій, торгівельній 

та вищих школах Львова. Деякі з них відвідували майстерні, де набували 

вмінь шиття та моделювання одягу. 

Сестри, що провадили захист, прагнули створити всі необхідні умови 

для різнобічного розвитку дітей, тому особливу увагу вони звертали на 

                                                      
2  С. Цьорох, Погляд на історію та виховну діяльність монахинь Василіянок, Рим 1964,  

с. 158. 
3  Там само, с. 160. 
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створення можливостей цікавого проведення їх дозвілля. До послуг дітей 

були бібліотека, домашнє радіо, патефон, організовували ігри в теніс, м’яч, 

ковзанки і та ін. 

Зрозуміло, що одна установа не могла задовольнити потребу опіки  

й виховання осиротілих дітей, а тому розвиток цієї ділянки був об’єктивно 

зумовленим. Мережа опікунських установ, яку створювали представники 

різних чернечих спільнот доволі швидко набувала значної кількості. Для 

координації такої роботи й систематичної підтримки цих установ у 1918 р. 

у Львові з ініціативи митрополита засновується спеціальне товариство, що 

було назване на його честь „Захист для сиріт ім. Митрополита Андрея 

графа Шептицького”.  

Згаданий вище „Український комітет надання помочі вдовам і сиротам 

жертвам війни”, уклав спеціальне звернення до українського народу, в якому 

обґрунтував потребу заснування товариства таким чином: „У хвилі, коли на 

нашій землі виросли десятки тисяч могил, коли тисячі бездомних сиріт 

тиняються і блукають по зруйнованих оселях на нас лежить обов’язок 

утворити всенародну інституцію для українських сиріт у честь Того, що на сім 

полі добродійности присвічував нам великодушним приміром”
4
. 

Президентом товариства було обрано митрополита, а серед його членів 

можна назвати таких видатних представників українського духовенства, як 

В. Лициняк, І. Лежогубський, К. Шептицький, Ю. Дзерович, В. Лаба,  

Т. Войнаровський.  

Товариство повинно було дбати про підтримку та опіку безпритульних 

дітей, і що видається нам особливо цінним, створювати їм можливості 

здобувати освіту в навчальних закладах різних рівнів, забезпечувати 

сприятливі умови для їхнього розвитку і подальшої самореалізації. 

Історія заснування товариства має доволі символічний характер. 

Протягом трьох років (1914–1917) митрополит Андрей, як політичний 

арештант, відбував поневолення в російських в'язницях. На честь його 

повернення галицька громада вирішила засвідчити всенародну любов  

і пошану шляхом добровільного збору коштів. Громадськість активно 

підтримала таке починання й внаслідок цього було зібрано 12 тисяч 

австрійських корон, які стали основою новоствореного Фонду ім. 

Митрополита А. Шептицького для українських сиріт. За задумом ініціаторів, 

відсотки фонду мали стати джерелом фінансового забезпечення 

різноманітних опікунських установ. Незабаром митрополит Андрей 

збільшив цей фонд власною пожертвою, долучивши уп'ятеро більше коштів. 

Не можна не звернути увагу на цілеспрямоване стратегічне планування 

діяльності товариства, а саме на її фінансове забезпечення. На першій 

нараді товариства було вирішено купити два маєтки Посіч та Посіч – Майдан 

                                                      
4  Царський в'язень. 1914–1918, [w:] Спогади, Львів 1918, с. 121.  
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в Станіславівському повіті. Земельний наділ складав 3670 моргів, за нього 

було заплачено 2 400 000 корон (приблизно 330 тис. ам. дол.). Так, як 

товариство не мало потрібних коштів, його президент, митрополит 

Шептицький виділив необхідну суму. Прибутки від діяльності в цих маєтках 

мали стати фінансовою основою для подальшої діяльності товариства „Захист 

ім. Митрополита Андрея графа Шептицького для сиріт у Львові”. 

Основною метою діяльності товариства було визначено: „виховання 

сиріт обох статей, обрядів і обох народностей, котрі не мають нікого хто  

б хотів ними зайнятися, або діти, котрі через занедбанє у вихованню могли 

б вирости на шкідливих членів суспільности”
5
. Отож, як бачимо, діяльність 

товариства не зводилася лише до опіки біологічних сиріт. Його діяльність 

мала охоплювати значно ширшу соціальну верству, а саме соціальних 

сиріт. Надання соціально-педагогічних послуг такого спрямування вказує 

на високу компетентність членів товариства, їх турботу про майбутнє 

українських дітей й громадськості загалом. 

Свою діяльність товариство передбачало реалізувати шляхом 

заснування нових опікунсько-виховних установ, налагодження процесу 

виховання сиріт під проводом кваліфікованих фахівців, створенням умов 

для релігійно-морального вдосконалення, а також надання необхідних 

послуг для здобуття початкової, середньої освіти, фахового вишколу  

в ремеслі, промислі, торгівлі або інших практичних заняття, що 

забезпечить їм належні можливості для самостійного майбутнього життя. 

Товариство зобов’язувалось надавати своїм вихованцям стипендії на 

подальшу освіту, яку вони здобуватимуть за межами опікунських установ. 

Воно декларувало наміри сприяти в закупівлі фахових знарядь для 

започаткування самостійної професійної діяльності, а також забезпечувати 

посаг для влаштування сімейного життя.  

Серед першочергових завдань, над вирішенням яких товариство мало 

працювати насамперед було визначено: 

1) високу смертність новонароджених, 

2) „моральний і фізичний занепад дітей і молоді, 

3) національний занепад; 

4) винародовлення”
6
. 

При визначенні пріоритетів і змісту опікунсько-виховної діяльності, 

члени товариства відштовхувались від чітких переконань, що кожна особа, 

яка здорова, добре вихована й національно свідома є цінним капіталом 

громадянства. А коли йдеться про сотні і тисячі таких осіб, не викликає 

сумнівів важливість й необхідність планової і систематичної опіки усіх 

                                                      
5  Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАУ), ф. 572, оп.1, спр. 

13 (Статут товариства „Захист імені Митрополита Андрея графа Шептицького для сиріт” 

1917–1918), а. 3.  
6 Там само, а. 3. 
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потребуючих дітей в Галичині: сиріт, напівсиріт, занедбаних, убогих  

і хворих.  
Для налагодження такої широко планової роботи товариством було 

вирішено створити спеціальну Українську краєву комісію опіки над дітьми 

і молоддю. Завдання цієї комісії мали охоплювати: 

1) проведення планової роботи в краї; 

2) здійснення представництва своїх інтересів у державних органах; 

3) налагодження взаємозв’язків з інституціями, які працюють з дітьми  

і молоддю; 

4) популяризацію ідеї турботи про дитину й підтримку усіх починань, 

спрямованих у цьому ж руслі; 

5) влаштування фахових курсів, участь в конгресах, розповсюдження 

відозв і та ін; 

6) організація порадництва і надання роз’яснень щодо діяльності  

в окресленій сфері
7
. 

В кожному повіті краєва комісія повинна створити повітову комісію, 

яка в свою чергу матиме такі обов’язки: 

1) визначити фахового опікуна для всієї округи; 

2) надавати безоплатну лікарську допомогу вбогим новонародженим, 

консультації і поради матерям; 

3) влаштовувати дітей, позбавлених батьківської опіки, у прийомних 

сім’ях, які можуть належно виконувати обов’язки щодо опіки  

й виховання, або в наявних закладах, постійно спостерігаючи за 

розвитком і вихованням дітей. Такий контроль мають здійснювати 

спеціально призначені жінки або підготовлені доглядальниці; 

4) забезпечувати юридичну допомогу в питаннях аліментів та інших 

важливих справах; 

5) влаштовувати старших дітей в освітніх і професійних установах 

(фахових школах, торгівельних або ремісничих закладах) з метою 

пошуку шляхів матеріального забезпечення їхнього майбутнього; 

6) взаємозв’язок з „сирітським судею”; 

7) представляти краєвій комісії звіти і виконувати її розпорядження
8
. 

Така цілеспрямована й відповідальна діяльність, згідно з прогнозами 

ініціаторів, повинна була хоча б на 20% знизити смертність 

новонароджених, найчастішими причинами виникнення якої були; 

матеріальна скрута, безграмотність, „брак розумної поради, а часто зла 

воля”
9
. Водночас успішні досягнення забезпечать приріст населення,  

а також створять умови для виховання нового фізично й морально 

здорового покоління, що в свою чергу закономірно позитивно вплине на 

переконання старшого покоління.  

                                                      
7 Там само, а. 3. 
8  Там само, а. 4. 
9  Там само, а. 4. 
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Вже на той час натхненники такої масштабної соціально-педагогічної 

діяльності визнавали, що державну підтримку можуть отримати лише 

ефективні товариства, а тому аби в перспективі розраховувати на сприяння 

влади слід докладати значних зусиль й ретельно виконувати поставлені 

завдання. 

Через кілька років діяльності товариства акція порятунку й опіки 

воєнних сиріт у Львівській архієпархії набула значних обсягів. Понад 600 

дітей було поміщено в спеціальні захисти, 2500 влаштовано в сім’ях  

у приватних домах. У Львові в захисті імені митрополита Андрея графа 

Шептицького під проводом сестер Василіянок перебувало 200 сиріт, 

хлопців і дівчат у віці від 2 до 14 років
10

. Тим не менше отець Василь 

Лициняк відзначав, що не зважаючи на досягнуте, обсяги праці товариства 

є недостатніми, й попри все надалі залишаються тисячі дітей, які 

потребують належної опіки. 

Кількісні обсяги явища сирітства станом на 1931 р. можна простежити 

на підставі таблиці 1. Таблиця демонструє кількісні показники охоплення 

сиріт опікою, а також їх територіальний розподіл. Задля налагодження 

системної допомоги потребуючим дітям у Львівській архієпархії було 

прийнято рішення закріпити сирітські захисти за відповідними 

територіальними громадами, а для забезпечення їх утримання – проводити 

добровільні збірки в межах цих територій.  

Не зважаючи на фінансову скруту, товариство знаходило матеріальні 

кошти, щоб забезпечити постійною підтримкою сиріт усіх вікових 

категорій – як немовлят, так школярів і студентів. Саме під егідою цього 

товариства в 1928 р. у Брюховичах був відкритий захист для сиріт-

немовлят віком від двох тижнів і дітей до шести років, якими опікувалися 

сестри Студитки
11

. Перебування однієї дитини в захисті обходилось 40–50 

злотих щомісячно, але митрополит постійно утримував декількох 

вихованців власним коштом. 

Діяльність товариства „Захист для сиріт…” була спрямована на 

реалізацію ряду актуальних завдань того часу. Так, воно надавало 

фінансову допомогу захистам; докладало зусиль, щоб забезпечити здібним 

дітям можливість здобувати середню й вищу освіту, а також оплачувало 

перебування сиріт у ремісничо-промисловій бурсі, інституті при Малій 

семінарії, інституті сестер Василіянок. У 1937/1938 навчальному році  

в інтернатах під опікою товариства було 66 осіб. На кошти товариства були 

придбані вілла в Брюховичах (для захисту сестер Студиток), будинки для 

сиротинців у Сколє і Долині, надавалась допомога сестрам Пресвятої 

Родини, що утримували захоронку у с. Залуки й та ін. На засіданні ради 

товариства в 1920 р. А. Шептицький висунув ідею заснування 

                                                      
10  Там само, а. 13–14. 
11  ЦДІАУ, ф. 408, оп. 1, спр. 321, а. 7. 
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хліборобсько-ремісничої школи для сиріт, які через брак відповідних 

здібностей не зможуть навчатися у вищих навчальних закладах. Тому  

в цьому ж році товариство, знову ж таки за кошти митрополита, з метою 

створення виробничо-практичної бази для рільничої школи, закупило  

у Зарваниці земельну ділянку площею понад 232 морги
12

. 

Таблиця1. Сирітські захисти Львівської Єпархії у 1931 р 

№ Місцевість Керівник захисту 
Кількість сиріт Повіти, закріплені за 

захистом хлопців дівчат 

1 Бережани сестри Служебниці — 20 

Бережанський, 

Зборівський, 

Рогатинський 

2 Болехів сестри.Служебниці 2 8 Долинський 

3 Брюховичі сестри Студитки 6 4 Львівський 

4 Вишнівчик сестри Василіянки — 10 Підгаєцький 

5 Городок Ягайл. сестри Служебниці — 7 Городецький 

6 Долина сестри Пресв.Родини 9 6 Долинський 

7 Калуш сестри Служебниці 7 11 Калуський 

8 Камін.Струмил. сестри Служебниці — 11 

Струмилово.-

Кам’янецький, 

Радехівський 

9 Львів сестри Василіянки — 27 Бібрецький 

10 Львів отці Студити 27  Бібрецький 

11 Підмихайлівці сестри Василіянки  9 Жидачівський 

12 Сколе сестри Йосафатки 18 9 Б.Скільський 

13 Словіта сестри Василіянки  10 Золочівський, Брідський 

14 Стрий світські особи 15 5 Стрийський 

15 Теребовля світські особи 9 5 Теребовельський 

16 Тернопіль сестри Служебниці 8 21 
Тернопільський, 

Збаразький, Скалатський 

17 Унів отці Студити 35  
монастир удержує сиріт 

власним коштом 

18 Якторів сестри Студитки 8 12 Перемишлянський 

Разом 144 175  

ЦДІАУ, ф. 408, оп. 1, спр. 321, а. 7. 

Рада товариства на чолі з президентом займалася й такими питаннями, 

як щорічне прийняття сиріт до захистів, надання місячних стипендій 

студентам і учням середніх навчальних закладів, сплата державних 

                                                      
12  Звіт з діяльності Ради Товариства „Захист ім.митрополита Андрея графа Шептицького 

для сиріт” у Львові за перше 20-ліття (1918–1938), Львів 1938, с. 28.  
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податків. Поряд з тим, рада вишукувала можливості й засоби для допомоги 

тим організаціям, напрямки роботи яких були ідентичні до діяльності 

товариства. Це були організації як освітньо-виховного (товариства 

„Українська захоронка”, „Руска Оселя Вакаційна”), так і харитативного 

(„Марійські Дружини”), а також і культурно-мистецького спрямування 

(товариство „Прихильників мистецтва”). З стипендійних фондів товариства 

„Захист для сиріт…” користали учні вселюдних шкіл, гімназій, мистецької 

школи у Відні, школи візантійського мистецтва, студенти консерваторії, 

Львівського університету, Академії малярства, факультету стоматології  

у Варшаві, інституту педагогіки в Кракові, слухачі курсів суспільних наук 

у Львові. Загалом у 1937/1938 навчальному році стипендії товариства 

отримували 22 особи. Окрім цього, товариство надавало стипендії не 

тільки сиротам, а й талановитим дітям з незаможних родин
13

. У 1937/1938 

навчальному році на повному забезпеченні товариства було 120 сиріт,  

а в 1938/1939 – 115. Детальний розподіл сиріт у навчально-виховних 

закладах різного рівня, які перебували на утриманні товариства „Захист 

для сиріт…” у 1938/1939 навчальному році, ілюструє табл. 2. 

Таблиця 2. Pозподіл сиріт у навчально-виховних закладах різного рівня, які перебували на 

утриманні товариства “Захист для сиріт…” у 1938/1939 навчальному роц 

№ Навчальний заклад 
Кількість сиріт 

Разом 
хлопців дівчат 

1 вселюдна школа 17 11 28 

2 гімназія 16 8 24 

3 ліцей — 4 4 

4 технічна школа у Львові 1 — 1 

5 торговельна школа “Просвіти” 1 1 2 

6 однорічні торговельні курси 2 2 4 

7 академія закорд. торгівлі 1 1 2 

8 медицина — 1 1 

9 філософія 4 4 8 

10 право — 1 1 

11 музичний інститут 1 — 1 

12 держ. педагогіум в Кракові — 1 1 

13 „Studium Społeczne” 1 1 2 

14 
кравецька фахова школа 

сестер Василіянок 
— 10 10 

15 
семінарія для виховательок 

дошкільних установ 
— 14 14 

16 ремісничо-промислова бурса 3 — 3 

17 
дошкілля сестер Студиток  

у Брюховичах 
  9 

всього 56 59 115 

Звіт з діяльності Ради Товариства „Захист ім.митрополита Андрея графа Шептицького для 

сиріт” у Львові за перше 20-ліття (1918–1938), Львів 1938, с. 28. 

                                                      
13  ЦДІАУ, ф. 408, оп. 1, спр. 321, а. 15. 
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З-поміж усіх ділянок праці товариства потрібно відзначити особливо 

потрібну, як на нашу думку, працю в напрямі підготовки вихователів  

і підвищення кваліфікації педагогічного персоналу навчально-виховних 

закладів, утримуваних греко-католицькою церквою. Відкриттю таких 

установ завжди передувала попередня підготовка вихователів на 

спеціальних педагогічних курсах, де викладалася популярна в той час 

технологія виховання Ф. Фребеля і М. Монтессорі. Також майбутні 

вихователі знайомилися з досвідом практичної діяльності закладів інших 

згромаджень. Для поглиблення професійних знань духовних і світських 

осіб, які працювали у монастирських школах, захоронках і сиротинцях,  

з ініціативи митрополита Андрея в 1927 р. було проведено чотириденний 

педагогічний семінар. Теми рефератів, виголошених на семінарі, свідчать 

про широке коло актуальних освітніх, виховних і організаційних питань, 

що виносились на обговорення. Для прикладу наведемо кілька тем: 

„Виховні ідеї в наших монастирських школах”, „Завдання монастирських 

захоронок”, „Фізичний та психічний розвиток дитини та гігієна цього 

віку”, „Як учити в монастирських школах, щоби наука спричинилася до 

вироблення християнського світогляду молоді”, „Середники педагогічні, 

що застосовуються в католицьких виховних заведеннях”, “Справа 

організації наших монастирських шкіл в Галичині”. 

В 1921 р. товариство взялося за облаштування вакаційного дому для 

дітей в Підлютім на території митрополичої власності та почало будову 

сиротинця в Жовкві. Дуже часто товариство відповідало на прохання вже 

наявних дитячих установ – сиротинців та захоронок й надавало 

матеріальну допомогу в їх щоденній діяльності, наприклад, сиротинцю 

сестер Василіянок в Словіті. В 1923 р. митрополит подарував товариству  

в грудні 750 тис. корон на покриття заборгованості
14

. 

Турбота про долю дітей-сиріт посіла центральне місце у діяльності  

А. Шептицького. Турбота про знедолених дітей здійснювалася не тільки 

завдяки коштам товариства, а й значною мірою через особисту 

меценатську допомогу митрополита. Свідченням цього, зокрема, 

виступають чисельні звернення чернецтва з проханням надати допомогу 

для будівництва притулків, захистів тощо. Серед багатьох прикладів  

є звернення сестер Йосафаток з с. Мокротина та з с. Стоянів з проханням 

матеріальної допомоги для будівництва сиротинця
15

. За матеріальною 

допомогою для такої ж цілі до митрополита А.Шептицького зверталися  

і сестри Студитки із с. Убинє і з с. Яхторів та багато інших. 

                                                      
14  Л. Гентош, Благочинна діяльність митрополита Української греко–католицької церкви 

Андрея Шептицького (1901–1944) задля реформування українських інституцій 

суспільної опіки, [w:] Збірник наукових праць „Гілея: науковий вісник” 2016, Випуск 106, 

с. 42.  
15  ЦДІАУ, ф. 408, оп. 1, спр. 258, а. 3. 
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Загалом, фінансовий стан товариства на початку 1920–х був складним 

через зниження цін на деревину та інфляцію. В 1930-ті роки товариство, не 

зважаючи на економічну кризу і зниження прибутків з маєтностей, 

розгорнуло різні форми діяльності та почало фінансувати нові проекти. 

Майже щороку надавало підтримку комітетові українських півосель при 

товаристві „Українська захоронка”, для організації літнього дозвілля дітей 

дошкільного віку. Кошти в розмірі по 500 золотих отримувала особисто 

голова комітету і керівничка організації „Української захоронки” Софія 

Ракова
16

. Також питаннями літнього відпочинку дітей з малозабезпечених 

сімей займалося „Товариство вакаційних осель”, котрим керувала  

О. Бачинська. Ця організація отримувала також кошти від митрополита 

Шептицького на організацію перебування у відпочинкових комплексах  

у с. Милованні Товмацького повіту та в с. Кошеві Коломийського повіту. 

Від 180 до 200 дітей отримували можливість відпочити влітку при 

допомозі „Товариство вакаційних осель”. Цікаво, що до акції митрополита 

часто долучалися різні українські кооперативні підприємства як от 

Маслосоюз, „Золотий колос”. Товариство „Захист для сиріт…” 

практикував одноразову допомогу різним українським організація, що 

займалися дітьми або ж освітою, як наприклад різним закладам „Рідної 

Школи”
17

. 

Досвід створення і діяльності товариства „Захист для сиріт імені 

Митрополита Андрея графа Шептицького” є прикладом вияву 

громадянської зрілості, національної свідомості, високої моральності  

й жертовності українського народу. Турбота про майбутнє свого народу 

знайшла вияв у піклуванні над найбільш соціально вразливою групою – 

дітьми-сиротами. Діяльність щодо їх опіки і виховання набула системного 

характеру, в її основі були закладені прогресивні тогочасні педагогічні 

надбання. Працівники опікунських установ здобували спеціальну 

професійну підготовку, що в поєднанні з моральними цінностями  

й милосердям ставали запорукою успішної виховної діяльності. 

Наставництво й систематична самовіддана жертовність митрополита на 

користь потребуючих є яскравим прикладом для наслідування 

прийдешніми поколіннями. 

                                                      
16  ЦДІАУ, ф. 358, оп. 1, спр. 341, а. 59-61. 
17  Л. Гентош, Благочинна діяльність митрополита Української греко–католицької церкви 

Андрея Шептицького (1901–1944) задля реформування українських інституцій 

суспільної опіки, [w:] Збірник наукових праць „Гілея: науковий вісник” 2016, Випуск 106, 

с. 42.  
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Społeczno-pedagogiczna i charytatywna działalność 

Towarzystwa „Ochrona dla sierot imienia Metropolity 

Andrzeja hrabiego Szeptyckiego” (Galicja, 1918–1939) 

Streszczenie 

Trudne lata powojenne na początku XX wieku spowodowały znaczne pogorszenie społeczno-

ekonomicznej sytuacji ukraińskiej ludności w Galicji. Jednym z największych problemów było po-

jawienie się po wojnie znacznej liczby sierot, które potrzebowały pomocy materialnej, opieki spo-

łeczno-pedagogicznej oraz terapii psychologicznej. W celu rozwiązania powyższych problemów 

ukraińskie greckokatolickie duchowieństwo zainicjowało powstanie specjalnego Towarzystwa 

„Ochrona dla sierot im. Metropolity Andrzeja hrabiego Szeptyckiego”. Źródło finansowania towa-

rzystwa stanowiły dobrowolne ofiary mieszkańców, mecenat metropolity, a także wiele komercyj-

nych projektów, w jakich brał udział i którym zapewniał finansowe zabezpieczenie. Szeroko roz-

powszechniona działalność towarzystwa opierała się przede wszystkim na opiece i wsparciu bio-

logicznych i społecznych sierot oraz na oświatowo-wychowawczej i dobroczynnej aktywności. 

Towarzystwo udzielało finansowego wsparcia sierotom, dokładało starań w celu zapewnienia 
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uzdolnionym dzieciom możliwości edukacji na poziomie średnim i wyższym, za sprawą opłaty 

edukacji i przyznawania stypendiów, a także zagwarantowania im bezpłatnych miejsc w bursach, 

instytutach i seminariach, poszukiwało możliwości i sposobów wspierania organizacji, których za-

kres działalności pokrywał się z celami realizowanymi przez towarzystwo. Były to m.in. organiza-

cje oświatowo-wychowawcze („Ukrayinska zakhoronka” („Ukraińska ochronka”)), „Ruska Oselia 

Vakacyina” („Ruska Osada Wakacyjna”)) oraz charytatywne („Maryiski Druzhyny” (Maryjne 

Drużyny”)) i kulturalno-artystyczne (Towarzystwo „Prykhylnykiv mystectva” (Towarzystwo „Mi-

łośników sztuki”)). Towarzystwo dbało o socjalne zabezpieczenie młodzieży w pierwszym etapie 

jej dorosłego i samodzielnego życia. Z funduszy tej organizacji młodzi ludzie kupowali specjali-

styczny sprzęt pozwalający im na otwieranie własnych warsztatów rzemieślniczych, a także 

otrzymywali posagi stanowiące materialną podstawę dla zakładanych przez nich rodzin. Działal-

ność towarzystwa stała się zalążkiem systemowej, wieloaspektowej i efektywnej pracy społeczno-

pedagogicznej na rzecz ukraińskich dzieci, młodzieży i całej ukraińskiej społeczności. 

Słowa kluczowe: Towarzystwo „Ochrona dla sierot im. Metropolity Andrzeja hrabiego Szeptyc-

kiego”, sieroty, opieka, dobroczynność, mecenat. 

Social-Pedagogical and Charitable Activity of the Society 

‘Protection of the Orphans Named after Metropolitan Andrei 

Count Sheptytsky (Galicia, 1918–1939) 

Summary 

The hard times after the wars at the beginning of the 20th century caused the increasing of crisis 

social-economical state of the Ukrainian society in Galicia. One of the most painful problems was 

the appearance of large numbers of orphans, which needed the pecuniary aid, social-pedagogical 

care and psychological rehabilitation. In order to solve all the mentioned tasks, Ukrainian Greek-

Catholic clergy initiated and founded a special society ‘Protection of the orphans named after Met-

ropolitan Andrei count Sheptytskyi’. Its financial base was the offerings of people, the patronage 

activity of the Metropolitan and a raw of commercial projects where he took part and supported 

financially. The activity of the society included a lot of spheres and found its expression in the 

guardianship and support of biological and social orphans; educational and charitable activity. It 

gave the support to the orphan-houses; made efforts in order to give the capable children possibil-

ity to gain a secondary and a high education, by paying for their study and giving grants as well as 

providing orphans with living in high schools, colleges, seminaries; looked for the possibilities and 

means to help those organisations which directions of activity coincided with the activity of the 

society. There were educational organisations, such as ‘Ukrainian zahoronka’, ‘Ruska Oselia 

Vakaciina’; charitable organisations, such as ‘Sodality of Our Lady’; as well as organisations of 

cultural-artistic directions, such as ‘Society of Art’s adherents’. The society provided the social ac-

companiment of the youth on the first stages of their independent grown-up life. At the cost of the 

society young people were buying special equipment for the opening of trade studios and also they 

were receiving the dowry which became a material background for the new-born families. The ac-

tivity of the society was a bright example of a systematic, multidimensional, effective social-

pedagogical work in favour of the Ukrainian children and youth and the whole Ukrainian society 

in general. 

Keywords: society ‘Protection of the orphans named after Metropolitan Andrei count 

Sheptytskyi’, orphans, care, charity, patronage. 
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Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych 

Szkół Powszechnych (1933–1939) 

Słowa kluczowe: historia edukacji w Drugiej Rzeczypospolitej, Towarzystwo Popierania Budowy 

Publicznych Szkół Powszechnych, szkolnictwo powszechne w Polsce. 

Wstęp 

Realizacja Ustawy o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 r.
1
 przypadła nie 

tylko na lata szkolnego wyżu demograficznego, ale również na trudny okres 

kryzysu ekonomicznego, trwającego w Polsce do 1935 roku. Te uwarunkowania 

stały się przyczyną trudności lokalowych w szkolnictwie powszechnym, zwłasz-

cza na wsi i spowodowały, że wiele dzieci nie realizowało obowiązku szkolne-

go
2
. Wyż demograficzny w szkolnictwie powszechnym, o którym wspominał 

minister WRiOP Janusz Jędrzejewicz, sprawił, że realizacja obowiązku szkolne-

go i powszechności oświaty była dla rządu ważnym zadaniem wagi państwowej 

i wpisywała się we wdrażanie ideologii wychowania państwowego
3
. 

W roku szkolnym 1935/1936 wskaźnik powszechności nauczania osiągnął 

najniższy w Polsce międzywojennej poziom – 88,3%. Marian Falski, kierownik 

                                                      
1  Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 30 maja 1932 r., Dz.U. RP 1932, nr 51, poz. 48;  

J.S. Bystroń, Zagadnienie sieci szkolnej, „Kultura Pedagogiczna” 1932, nr 12. 
2  W roku 1932 nastąpił gwałtowny spadek produkcji przemysłowej oraz pogłębił się kryzys  

w rolnictwie, polegający na obniżeniu cen i spadku spożycia. Z tego powodu rok 1932 określamy 

jako dno kryzysu, ponieważ w porównaniu z 1928 rokiem produkcja w Polsce spadła o 46%  

(w Europie o 27%), natomiast udział Polski w produkcji światowej spadł o 0,2% (Z. Landau,  

J. Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Warszawa 1971, s. 147–161). 
3  Przemówienie P. Ministra WRiOP Janusza Jędrzejewicza na posiedzeniu Państwowej Rady 

Oświecenia Publicznego w dniu 9 listopada 1932 r., „Oświata i Wychowanie” 1932, z. 10, s. 898. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.42
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Referatu Statystycznego Ministerstwa WRiOP, oszacował, że liczba dzieci nie-

wypełniających obowiązku szkolnego rosła w bardzo szybkim tempie i wynosiła 

w czerwcu 1933 r. 735 tys., w 1934 r. – 838 tys., a w 1935 r. aż 902 tys.
4
 Prze-

widywał, że w połowie 1936 r. liczba dzieci niespełniających obowiązku szkol-

nego, łącznie z nieklasyfikowanymi, przekroczy milion. Argument miliona dzie-

ci poza szkołą miał wstrząsnąć opinią publiczną i skłonić rząd do zwiększenia 

nakładów finansowych na szkolnictwo powszechne.  

Skarb państwa stosunkowo niewielkie kwoty przeznaczał na budowę szkół po-

wszechnych. Kwoty te nie pokrywały istniejących potrzeb. Zgodnie z Ustawą z dnia 

22 grudnia 1925 roku zniesiono obowiązek subwencjonowania przez skarb państwa 

kosztów budowy szkół w wysokości 50%. Odpowiedzialnością finansową za budo-

wę szkół powszechnych państwo obarczyło samorządy lokalne, co doprowadziło do 

zastoju w budownictwie szkolnym. Próby rozwiązania zagadnienia budownictwa 

szkolnego w 1930 roku podjął się Sławomir Czerwiński, planując utworzenie pań-

stwowego funduszu budowy szkół powszechnych. Projekt ten nie został jednak zre-

alizowany. W połowie lat 30. XX wieku nakłady finansowe z budżetu państwa na 

szkolnictwo powszechne zostały zmniejszone o 31,4%. Obniżyły się również ogólne 

wydatki państwa na oświatę – z 17,1% w roku 1930/1931 do 14,4% w roku 

1935/1936. Następstwem takiego stanu rzeczy dla szkolnictwa powszechnego było 

obniżenie stanu etatów nauczycielskich o 1458 w roku szkolnym 1931/1932, co 

spowodowało dodatkowe obciążenie nauczycieli z 59 do 63 uczniów
5
. 

Podstawową przyczyną kryzysu był niedobór izb lekcyjnych. Przepełnione 

szkoły i klasy nie były w stanie pomieścić wszystkich dzieci. Za mało przyby-

wało sal szkolnych w stosunku do rosnącej liczby uczniów. W roku szkolnym 

1933/1934 na jedną izbę w publicznych szkołach powszechnych przypadało 

przeciętnie 69 uczniów, a w województwach wschodnich aż 74
6
. W roku szkol-

nym 1930/1931 szkolnictwo powszechne dysponowało 63 490 salmi lekcyjny-

                                                      
4 M. Falski, Kwestie podstawowe w organizacji szkolnictwa powszechnego, cz. 1: Powszechne 

nauczanie, Warszawa 1936, s. 28. Por. M. Ciecierska, Zagadnienie powszechności nauczania  

w latach 1929–1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1962, nr 4; W. Garbowska, Po-

wszechność nauczania w Polsce w latach 1932–1939, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1972,  

t. 15; S. Mauersberg, Wykonywanie obowiązku szkolnego w Polsce niepodległej, „Rozprawy  

z Dziejów Oświaty” 1996, t. 37, s. 176. Na ten temat szeroko rozpisywała się nauczycielska 

prasa związkowa: Przyczyny upośledzenia szkół powszechnych, „Głos Nauczycielski” 1930,  

nr 8, s. 140; Zatrważająca rzeczywistość, „Głos Nauczycielski” 1930, nr 17, s. 292; Analfabe-

tyzm wzrasta, „Głos Nauczycielski” 1936/1937, nr 31–32, s. 491; Tragiczny odwrót, „Głos Na-

uczycielski” 1935/1936, nr 8, s. 135; Obecna sytuacja szkoły, „Głos Nauczycielski” 1934/1935, 

nr 8, s. 148; Sytuacja szkolnictwa, „Głos Nauczycielski” 1937/1938, nr 2, s. 20; Przerażające 

liczby, „Głos Nauczycielski” 1937/1938, nr 2, s. 21. 
5  Realizacja powszechnego nauczania w roku szkolnym 1932/1933, „Oświata i Wychowanie” 

1933, z. 2, s. 134. Por. Szkolnictwo powszechne według danych GUS, AAN, zespół MWRiOP, 

sygn. 161, s. 44. 
6 M. Falski, Kwestie podstawowe…, s. 79; Por. S. Machowski, O jutro szkoły polskiej. Jak rozwiązać 

zagadnienie budowy szkół powszechnych w dobie wzmożonego przyrostu dzieci, Warszawa 1930. 
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mi. Przez kolejne trzy lata ich liczba wzrosła tylko o 2107. Znaczny wzrost na-

stąpił w latach 1936–1938 i wynosił ponad 6 tys. izb szkolnych. W roku szkol-

nym 1933/1934 szkolnictwo powszechne posiadało 65 597 izb lekcyjnych,  

w roku 1936/1937 liczba izb powiększyła się do 70 168, a w 1937/1938 wzrosła 

do 73 039
7
. Wzrost liczby izb lekcyjnych stał się możliwy dzięki działalności  

i pomocy Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. 

Utworzenie Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych 

Szkół Powszechnych 

Już w pierwszym sprawozdaniu Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych 

Szkół Powszechnych uzasadniało przyczyny swojego ukonstytuowania, wskazując 

na niski stan szkolnictwa powszechnego odziedziczony po zaborach, brak pomiesz-

czeń, wzrastającą liczbę dzieci w wieku szkolnym, kryzys gospodarczy
8
. Dlatego  

9 czerwca 1933 roku grono 31 działaczy społeczno-oświatowych, widzących roz-

wiązanie problemu budownictwa szkolnego w ofiarności społeczeństwa, w gmachu 

ministerstwa WRiOP powołało do życia na terenie miasta stołecznego Warszawy 

Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych
9
. 

W stosunkowo krótkim czasie Towarzystwo rozwinęło swoją działalność  

w całym kraju, tworząc komitety okręgowe, obwodowe i koła miejscowe. Sie-

dzibą władz centralnych była Warszawa. Towarzystwo było uznawane za osobę 

prawną, która mogła posiadać, nabywać i zbywać majątek ruchomy i nierucho-

my. Przewodniczącym został Władysław Raczkiewicz, marszałek senatu i póź-

niejszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji. Pozostały skład Za-

rządu Głównego stanowili: Kazimierz Piernacki – wiceprezes, Stanisław Bugaj-

ski – sekretarz, Benedykt Kubski – skarbnik. Ostatni skład Zarządu Głównego 

stanowili: dr Jan Kołłątaj-Srzednicki, generał brygady – prezes, Stanisław Bu-

gajski – sekretarz, dr Marian Chechliński – skarbnik
10

.  

Zgodnie ze Statutem
11

, celem Towarzystwa była „działalność w zakresie bu-

downictwa publicznych szkół powszechnych i zaopatrywania ich w niezbędne 

urządzenia i pomoce naukowe”
12

, oparta na gromadzeniu funduszy, pochodzą-

                                                      
7  Statystyka szkolnictwa 1937/1938, GUS, Warszawa 1939, s. 9. 
8  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za czas od 1 lipca 1933 r. do 31 grudnia 1934 r. i plan pracy na rok 1935, Warszawa 

1935, s. 7. 
9  Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych. Organizacja, cele, zadania i możliwo-

ści, „Głos Nauczycielski” 1933, nr 5, s. 79–80. 
10  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1937 i plan pracy na rok następny, Warszawa 1938, s. 3. 
11  Statut Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych miał dwa wydania:  

w 1933 i 1935 roku. W dalszej części tekstu posługuję się tym dokumentem wydanym w 1933 roku. 
12  Statut Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, Warszawa 1933, § 3.  
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cych z różnych źródeł. Fundusze te przekształcano w nieoprocentowane  

20-letnie pożyczki udzielane gminom na budownictwo szkolne w wysokości 

25% kosztów budowy. Na podstawie art. 47, ust. 2 i 3 prawa o stowarzyszeniach 

z dnia 27 października 1932 r.
13

 oraz rozporządzenia rady Ministrów z 13 listo-

pada 1934 r. Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń wyższej użyteczności
14

. Jego 

działalność rozwijała się w czterech kierunkach: organizacyjnym, finansowym, 

propagandowym i budownictwa szkolnego
15

. 

Jeszcze w 1933 roku minister WRiOP do wszystkich kuratorów wystosował 

pismo, zawiadamiając o powstaniu Towarzystwa Popierania Budowy Publicz-

nych Szkół Powszechnych. Zwrócił się do terenowych władz szkolnych o po-

parcie Towarzystwa i współpracę z nim.  

Do tej współpracy – pisał Janusz Jędrzejewicza – najusilniej podległe mi władze szkolne 

i nauczycielstwo zachęcam i proszę by urzędy i szkoły stały się tymi naturalnymi ośrod-

kami, około których skupić się winien wysiłek ogólnospołeczny na tym tak niezwykle 

ważnym odcinku pracy państwowej. Wyrazić należy życzenie, by całą Polskę najrychlej 

pokryły gęstą siecią odpowiednio czynne Koła Towarzystwa, które powołując do pracy 

najszersze sfery społeczeństwa, będą mogły pełnić swe zadania, przyczyniać się do pod-

niesienia i pogłębienia powszechnej oświaty16. 

Działalność organizacyjna  

Początek pracy Towarzystwa polegał na wyborze przez Zarząd Główny de-

legatów do poszczególnych okręgów szkolnych i powierzenie im utworzenia 

struktur organizacyjnych na terenie kraju. Od razu Towarzystwo zyskało popar-

cie centralnych i terenowych władz szkolnych, kierowników szkół i personelu 

pedagogicznego oraz całego społeczeństwa, ponieważ u podstaw jego działalno-

ści leżał szczytny cel pomocy państwu i społeczeństwu w budowie szkół po-

wszechnych. Realizacja celów statutowych Towarzystwa sprzyjała urzeczywist-

nieniu idei powszechności kształcenia. 

Członkiem Towarzystwa mogła zostać każda osoba prawna lub fizyczna. 

Statut wprowadzał podział członków na: zwyczajnych, dożywotnich i honoro-

wych. Członków zwyczajnych i dożywotnich przyjmował zarząd koła. Ci pierw-

                                                      
13  Dz.U. RP 1932, nr 94, poz. 808. 
14  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 13 listopada 1934 r. o nadaniu statutu stowarzyszenia 

„Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych”, Dz.U. RP 1934, nr 104, 

poz. 927. 
15  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za czas od 1 lipca 1933 r. do 31 grudnia 1934…, s. 8. 
16  Dz.U. Kuratorium Okręgu Szkolnego lubelskiego 1933, nr 2, s. 64–65; Nauczycielstwo stanęło 

do apelu, „Nasz Głos” 1933, nr 1, s. 4–5; Budujemy szkoły powszechne, „Nasz Głos” 1933,  

nr 1, s. 2–4.  
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si płacili jednorazowe wpisowe oraz składkę roczną ustaloną przez Walne 

Zgromadzenie. Członkiem dożywotnim można było stać się, wpłacając jednora-

zowo na rzecz Towarzystwa co najmniej 150 zł. W poczet członków dożywot-

nich przyjmowano gminy. Trwały rozmowy w sprawie pozyskania do Towarzy-

stwa innych członków dożywotnich: Izb Handlowych, Rolniczych i Przemysło-

wych, młodzieży akademickiej i innych podmiotów. Tytuł członka honorowego, 

którego nie obowiązywało wpisowe ani składka, przyznawało Walne Zgroma-

dzenie na wniosek Zarządu Głównego za wybitne zasługi dla Towarzystwa
17

. 

Po pół roku swojej działalności, pod koniec 1933 r., Towarzystwo liczyło 

223 398 członków zwyczajnych i 101 dożywotnich
18

. W 1936 r. liczba człon-

ków zwyczajnych i dożywotnich wynosiła 224 947. W ciągu kolejnego roku na-

stąpił wzrost członków o 7286, co oznacza, że w 1937 roku było 232 233 człon-

ków. W 1937 roku również nastąpił wzrost liczby członków dożywotnich, która 

wynosiła 1497
19

. Wszyscy członkowie byli zobowiązani do przestrzegania Sta-

tutu i działalności na rzecz rozwoju Towarzystwa oraz byli uprawnieni do no-

szenia odznaki, ustalonej na wniosek Zarządu Głównego przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych.  

Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa było koło. Do nadrzęd-

nych jednostek należały komitety obwodowe i okręgowe. Władze stanowiły: 

ogólne zgromadzenie kół i komitetów oraz Walne Zgromadzenie Towarzystwa. 

Na czele poszczególnych jednostek organizacyjnych Towarzystwa stały zarządy 

kół, komitetów obwodowych i okręgów. Uchwały władz Towarzystwa zapadały 

większością głosów. W przypadku równości głosów, decydującym był głos 

przewodniczącego. 

Koło Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych 

mogło być tworzone w każdej miejscowości w Polsce pod warunkiem, że liczba 

członków tworzących je powinna wynosić 10 osób. Swoim zasięgiem koło mo-

gło obejmować kilka miejscowości. W razie potrzeby w jednej miejscowości 

można było stworzyć kilka kół. Zadaniem kół, oprócz propagowania celów To-

warzystwa oraz powiększania liczby jego członków, było zbieranie funduszy nie 

tylko ze składek i wpisowego, ale z organizowanych imprez dochodowych, 

sprzedaży cegiełek i innych sposobów gromadzenia środków. Zebrane środki fi-

nansowe koło przekazywało komitetowi okręgowemu. Do ważnych zadań kół 

należało również sporządzanie wniosków do komitetów obwodowych, które do-

tyczyły zaspokajania potrzeb szkolnych (budynków, wyposażenia, pomocy na-

ukowych) określonego środowiska. Organem koła było ogólne zgromadzenie 

członków (zwyczajne lub nadzwyczajne) zwoływane przez zarząd koła.  

                                                      
17  Statut Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, § 4–13. 
18  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za czas od 1 lipca 1933 r. do 31 grudnia 1934…, s. 8. 
19  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1937…, s. 11. 
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Na koniec 1933 roku Towarzystwo liczyło 11 839 kół
20

. Stan kół na dzień  

31 grudnia 1934 roku to 13 819, a zapisanych do nich było 269 270 członków 

zwyczajnych i 416 dożywotnich. Na koniec 1935 roku liczba kół zmniejszyła się 

do 12 535, liczba uczestników zwyczajnych wynosiła 232 769, a dożywotnich 

654
21

. W 1936 r. funkcjonowało 12 356 kół. W 1937 r., ze względu potrzebę 

urzeczywistnienia danych, liczba kół zmniejszyła się o 177 – do 12 179
22

. Dane 

dotyczące stanu organizacyjnego Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych 

Szkół Powszechnych za rok 1936 i 1937 przedstawiają tabela 1 i 2. 

Jak sam Zarząd Główny pisał w sprawozdaniu: „zestawienie stanu organiza-

cyjnego Towarzystwa wykazuje, iż jesteśmy organizacją o charakterze maso-

wym, która swą celową działalnością w dużym stopniu wpływać może na prze-

bieg spraw, związanych z budownictwem i pracą publicznych szkół powszech-

nych, a tym samym związanych z zagadnieniem kultury w Polsce”
23

. 

Tabela 1. Stan organizacyjny Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych 

za rok 1936 

Lp. Okręg 

Stan w dniu 31 grudnia 1936 r. 

Liczba 

Kół 

Liczba Kół 

Uczestników 

Liczba członków Liczba Uczest-

ników zwyczajnych dożywotnich 

1. Brzeski 2352 2041 46 888 114 274 216 

2. Krakowski 1563 2099 30 137 204 138 224 

3. Lubelski 660 273 16 775 139 27 896 

4. Lwowski 921 1701 15 365 62 145 081 

5. Poznański 1561 2188 24 726 74 190 771 

6. Śląski 222 154 6428 55 15 006 

7. Warszawski 3277 1982 57 143 335 157 897 

8. Wileński 1081 393 14 582 49 27 409 

9. Wołyński 718 388 12 542 19 24 351 

10. Koło Centralne 1 — 381 19 — 

Razem 12 356 11 219 224 947 1070 1 000 851 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Po-

wszechnych za rok 1937 i plan pracy na rok następny, Warszawa 1938, s. 12. 

                                                      
20  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za czas od 1 lipca 1933 r. do 31 grudnia 1934…, s. 8. 
21  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1935 i plan na 1936, Warszawa 1936, s. 6. 
22  Sprawozdanie…, s. 11. 
23  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1937…, s. 14. 
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Tabela 2. Stan organizacyjny Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych 

za rok 1937 

Lp. Okręg 

Stan w dniu 31 XII 1937 r. 

Liczba Kół 
Liczba Kół 

Uczestników 

Liczba członków Liczba Uczestni-

ków zwyczajnych dożywotnich 

1. Brzeski 2185 2138 44 267 136 282 809 

2. Krakowski 1569 2376 32 194 268 176 205 

3. Lubelski 679 358 16 285 186 36 676 

4. Lwowski 1148 2845 18 107 194 224 198 

5. Poznański 1508 2543 22 468 115 199 756 

6. Śląski 219 246 7930 61 21 202 

7. Warszawski 3249 2449 63 103 415 26 212 

8. Wileński 954 407 15 051 59 31 603 

9. Wołyński 667 479 12 443 44 50 616 

10. Koło Centralne 1 — 385 19 — 

Razem 12 179 13 841 232 233 1497 1 285 512 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Po-

wszechnych za rok 1937 i plan pracy na rok następny, Warszawa 1938, s. 12. 

Komitet obwodowy Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół 

Powszechnych, obejmując teren inspektoratu szkolnego, był nadrzędną jednost-

ką nad kołami. Nie rozporządzał własnymi funduszami, a środki finansowe 

przekazywane przez koła oddawał komitetowi okręgowemu. Organami komitetu 

obwodowego były: ogólne zgromadzenie i zarząd komitetu. Zakres kompetencji 

komitetów obwodowych obejmował: pośredniczenie między komitetem okrę-

gowym a kołami w zakresie pomocy w budowie i zaopatrzeniu publicznych 

szkół powszechnych; nadzór i kontrolę nad kołami oraz inspirowanie ich do 

działań na rzecz zdobywania środków finansowych; składanie rocznych spra-

wozdań komitetowi okręgowemu; zakładanie nowych kół; tworzenie planu po-

mocy w budowie i zaopatrzeniu szkół. W wyjątkowych sytuacjach komitet ob-

wodowy, za zgodą Zarządu Głównego, mógł podjąć się budowy publicznej 

szkoły powszechnej lub jej zaopatrzenia w urządzenia i pomoce naukowe
24

. 

Komitety obwodowe podejmowały również niekonwencjonalne inicjatywy, nie-

uwzględniane przez statut Towarzystwa. Przykładem może być komitet często-

chowski, który – rozumiejąc znaczenie społeczno-kulturalne teatrów szkolnych  

i ludowych 21 marca 1938 roku – utworzył Sekcję Teatralną, zajmującą się or-

ganizacją wypożyczalni kostiumów scenicznych
25

. 

                                                      
24  Statut Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, § 30–35. 
25  J. Kochańczyk, Pomoc Towarzystwa dla teatrów szkolnych i ludowych, [w:] Radosny trud. Jednod-

niówka na 5-lecie Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych 1933–1938, s. 8. 
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Komitet okręgowy Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Po-

wszechnych, obejmując obszar okręgu szkolnego, był nadrzędną jednostką organi-

zacyjną nad komitetami obwodowymi. Siedziby komitetów okręgowych mieściły 

się w siedzibie kuratora okręgu szkolnego. 25% funduszy przekazanych przez koła 

komitet okręgowy oddawał Zarządowi Głównemu, a pozostałą część środków prze-

znaczał do zużytkowania na terenie okręgu. Organami komitetu okręgowego były: 

ogólne zgromadzenie, zarząd i komisja rewizyjna
26

. Należy nadmienić, że z dniem  

1 stycznia 1938 r. powstał nowy okręg szkolny w Toruniu, w związku z tym powo-

łano tam kolejny, już dziesiąty, Komitet Okręgowy Towarzystwa Popierania Budo-

wy Publicznych Szkół Powszechnych oraz nowe komitety obwodowe.  

Komitety okręgowe podjęły systematyczną akcję zaopatrywania szkół po-

wszechnych w pomoce naukowe. W 1937 roku na ten cel przeznaczono ogólną 

kwotę 372 194, 91 zł, w której mieściły się fundusze Towarzystwa, subwencje 

ministerstwa WRiOP, samorządów lokalnych i szkół
27

. Warto dodać, że w Za-

rządzie Głównym Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Po-

wszechnych działała Komisja Pomocy i Środków Naukowych, w skład której 

wchodzili: przewodniczący – Stanisław Gabriel, instruktor MWRiOP; zastępca – 

dr Antoni Wójtow, wizytator MWRiOP; sekretarz – Ludwik Błaszczyński, na-

uczyciel szkoły powszechnej. Komisja nie tylko zajmowała się przydzielaniem 

środków finansowych na pomoce dydaktyczne, ale również, zgodnie z ministe-

rialnym wykazem pomocy naukowych dla szkół pierwszego stopnia
28

, przygo-

towała instrukcję pt. „Jak wykonać w szkole pomoce naukowe?” oraz rysunki 

techniczne narzędzi do zajęć technicznych, na których uczniowie szkół zawo-

dowych mogli wykonać zawarte w ministerialnym katalogu pomoce naukowe
29

. 

Do naczelnych władz Towarzystwa należały: Zarząd Główny i Walne 

Zgromadzenie złożone z delegatów wybranych przez zarządy komitetów okrę-

gowych (po dwie osoby) i delegatów wybranych przez zarządy komitetów ob-

wodowych (po jednej osobie) oraz prezesów komitetów okręgowych. W skład 

Zarządu Głównego wchodzili prezes i sześciu członków, wybieranych na okres 

trzech lat. Zarząd Główny czuwał nad prawidłową działalnością Towarzystwa, 

do której należało: zarządzanie majątkiem, nadzór i kontrola poszczególnych 

jednostek organizacyjnych, podejmowanie różnorodnych czynności administra-

cyjnych (redagowanie regulaminów, instrukcji, sprawozdań, itp.), opracowanie 

budżetu rocznego, przyznawanie pomocy finansowej poszczególnym komitetom 

okręgowym i inne czynności
30

. 

                                                      
26  Statut Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, § 36–42. 
27  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1937…, s. 21. 
28  Por. K. Greb, Pomoce naukowe, Warszawa 1935. 
29  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1937…, s. 21. 
30  Statut Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, § 43–50. 
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W pracach Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych mogła uczestniczyć młodzież szkolna zrzeszona w kołach zorganizowa-

nych na terenie szkół i podlegających nadzorowi władz szkolnych
31

. Minister 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 30 kwietnia 1935 r. zatwierdził 

Regulamin Szkolnych Kół Uczestników Towarzystwa Popierania Budowy Pu-

blicznych Szkół Powszechnych. Zgodnie z tym regulaminem na terenie jednej 

szkoły mogło istnieć tylko jedno takie koło, które było samodzielną organizacją 

(sekcją) podobną do koła Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół 

Powszechnych. Szkolne Koło Uczestników Towarzystwa swoje funkcje pełniło 

pod opieką dyrektora lub kierownika szkoły lub nauczyciela, któremu powierzo-

no opiekę nad kołem. Do podstawowych zadań pełnionych przez Szkolne Koło 

Uczestników należało propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz w najbliż-

szym środowisku celów Towarzystwa, werbowanie „nowych uczestników, 

wspomaganie funduszy budowy szkół oraz pomoc szkołom powszechnym w za-

opatrywaniu w pomoce szkolne i urządzenia szkolne”
32

. Poza tym Szkolne Koła 

Uczestników brały udział w organizowaniu Tygodnia Szkoły Powszechnej,  

w czasie którego odbywały się imprezy na rzecz Towarzystwa Popierania Bu-

dowy Publicznych Szkół Powszechnych. 

Do Szkolnego Koła Uczestników mógł należeć każdy uczeń i uczennica, 

którzy podjęli się realizować jego zadania i wpłacić składki. Młodzi członkowie 

otrzymywali legitymacje i odznaki Towarzystwa. Szkolnym Kołem Uczestni-

ków mógł kierować nauczyciel-opiekun, pełniący funkcję zarządu koła lub za-

rząd wybrany przez ogólne zgromadzenie. Zarząd Koła był wybierany na okres 

jednego roku, składał się z pięciu osób, spośród których wybierano prezesa, 

skarbnika i sekretarza. Zadaniem zarządu była troska o wypełnianie zadań koła, 

organizowanie pomocy szkołom powszechnym (zbiórka książek do bibliotek, 

podręczników dla uczniów, itd.), regularne zbieranie składek i powiększanie 

funduszy Towarzystwa. W przypadku niewypełniania zadań własnych koło mo-

gło zostać rozwiązane przez dyrektora lub kierownika szkoły. 

Po raz pierwszy Szkolne Koła Uczestników Towarzystwa zaczęto tworzyć  

w 1935 roku. Na koniec tego roku działało 6925 kół z 599 889 uczestnikami
33

. 

W 1936 r. liczba Kół Uczestników Towarzystwa wynosiła 11 219. Kolejny rok 

charakteryzował się znacznym wzrostem tej organizacji szkolnej o 2622 kół, co 

w sumie dawało liczbę 13 841 Kół Uczestników Towarzystwa Popierania Bu-

dowy Publicznych Szkół Powszechnych. Jeśli chodzi o poszczególne okręgi 

szkolne, to w 1937 roku rozkład Kół Uczestników Towarzystwa przedstawiał się 

                                                      
31  Regulamin szkolnych kół uczestników Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Po-

wszechnych, Dz.Urz. MWRiOP 1935, nr 4, poz. 38. 
32  Tamże. Por. E. Magiera, Wychowanie państwowe w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rze-

czypospolitej, Szczecin 2003, s. 137–138. 
33  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1935…, s. 7. 
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następująco: okręg lwowski – 2845, okręg poznański – 2543, okręg warszawski 

– 2449, okręg krakowski – 2376, okręg brzeski – 2138, okręg wołyński – 479, 

okręg wileński – 407, okręg lubelski – 358, okręg śląski – 246
34

. Najwięcej Kół 

Uczestników utworzono w okręgu lwowskim, warszawskim, krakowskim i brze-

skim, w których ich liczba wynosiła ponad dwa tysiące. Najmniej Kół Uczestni-

ków posiadał okręg śląski (mały pod względem terytorialnym), lubelski, wileń-

ski i wołyński.  

Działalność finansowa i budownictwo szkolne 

Wykonywanie zadań statutowych Towarzystwa wymagało gromadzenia fun-

duszy i poszukiwania różnych źródeł dochodów. Wypracowano różne sposoby 

gromadzenia środków. Zarząd Główny, uzyskawszy poparcie Ministerstwa 

WRiOP, w porozumieniu z Towarzystwem Wydawców Książek i Związkiem 

Księgarzy Polskich, wprowadził dziesięciogroszowe nalepki na podręczniki szkol-

ne, których cena powiększała się o koszt znaczków. Środki finansowe zebrane ze 

sprzedaży znaczków zasilały budżet Towarzystwa
35

. Związek Księgarzy Polskich 

uznał ten zabieg za zbyt skomplikowany. Dlatego poszukiwano innych źródeł po-

zyskiwania dochodów. Uzyskując przychylność Ministerstwa WRiOP, Minister-

stwa Przemysłu i Handlu oraz Komisji Normalizacji Druków, próbowano wprowa-

dzić jednogroszowe opłaty do zeszytów szkolnych na rzecz Towarzystwa
36

.  

Doceniając znaczenie działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicz-

nych Szkół Powszechnych w zakresie budownictwa szkolnego, wyposażenia szkół 

i zakupu pomocy naukowych, Ministerstwo WRiOP zezwoliło na zorganizowanie 

w czasie zapisu do szkół dzieci przez rodziców zbiórki funduszy przez lokalne ko-

ła Towarzystwa, z zastrzeżeniem, że kwesta wśród rodziców mogła odbywać się 

po dokonaniu wpisu dziecka do szkoły, a nie przed tą czynnością
37

.  

Oprócz nalepek zaproponowano cegiełki o wartości 5, 10, 20, 50 gr i 1 zł 

oraz wydawano znaczki na świadectwa szkolne o wartości 10 gr dla szkół po-

wszechnych i 30 gr dla szkół średnich
38

. Kuratorzy okręgów szkolnych przypo-

                                                      
34  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1937…, s. 13. 
35  Znaczek Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych miał na stronie 

tytułowej podręcznik do IV klasy gimnazjum napisany przez Juliusza Balickiego i Stanisława 

Maykowskiego zatytułowany Mówią wieki (J. Balicki, S. Maykowski, Mówią wieki. Część IV. 

Czwarty rok nauki języka polskiego w gimnazjum, Lwów 1936); Wywieszki Towarzystwa Po-

pierania Publicznych Szkół Powszechnych, Dz.U. Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego 

1934, nr 7, s. 352–353.  
36  Tamże, s. 6. 
37  Dz.U. Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego 1937, nr 4, s. 208–209. 
38  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za czas od 1 lipca 1933 r. do 31 grudnia 1934…, s. 13. 
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minali nauczycielstwu o znaczkach. Przykładem może być kurator Okręgu 

Szkolnego Poznańskiego, J. Jakubiec, polecający nauczycielom w związku ze 

zbliżającym się okresem wydawania świadectw szkolnych przypomnieć dzie-

ciom i młodzieży szkolnej o społecznym obowiązku zakupienia i naklejenia na 

świadectwa znaczków Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Po-

wszechnych
39

. 

Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych dyspono-

wało funduszami, które pochodziły z różnych źródeł: wpisowych i składek człon-

ków i uczestników, ofiar, darowizn, zapisów, subwencji, dochodów z nieruchomo-

ści i odsetek od kapitałów i udzielonych pożyczek, wpływów z wydawnictw, z do-

chodów doraźnych, typu: koncerty, odczyty, zabawy, widowiska i z innych źródeł
40

. 

Nie zawsze udało się zgromadzić potrzebne fundusze. Niełatwym pod 

względem finansowym był rok 1935, na co złożyły się trudne warunki material-

ne społeczeństwa, bierność ludności, nadmierna liczba organizacji i towarzystw, 

czasami nieprzychylna prasa. Nie osiągnięto wówczas zamierzonych celów fi-

nansowych
41

. 

W 1938 roku, po pięciu latach działalności, Towarzystwo zgromadziło  

16 mln zł. Jak czytamy w sprawozdaniu: „Ogromna większość funduszów, jakie 

napływają do kasy Towarzystwa, to rezultat pełnej oddania pracy nauczyciel-

stwa. Jemu też w pierwszej mierze należą się słowa uznania i podziękowania za 

czynne i ofiarne ustosunkowanie się do działalności Towarzystwa”
42

. Oprócz 

nieoprocentowanych długoterminowych pożyczek udzielanych samorządom lo-

kalnym na budowę szkół powszechnych Towarzystwo wspomagało niezamożne 

gminy bezzwrotnymi zasiłkami na cele związane z budową i wyposażeniem 

szkół. Niestety, potrzeby gmin w zakresie pożyczek przekraczały w znacznej 

mierze możliwości finansowe Towarzystwa, które szczególną uwagę zwróciło 

na potrzeby w zakresie budownictwa szkolnego na pograniczu. 

Dzięki pozyskanym środkom finansowym w latach 1934–1936 wybudowano 

1062 budynki szkolne
43

, a do 1937 roku – 1623 szkoły powszechne, mieszczące 

5999 izb szkolnych oraz 1157 mieszkań dla nauczycieli. W 1937 roku rozpoczę-

to budowę kolejnych 771 budynków szkolnych, zawierających ok. 2000 sal lek-

cyjnych i 952 mieszkań nauczycielskich
44

. Sumując powyższe liczby można 

                                                      
39  Okólnik Okręgu Szkolnego poznańskiego z dnia 2 grudnia 1936 r. nr 0-63011/36, Dz.U. Kura-

torium Okręgu Szkolnego Poznańskiego 1936, nr 11, s. 264. 
40  Statut Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, § 14–16. 
41  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1935, i plan pracy na rok 1936, Warszawa 1936, s. 5. 
42  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1937…, s. 17. 
43  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1936 i plan pracy na rok następny, Warszawa 1937, s. 39. 
44  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1937 i plan pracy na rok następny, Warszawa 1938, s. 5. 
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stwierdzić, że w ciągu pięciu lat swojej działalności Towarzystwo wspomogło 

budowę 2394 budynków szkolnych, które posiadały 8200 izb szkolnych i 2109 

mieszkań dla nauczycieli. Działalność Towarzystwa przyczyniła się do znaczne-

go wzrostu ruchu budowlanego szkół powszechnych. 

Przez ten okres Zarząd Główny Towarzystwa był skupiony na pozyskiwaniu 

środków i źródeł finansowania, dlatego podjądł szeroką współpracę z władzami 

państwowymi i samorządowymi, z władzami wojskowymi, Skarbem Państwa, 

wiceministrem Eugeniuszem Kwiatkowskim, Ministerstwem Opieki Społecznej, 

Funduszem Pracy, licznymi podmiotami gospodarczymi, organizacjami i insty-

tucjami. Szczególnie ważna była współpraca z władzami państwowymi, doty-

cząca zwiększenia subwencji na rzecz budownictwa szkolnego. Realizując ten 

cel, Towarzystwo stało się inicjatorem konferencji z przedstawicielami Sejmu  

i Senatu, na której członkowie Zarządu Głównego zreferowali stan budownictwa 

szkolnego w Polsce i przedstawili własne sugestie. Członkom Sejmu i Senatu 

wysłano memoriały wyjaśniające konieczność wzrostu nakładów finansowych 

na budownictwo szkolne z budżetu państwa, które zdaniem Zarządu Głównego 

należało przekazać Towarzystwu Popierania Budowy Publicznych Szkół Po-

wszechnych jako jedynemu prokurentowi tego typu kredytów. W powyższej 

sprawie prowadzono również rozmowy z ministrem WRiOP
45

. 

Współpraca z Dyrekcją Lasów Państwowych spowodowała, że Ministerstwo 

Rolnictwa i Reform Rolnych wyraziło zgodę na sprzedaż drewna na cele bu-

downictwa szkolnego z 50% bonifikatą. Przygotowanie drewna przez tartaki na 

cele szkolne było zadaniem priorytetowym. Drewno wykorzystywano nie tylko 

na cele budowlane, ale również na wyposażenie szkół. Podjęcie współpracy ze 

Stowarzyszeniem Architektów Rzeczypospolitej Polskiej zapewniło budującym 

się szkołom opiekę techniczną
46

. 

Każdy budynek szkolny wzniesiony ze środków Towarzystwa był oznacza-

ny tablicą, na której widniał napis: „Budynek ten wzniesiono z pomocą pienięż-

ną z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Po-

wszechnych”
47

. 

Akcja propagandowa 

Propagowanie działalności Towarzystwa miało duże znaczenie, ponieważ 

prowadziło do pomnażania środków finansowych na rzecz budownictwa szkol-

                                                      
45  Tamże, s. 6. 
46  Tamże, s. 6–7; Pismo Ministerstwa WRiOP z dnia 8 kwietnia 1937 r., [w:] Sprawozdanie  

z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych za rok 

1935…, s. 10. 
47  Pismo Ministerstwa WRiOP z dnia 8 kwietnia 1937 r., [w:] Sprawozdanie z działalności Towa-

rzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych za rok 1937…, s. 7. 
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nego oraz wyposażenia szkół. Początkowo zwrócono się do organizacji nauczy-

cielskich, które udzieliły swojego poparcia i dzięki którym zadania Towarzystwa 

zostały spopularyzowane wśród dzieci i młodzieży szkolnej
48

. Władzom Towa-

rzystwa zależało na pozyskaniu uczniów jako członków Szkolnych Kół Uczest-

ników. Starano się, aby w każdej szkole powstawały takie koła i aby każdy 

uczeń szkoły należał do tej organizacji. Dzieciom i młodzieży powierzono kon-

trolę nalepek na podręcznikach szkolnych celem ich zaangażowania w akcję 

prowadzoną przez Towarzystwo. Wszystkie uroczystości szkolne i państwowe 

wykorzystywano do sprzedaży cegiełek
49

. Niemal cała młodzież szkolna płaciła 

składki na rzecz Towarzystwa. Komitety okręgowe zachęcały, żeby akcję pro-

pagandową prowadzić systematycznie w szkole i w środowisku, wykorzystując 

nadarzające się okazje do sprzedaży cegiełek
50

. 

Zbiórka środków finansowych na realizację celów statutowych wymagała od 

Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych podjęcia 

skutecznej akcji propagandowej i przekonania społeczeństwa o pilnej potrzebie 

budowy szkół. Realizacji tego celu służyła Komisja Propagandy i Prasy Zarządu 

Głównego, której przewodził senator Zygmunt Beczkowicz. W skład Komisji 

wchodził również sekretarz Kazimierz Staszewski oraz jej członkowie: W. Kau-

ffman, naczelnik Stanisław Bugajski, dr Józef Mirski i zapraszani okazjonalnie 

przedstawiciele środków przekazu. Popularyzowanie działalności Towarzystwa  

i potrzeby zbiórki funduszy na rzecz budownictwa szkolnego odbywało się róż-

nymi sposobami. Do tego celu wykorzystywano prasę pedagogiczną i codzienną, 

radio, kina, pogadanki i odczyty. Komisja Propagandy i Prasy Zarządu Główne-

go Towarzystwa zorganizowała konferencje prasowe, na których przedstawiano 

działalność Towarzystwa. Przygotowywano różne materiały propagandowe, wy-

świetlano przezrocza i film pt. Ku światłu, który w 1937 roku był wyświetlany  

w 170 kinach w całej Polsce. 

„Niezawodnym jednak i najskuteczniejszym środkiem propagandy – jak pi-

sano w sprawozdaniu z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicz-

nych Szkół Powszechnych – który przekonał nawet z niedowierzaniem odnoszą-

cą się ludność wiejską było wykończenie i oddanie do użytku 1404 izb lekcyj-

nych i rozpoczęcie budowy 1051 izb lekcyjnych w roku sprawozdawczym 

1933–1934”
51

. Podjęta na szeroką skalę akcja propagandowa prowadzona przez 

wszystkie komórki Towarzystwa, począwszy od kół, przez komitety obwodowe, 

                                                      
48  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za czas od 1 lipca 1933 r. do 31 grudnia 1934…, s. 14. Por. „Głos Nauczycielski” 1935, 

nr 9 i nr 27. 
49  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za czas od 1 lipca 1933 r. do 31 grudnia 1934…, s. 77. 
50  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1935…, s. 9. 
51  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za czas od 1 lipca 1933 r. do 31 grudnia 1934…, s. 77. 
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po komitety okręgowe, pod hasłem „Budujmy szkoły”, sprawiła że fundusze 

społeczne przyczyniły się do rozwoju budownictwa szkolnego. Nie zaspokajały 

one jednak wszystkich potrzeb lokalowych publicznego szkolnictwa powszech-

nego, ponieważ istniała potrzeba oddawania do użytku 5000 izb szkolnych każ-

dego roku
52

. 

Wzmożonemu propagowaniu budownictwa szkolnego sprzyjała organizo-

wana corocznie akcja, nosząca nazwę Tydzień Szkoły Powszechnej. Ustalano  

i rezerwowano termin, w którym odbywała się ta inicjatywa przeznaczana na 

zbiórkę środków finansowych. W sprawie organizacji Tygodni Szkoły Po-

wszechnej Zarząd Główny współpracował z Ministerstwem Spraw Wewnętrz-

nych, które wydawało w tej kwestii okólniki oraz z licznymi instytucjami spo-

łecznymi, wspomagającymi zbiórkę środków finansowych. Zarząd Główny  

w 1938 roku uzyskał pozwolenie przedłużenia Tygodnia Szkoły Powszechnej  

o trzy dni. W związku z tym Tydzień Szkoły Powszechnej do 1938 r. na stałe 

odbywał się w dniach od 2 do 10 października. 

Na obchody Tygodnia Szkoły Powszechnej co roku Zarząd Główny Towa-

rzystwa organizował materiały propagandowe. W 1935 roku opracował i roze-

słał do komitetów okręgowych specjalną instrukcję, określającą sposoby organi-

zowania Tygodnia Szkoły Powszechnej. W 1937 roku przygotowano 50 kom-

pletów nowych przezroczy, serwis prasowy, liczący 12 artykułów, zestawy zdjęć 

i haseł. Polskie radio w okresie Tygodni Szkoły Powszechnej codziennie nada-

wało audycję poświęconą problematyce budownictwa szkolnego i zbiórki środ-

ków finansowych na ten cel. Inauguracyjne przemówienie w IV Tygodniu Szko-

ły Powszechnej, który się odbył w październiku 1936 roku, wygłosił minister 

WRiOP Wojciech Alojzy Świętosławski. Miejscowe komitety Towarzystwa 

współpracowały z regionalnymi stacjami radiowymi, które również brały szcze-

gólny udział w propagowaniu działalności Towarzystwa Popierania Budowy 

Publicznych Szkół Powszechnych, zwłaszcza w okresie Tygodni Szkoły Po-

wszechnej. Dużą rolę w popularyzowaniu budownictwa szkolnego odegrała pra-

sa centralna i lokalna, która nie tylko zamieszczała artykuły tematyczne, ale 

również wydawała numery specjalne poświęcone tej problematyce i jednod-

niówki okolicznościowe. 

Trzeba nadmienić, że Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół 

Powszechnych wydawało własny biuletyn, który był łącznikiem Zarządu Głów-

nego z kołami, obwodami i okręgami. Ukazywał się cztery razy w ciągu roku  

w nakładzie 27 000 egzemplarzy
53

. Na łamach biuletynu pisano, że ważną rolę  

w propagowaniu działalności Towarzystwa odgrywa prasa: „stanowisko prasy 

uwydatnia się już w mocnych tytułach, podkreślającej konieczność intensywnej 

                                                      
52  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1937…, s. 5. 
53  Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszech-

nych za rok 1937…, s. 23. 
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akcji na polu budownictwa szkolnego. Tytuły te wprowadzają czytelnika od razu 

w sedno sprawy i mówią w skrócie o stanowisku redakcji do sprawy budowy 

szkół”
54

. Na łamach prasy codziennej i specjalistycznej, w tym pedagogicznej, 

oraz na stronach czasopism dla dzieci i młodzieży w latach 30. XX wieku dru-

kowano odezwy Towarzystwa. 

Funkcje propagatorskie spełniały jednodniówki wydawane z okazji Tygo-

dnia Szkoły Powszechnej. Przykładem takiej jednodniówki okolicznościowej 

było wydawnictwo Radosny Trud. Jednodniówka na 5-lecie Towarzystwa Po-

pierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych 1933–1938, które ukazało się 

z okazji V Tygodnia Szkoły Powszechnej w Częstochowie
55

. 

W częstochowskiej jednodniówce czytamy, że bezprocentowe kredyty i bez-

zwrotne zasiłki udzielane gminom przez Towarzystwo Popierania Budowy Pu-

blicznych Szkół Powszechnych „uruchomiły kilkakroć wyższe kredyty gminne 

na budownictwo szkolne, wyzwoliły i zaprzęgły do akcji budowlanej kapitał 

społeczny w postaci bezpłatnej niekwalifikowanej robocizny na rzecz szkoły” 
56

. 

Autor artykułu pokazuje osiągnięcia Towarzystwa, a na zakończenie stwierdza: 

„rozważ w swoim sumieniu obywatelskim dlaczego nie jesteś dotąd członkiem 

Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych?”
57

. Stani-

sław Cieśla, wiceprezes Komitetu Obwodowego Częstochowskiego, poruszył 

zagadnienie zaopatrywania szkół powszechnych w pomoce naukowe, pisząc, że 

w tej akcji wzięły udział 124 szkoły z jego okręgu. Uzasadniał, że wyposażenie 

szkół w pomoce naukowe „usprawni nauczanie, ułatwi pracę nauczycielstwu  

i podniesie poziom nauki w szkołach na wyższy stopień. Dajmy więc szkołom 

pomoce naukowe!”
58

. Wszystkie te wołania do społeczeństwa o pomoc mate-

rialną na rzecz budownictwa szkolnego były czynione na tle rozwoju i potrzeb 

szkolnictwa powszechnego
59

.  

Uświadamiano społeczeństwu, że Towarzystwo Popierania Budowy Pu-

blicznych Szkół Powszechnych jest akceptowane przez polskich notabli. Powo-

                                                      
54  Prasa wobec zagadnień budownictwa szkolnego i akcji Towarzystwa, [w:] Radosny trud. Jed-

nodniówka na 5-lecie Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych 

1933–1938, s. 5. 
55  Przytoczono w niej słowa Hanny Januszewskiej, która pisała: „Dzięki wam, polskie kielnie, 

dzięki wam, polskie młoty, Za szkołę, Bóg wam zapłać, jako za bochen chleba. Dźwiga się 

szkolny dach od blasku złoty, zdobyta myśl rozumna sięga błękitu nieba” (Radosny trud. Jed-

nodniówka na 5-lecie Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych 

1933–1938, V Tydzień Szkoły Powszechnej, Częstochowa 2–10 X 1938, nr 3, s. 1). 
56  S. Langie, Radosny, zbożny trud i czyn, [w:] Radosny trud. Jednodniówka na 5-lecie Towarzy-

stwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych 1933–1938, s. 2. 
57  Tamże. 
58  S. Cieśla, Akcja zaopatrywania szkół w pomoce naukowe, [w:] Radosny trud. Jednodniówka na 

5-lecie Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych 1933–1938, s. 2–3. 
59  P. Ormanczyk, Rozwój i potrzeby szkolnictwa powszechnego w obwodzie szkolnym częstochow-

skim-w cyfrach, [w:] Radosny trud. Jednodniówka na 5-lecie Towarzystwa Popierania Budowy 

Publicznych Szkół Powszechnych 1933–1938, s. 3–5. 
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ływano się na słowa Ignacego Mościckiego, który pisał: „Aby zrealizować po-

wszechne nauczanie, trzeba mieć nie tylko dobrego nauczyciela, lecz również 

odpowiednie i należyte wyposażenie izby szkolnej oraz konieczne środki na-

ukowe. Stąd też Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Po-

wszechnych, którego praca na tym odcinku potrzeb państwowych daje tak dobre 

wyniki, zasługuje na pełne poparcie najszerszych sfer społeczeństwa”
60

. Cyto-

wano słowa marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza:  

Cele, które swojej pracy postawiło Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół 

Powszechnych, muszą pobudzić do ofiarności i współdziałania każdego Polaka, pragną-

cego by naród polski był wielkim narodem61. 

Drukowano przemówienie ministra WRiOP, który nawoływał, że  

każdy pospieszy bodaj z najmniejszym datkiem, aby się przyczynić do dania publicznej 

szkole powszechnej rzeczy jej najpotrzebniejszej, przede wszystkim budynku szkolnego. 

Niech każdy pamięta, że dając nawet najmniejszą sumę Towarzystwu, sumę tę co naj-

mniej potraja, gdyż kwota udzielona gminie pobudza ją do pomnażania własnych środ-

ków finansowych oraz do zwiększania zasobów budowlanych. Do akcji tej niech przy-

stąpią zwłaszcza ci wszyscy, których dzieci chodzą do nowobudowanych szkół, aby  

w ten sposób dać innym, mniej szczęśliwym dzieciom możność pracy w lepszych wa-

runkach62. 

Obchody Tygodnia Szkoły Powszechnej mobilizowały różne instytucje  

i środowiska do wsparcia finansowego działalności Towarzystwa Popierania 

Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Przykładem może być Komenda 

Naczelna Związku Legionistów Polskich, która zaapelowała do swoich człon-

ków i podlegających jednostek organizacyjnych o poparcie V Tygodnia Szkoły 

Powszechnej. W tej sprawie do swoich członków zwrócił się Zarząd Główny 

Peowiaków, Stowarzyszenie Samopomocy Społecznej Kobiet, Ćmielowska Fa-

bryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych, Polski Związek Zachodni i wiele 

innych podmiotów
63

. 

Na łamach tygodnika społeczno-gospodarczego „Życie Podlaskie” pisano  

o IV Tygodniu Szkoły Powszechnej, który odbył się w 1936 r., apelując do spo-

łeczeństwa o ofiarność na rzecz budownictwa szkolnego. Apel ten uzasadniano 

słowami:  

Nie ma nic groźniejszego dla rozwoju mocarstwowości państwa, jak szerzący się analfa-

betyzm, jak brak szkół dla nadchodzących nowych pokoleń. […] Szkoła powszechna jest 

podstawą oświaty. W zrozumieniu jej potrzeb i roli, jaką odgrywa w państwie, w zrozu-

mieniu ciążącej na niej zadań wychowawczych należy pamiętać o zasadzie, która podkre-

                                                      
60  Wzrost popularności Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, [w:] 

Radosny trud. Jednodniówka na 5-lecie Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół 

Powszechnych 1933–1938, s. 5. 
61  Tamże. 
62  Tamże. 
63  Tamże, s. 6. 
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ślał marszałek Piłsudski, że budżet oświaty, musimy uważać za budżet obrony państwa,  

i z tych powodów wysuwać go na należne w hierarchii potrzeb państwowych miejsce64.  

Zachęcano czytelników nie tylko do ofiarności, której przyświecało hasło: 

„Duże, widne, pełne słońca i powietrza sale i dostateczna ich ilość”, ale również 

do wstąpienia w szeregi Towarzystwa
65

. 

Na okładce jednego z numerów czasopisma „Wiarus”, wydawanego przez 

Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, na okładce znajduje się fragment  

z plakatu propagandowego Towarzystwa Popierania Publicznych Szkół Po-

wszechnych zatytułowanego „Budujemy szkoły”. Wewnętrzna strona okładki 

tego czasopisma zaopatrzona została w cytowane wyżej słowa Ignacego Mo-

ścickiego i Edwarda Śmigłego-Rydza
66

. 

Na łamach dzienników kuratoryjnych pisano o stanie szkolnictwa powszech-

nego. Przykładem może być Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego 

Brzeskiego, obejmującego województwo białostockie i poleskie, który z jednej 

strony ukazywał trudności w realizacji obowiązku szkolnego oraz brak budynków 

szkolnych, a z drugiej wskazywał na znaczenie pomocy udzielanej przez Towa-

rzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Dzięki pomocy 

Towarzystwa, wyrażającej się w kwocie około 1,5 mln zł, w latach 1933–1937 

oddano do użytku 1464 szkół i rozpoczęto budowę kolejnych 392 budynków 

szkolnych. Podkreślano coroczny wzrost środków finansowych pozyskiwanych 

podczas Tygodnia Szkoły Powszechnej, co świadczyło o „wzroście wśród społe-

czeństwa popularności i zrozumienia celów Towarzystwa Popierania Budowy Pu-

blicznych Szkół Powszechnych jak i coraz sprawniejszej organizacji Tygodnia”
67

. 

Zdarzały się również wypowiedzi krytyczne dotyczące działalności Towa-

rzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Na łamach 

„Głosu Kieleckiego” z 1936 roku można było przeczytać:  

W ogromnej większości Koła Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Po-

wszechnych, złożone głównie z nauczycieli, jaki i dzieci szkolnych, wpłacają nowy po-

datek, wyręczając państwo w jego zasadniczej funkcji. […] Plaster, jakim jest Towarzy-

stwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych nie zakryje tej ziejącej rany: 

uśpi być może wymagania, rozgrzeszy i tak tych, co nie dają na cele społeczne i wszyst-

ko zostanie po staremu. Potrzeba oświacie nowych 60 tysięcy izb – nie ma ich nawet  

6 tysięcy. Potrzeba 160 milionów rocznie na budowę szkół i mieszkań nauczycielskich – 

nie ma ich nawet 1 600 000, tj. tyle ile rok rocznie wynosi dotacja na budowę i konser-

wację kaplic oraz kościołów68.  

                                                      
64  Jutro szkoły powszechnej, „Życie Podlaskie” 1937, nr 40 (179), s. 1. 
65  Tamże. 
66  „Wiarus” 1937, nr 40. 
67  Szkolnictwo powszechne, Dz.U. Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego 1937, nr 9, s. 444;  

Z Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, Dz.U. Kuratorium 

Okręgu Szkolnego Krakowskiego 1935, nr 11, s. 230–231; Okólniki i komunikaty wydane przez 

Komitet Okręgowy Warszawski Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Po-

wszechnych, Dz.U. Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego 1936, nr 4, s. 156–157.  
68  H. Jędrusik, W obronie oświaty powszechnej przed jej ruiną w Polsce, „Głos Kielecki” 1936, nr 7–8. 
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Wnioski 

Dokonując próby podsumowania zaprezentowanych rozważań, należy 

stwierdzić, że wyż demograficzny i kryzys gospodarczy lat 30. XX wieku do-

prowadziły do wzmożenia potrzeb materialnych w zakresie szkolnictwa po-

wszechnego. Dlatego w 1933 roku pod przewodnictwem Władysława Raczkie-

wicza powołano do życia Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół 

Powszechnych. Jego celem było zintensyfikowanie budownictwa dla potrzeb 

publicznych szkół powszechnych, wyposażenie ich i zaopatrzenie w niezbędne 

pomoce dydaktyczne. Towarzystwo prowadziło działalność organizacyjną, fi-

nansową, propagandową i w zakresie budownictwa szkolnego. 

Od 1933 do 1939 roku, działając w poszczególnych okręgach szkolnych, 

miało znaczący wpływ na budownictwo lokali przeznaczonych dla celów pu-

blicznych szkół powszechnych. Dzięki rozbudowanej strukturze organizacyjnej, 

współpracy z rządem, władzami oświatowymi i wieloma podmiotami gospodar-

czymi oraz zintensyfikowanej propagandzie, Towarzystwo stało się instytucją 

wspomagającą rozwój szkolnictwa powszechnego w czasach kryzysu. Jego dzia-

łalność opierała się na aktywności nauczycieli, dzięki którym ze zbiórki środków 

społecznych budowano, urządzano i wyposażano w pomoce naukowe szkoły 

powszechne. Aktywność Towarzystwa nie była wystarczająca, nie zaspokoiła 

wszystkich potrzeb w zakresie budownictwa szkolnego, mimo że sprawę budo-

wy szkół powszechnych traktowano jako ogólnopaństwową, uwzględniającą do-

bro wszystkich obywateli, która wpisywała się w ideologię wychowania pań-

stwowego. Na zakończenie warto zaznaczyć, że Towarzystwo Popierania Bu-

dowy Publicznych Szkół Powszechnych działało po drugiej wojnie światowej. 

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. rozwiąza-

no je, a jego majątek przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci
69

. 
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Problematyka resocjalizacji nieletnich rzadko omawiana jest z historycznego 

punktu widzenia. Po części wynika to z niewielkiej ilości źródeł, można jednak 

sądzić, że w większym stopniu decyduje o tym koncentracja zainteresowań ba-

daczy na praktyce penitencjarnej i aktualnych patologiach życia społecznego. 

Zapominamy czasem, że podobne do dzisiejszych dyskusje toczyły się zawsze,  

a poprzez uwzględnianie moralnego wymiaru zachowań ludzkich, debata na temat 

przestępczości miała często szerszy od współczesnego dyskursu kontekst. Zasto-

sowanie perspektywy historycznej pozwala nie tylko na uświadomienie sobie 

dorobku minionych pokoleń, ale również wbudowanie współczesnego systemu 

penitencjarnego w tradycję polskiej myśli resocjalizacyjnej. Dorobek międzywo-

jennych penitencjarystów jest ciągle nieopisany, tymczasem we współczesnych 

publikacjach możemy ciągle znaleźć odwołania do okresu PRL. W jednej z nich 

więzienie progresywne w Jaworznie zostało określone jako „ciekawy ekspery-

ment pedagogiczny”, choć wiedza o tym, że był to obóz koncentracyjny dla 

młodocianych przeciwników ustroju komunistycznego, jest dość powszechna. 

Do dziś dnia nie opisano historii zakładów poprawczych w Polsce, choć wstępna 

kwerenda wskazuje, że jest to niezwykle interesujące pole badawcze.  

Celem przedstawionego tekstu jest jednak nie tyle rekonstrukcja polskiego 

systemu resocjalizacji nieletnich z lat dwudziestych i trzydziestych, ile prezenta-

cja poglądów polskich pedagogów i penitencjarystów z tego okresu. Trudno się 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2017.26.43
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zgodzić ze wszystkimi ich tezami, niemniej stwierdzić trzeba, że niektóre z pro-

ponowanych rozwiązań zaskakują śmiałością sądu i nowatorstwem. 

Przedmiotem moich analiz uczyniłem artykuły poświęcone problematyce 

przestępczości nieletnich, publikowane na łamach wychodzącego od 1925 roku 

„Przeglądu Więziennictwa Polskiego”. Wydawcą miesięcznika był początkowo 

Związek Zawodowy Pracowników Więziennych Rzeczypospolitej Polskiej,  

a następnie Kasa Wzajemnej Pomocy Funkcjonariuszów Służby Więziennej.  

W założeniu czasopismo miało stanowić forum wymiany myśli i w ten sposób 

przyczyniać się do doskonalenia zawodowego personelu zakładów karnych i po-

prawczych. Trudno nie zgodzić się z opinią redakcji, że przeobrażenie instytucji 

represyjnych w wychowawcze, wymagało stałej refleksji naukowej i nieustan-

nego badania procesów i zjawisk obserwowalnych w środowisku więziennym
1
.  

Problematyka poruszana na łamach „Przeglądu” była bardzo szeroka. Oma-

wiano w nim przemiany systemowe dokonujące się w polskiej polityce karnej 

(np. wdrażanie systemu progresywnego w Polsce), zagadnienia z zakresu krymi-

nologii, a także doświadczenia i rozwiązania resocjalizacyjne stosowane za gra-

nicą. Na łamach „Przeglądu” można także znaleźć szereg artykułów dotyczą-

cych codziennych problemów z jakim borykali się pracownicy zakładów peni-

tencjarnych (specyficzne zachowania więźniów, psychologiczne następstwa izo-

lacji penitencjarnej itp.).  

Stosunkowo często podejmowany był temat resocjalizacji nieletnich (w 1934 r. 

wyodrębniono nawet specjalny dział, w którym publikowano aktualności z życia 

zakładów poprawczych i wychowawczych). Nie należy się temu dziwić, zwa-

żywszy że tylko w ciągu jednego roku (1.09.1919 r. – 1.09.1920 r.) przed war-

szawskim sądem dla nieletnich stanęło 2524 młodych osób poniżej siedemnaste-

go roku życia. Gros spośród nich (1727 osób) było oskarżonych o kradzieże
2
. 

Na podstawie tekstów zamieszczonych w „Przeglądzie” możemy naszkico-

wać wizerunek typowego wychowanka ówczesnych placówek resocjalizacyj-

nych. Jako, że charakterystyki nieletnich ukazywały się w kontekście toczących 

się dyskusji na temat optymalizacji pracy zakładów poprawczych, przyczyn 

przestępczości i demoralizacji młodzieży, stosunkowo często odbijały się w nich 

funkcjonujące w ówczesnym dyskursie koncepcje kryminologiczne lub osobiste 

poglądy autorów. Przykładem może być niesygnowany nazwiskiem tekst po-

chodzący z roku 1929 (na podstawie języka, można domyślać się, że jego auto-

rem był pracownik, któregoś z zakładów poprawczych). „Rozpatrzmy przeciętny 

typ degenerata mającego w swojej przeszłości bądź otoczenie alkoholizmu, bądź 

obciążenie na tle luesu [choroby wenerycznej – A.K.], typ wychowany na ulicy, 

analfabeta, przeciętnie karany 5–7 razy za kradzieże, włóczęgostwo itd.”
3
. Za-

                                                      
1  Artykuł odredakcyjny, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1925, nr 1, s. 1. 
2  Artykuł odredakcyjny, Zakład dla nieletnich przestępców w Studzieńcu, tamże, s. 6. 
3  Typy chorobliwe i nienormalne, a praca na oddziałach wychowawczo-poprawczych, „Przegląd 

Więziennictwa Polskiego” 1929, nr 5, s. 3. Tekst, z którego pochodzi cytat, ukazał się krótko 
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warte w przytoczonym tekście sformułowania mogą szokować współczesnego 

czytelnika, niemniej w swojej zasadniczej treści opis ten był prawdziwy. Podob-

ne opinie (choć wyrażane w mniej drastyczny sposób) prezentowali inni autorzy. 

Przykładem może być Witold Łuniewski, który w tekście Dziecko przed są-

dem przekonywał, że źródło przestępczości nieletnich „kryje się tajnikach roz-

woju psychicznego młodego ustroju”. Jego zdaniem do prawidłowego rozwoju 

organizm musi być wyposażony we wrodzone „zadatki” oraz mieć zapewnione 

odpowiednie warunki zewnętrzne, tymczasem dzieci stające przed sądami po-

chodziły z rodzin dysfunkcyjnych, nierzadko były opóźnione w rozwoju (inte-

lektualnym, emocjonalnym, bądź moralnym). W opinii autora z tego powodu 

znacznie częściej popadały one w konflikt z prawem. Argumentował, że dziecko 

opóźnione intelektualnie, jest bardziej podatne na zły wpływ środowiska, zaś 

dziecko psychopatyczne ma większą skłonność do łamania norm
4
. Powołując się 

na badania Gruhlego, wykazywał, że nieprawidłowa praca układu nerwowego 

odpowiada za przestępczość nieletnich w 55%. Wśród zaburzeń funkcjonalnych 

odpowiedzialnych za zachowania przestępcze wskazywał przede wszystkim 

ociężałość umysłową i lekki stopień upośledzenia umysłowego, niedorozwój 

moralny (tzw. moral insanity) oraz schizofrenię
5
. Uznając zaburzenia pracy 

układu nerwowego i niedorozwój intelektualny za zasadnicze przyczyny niedo-

stosowania społecznego postulował, aby punktem wyjścia w orzekaniu w spra-

wach nieletnich były badania lekarskie. Niezależnie od nich należało przeanali-

zować warunki środowiskowe. Dopiero uwzględniając wyniki obu badań, sę-

dziowie powinni podejmować ostateczne decyzje o losach nieletnich. 

Odmienną opinię na temat źródeł przestępczości nieletnich wyrażała Maria 

Grzegorzewska. Jej zdaniem psychopaci i jednostki chore stanowiły niewielki 

odsetek wśród młodzieży łamiącej prawo. Uważała, że demoralizacja większości 

była przede wszystkim wytworem warunków społecznych i ekonomicznych
6
. 

Kierując się tym przekonaniem postulowała powołanie specjalnych zakładów 

służących izolacji „chorych zboczeńców”, natomiast pozostałe dzieci należało 

umieszczać w zakładach podporządkowanych Ministerstwu Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego. Usytuowanie placówek resocjalizacyjnych w resorcie 

oświaty zdjęłoby z nich piętno zakładu karnego, pociągnęłoby za sobą zmianę 

atmosfery placówek, a co za tym idzie zmodyfikowałoby metody pracy z dzieć-

mi i inaczej zorientowało cele wychowania.  

                                                      
po tym, jak ujawniono fakt znęcania się nad wychowankami w ZP w Studzieńcu. Można są-

dzić, że charakterystyka ta miała uświadomić społeczeństwu trudności, z jakimi borykali się na 

co dzień wychowawcy zakładów poprawczych, i tym samym złagodzić wrażenie, jakie wywar-

ło zachowanie wychowawców z najstarszego polskiego zakładu.  
4  W. Łuniewski, Dziecko przed sądem, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1930, nr 12, s. 5. 
5  Tamże, s. 6. 
6  M. Grzegorzewska, Wychowanie nieletnich przestępców, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 

1929, nr 10, s. 2–3 (tekst przedrukowany z „Kuriera Porannego”). 
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Zdaniem Grzegorzewskiej w zakładach powinni pracować specjaliści. W jej 

opinii wychowawcy zakładów poprawczych powinni legitymować się dyplo-

mem ukończenia studiów psychologicznych lub socjologicznych. Podobnie jak 

Łuniewski uważała, że prawidłowa resocjalizacja nie jest możliwa bez zdiagno-

zowania wychowanka. Każdy z wychowanków zanim trafi do placówki docelo-

wej powinien jej zdaniem przejść przez zakład obserwacyjny, którego rolą było-

by oddzielenie jednostek chorych, od zaniedbanych. Reorganizacja systemu re-

socjalizacji powinna zatem przebiegać według następującego schematu:  

1. Podporządkowanie zakładów wychowawczych MWRiOP. (przy współpracy 

z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Pracy i Opieki Społecz-

nej. Współpraca międzyresortowa pozwoliłaby na właściwą organizację 

kształcenia wychowanków, a także zorganizowanie opieki nad wychowan-

kami opuszczającymi zakłady.  

2. Zorganizowanie w resorcie oświaty odpowiedniego działu, wizytatorów za-

kładów dla nieletnich.  

3. Zapewnienie odpowiedniego budżetu dla funkcjonowanie zakładów.  

Jako najważniejsze zadania dla ministerstwa Grzegorzewska wskazała: 

1. Utworzenie zakładu obserwacyjnego i przeprowadzenie selekcji wychowan-

ków. 

2. Zastąpienie personelu niewykwalifikowanego, przez wykształconych wy-

chowawców. 

3. Odpowiednie zorganizowanie kształcenia. 

4. Zmiana dotychczasowego systemu wychowania. 

5. Opieka nad opuszczającymi placówki resocjalizacyjne
7
. 

W 1934 pojawiły się teksty, które ukazują demoralizację nieletnich w per-

spektywie kryzysu ekonomicznego. Jadwiga Borowiczowa w artykule Nieletni 

przestępcy nakreśliła historię chłopca, którego na margines życia społecznego 

zepchnęła sytuacja ekonomiczna rodziny (bezrobocie ojca doprowadziło do 

eksmisji z domu i porzucenia szkoły, a w konsekwencji zetknięcia się ze zdemo-

ralizowanymi rówieśnikami)
8
. 

Uwzględniając złożoność przyczyn przestępczości młodzieży i indywidual-

ny przebieg procesu wykolejenia moralnego, stwierdzić należy, że były to 

przede wszystkim dzieci nieszczęśliwe, odrzucone przez rodziców, zmuszone do 

walki o przetrwanie, pozbawione wsparcia ze strony dorosłych. Najlepiej widać 

to na przykładach przywoływanych przez Wandę Kamińską. W przejmującym 

tekście W sądzie dla nieletnich zaprezentowała ona postacie 11 nieletnich zło-

dziei, traktujących kradzież jako fach tymczasowy, lub stały wybór życiowy 

(niektórzy z nich zaczynali kraść w wieku lat trzech); trzynastoletnich włóczę-

                                                      
7  M. Grzegorzewska, Wychowanie nieletnich przestępców, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 

1929, nr 10, s. 2–3 (tekst przedrukowany z Kuriera Porannego”). 
8  J. Borowiczowa, Z cyklu: nieletni przestępcy, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1934, nr 5, 

s. 9–10. 



 Problematyka przestępczości nieletnich… 321 

gów, którzy przemierzając Polskę jak długa i szeroka kradli, żeby mieć co jeść 

oraz współpracujących z dorosłymi złodziejami „profesjonalistów”, posługują-

cych się równie dobrze łomem, jak nożem
9
. Bohaterowie artykułu różnili się od 

siebie stopniem zdemoralizowania, inteligencji, łączyło ich zgangrenowane śro-

dowisko rodzinne i wynikająca z tego samotność. Znamiennym był przykład 

trzynastoletniego Ryśka. Chłopiec chodził o kulach (tramwaj uciął mu nogę)  

i był wykorzystywany do żebrania przez dorosłych. Dostał się do zakładu wy-

chowawczego, jednak odesłano go do domu, ze względu… na zbyt wysoki sto-

pień demoralizacji.  

I znowu Rysiek znalazł się na ulicy wielkiego miasta. Często w nocy można go spotkać 

zwiniętego w kłębek w Al. Jerozolimskich, gdzie śpi pod murem lub w rurze kanaliza-

cyjnej10. 

Opinia publiczna nie podzielała na ogół poglądów pedagogów. Wielu uwa-

żało, że pedagogika łagodności nie sprawdza się w przypadku „hycli spod ciem-

nej gwiazdy”
11

. Przykładem może być pogląd wyrażony na łamach „Myśli Na-

rodowej”. Zdaniem autora artykułu, jedyną racją bytu zakładów poprawczych 

był fakt iż stwarzały one szanse na odizolowanie zdemoralizowanej młodzieży, 

dzięki czemu nie przebywała ona w szkołach, a tym samym nie zagrażała zdro-

wym moralnie dzieciom. […] wszystkie szkoły dotknięte tą plagą byłyby  

w działalności wychowawczej sparaliżowane. Ile dzieci w Studzieńcu tyle ura-

towanych rodzin […]
12

. 

System zakładów dla nieletnich w okresie międzywojennym był zróżnico-

wany i ewoluował wraz z konsolidowaniem się państwowości polskiej. Spośród 

instytucji penitencjarnych dla nieletnich odziedziczonych po władzach zabor-

czych, najbardziej znanym był zakład dla nieletnich w Studzieńcu obliczony na 

300 wychowanków
13

. Został założony w 1896 roku jako osada rzemieślniczo-

rolna dla nieletnich przestępców. Przez jednych uważany był wówczas za nowo-

czesne rozwiązanie, które przyczyni się do „powrotu hultajów na drogę cnoty”, 

dla innych stanowił niepotrzebną ekstrawagancję
14

. Czy to wszystko nie za wy-

godne, nie za kosztowne dla tych, którzy za swoje występki zasłużyli raczej na 

surową karę niż na taką rodzicielska czułą pielęgnacyę? Czyż nie lepiej być zło-

dziejem i wyrzutkiem niż dzieckiem uczciwych a ubogich rodziców? – pytał 

jakby w imieniu sceptyków autor relacji ze Studzieńca zamieszczonej w „Bie-

siadzie Literackiej”. Nietrudno się domyśleć, że pytania te były figurą retorycz-

                                                      
9  W. Kamińska, W sądzie dla nieletnich, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1933, nr 7, s. 7–9. 
10  Tamże, s. 9. 
11  M.H. Szpyrkówna, Nie wolno, tamże, s. 4. 
12  Tamże; Z.W., W Studzieńcu, „Myśl Narodowa” 1929, nr 6, s. 90. 
13  Artykuł odredakcyjny, Zakład dla nieletnich przestępców w Studzieńcu, „Przegląd Więziennic-

twa Polskiego” 1925, s. 6. 
14  Sęp, Z Warszawy. Spacer do osady rolnej w Studzieńcu, „Biesiada Literacka” 1880, nr 231, t. 9, 

s. 354. 
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ną. „Gdyby zamiast domków z cegły piętrowych, zgrabnych wznosiły się chaty 

pod słomą z małemi okienkami, a zadusznemi izbami; gdyby chłopcy zamiast 

bluz i sukmanek czystych nosili się brudno i obdarto; gdyby zamiast grzebienie 

używano zgrzebła, zamiast kąpieli w łaźni myto młodych hultai w gliniankach; 

gdyby nie ręcznik a wiatr po prostu obmywał ich twarz i ciało – przybyłoby za-

pewne kasie Towarzystwa kilka tysięcy rubli oszczędności corocznie, ale czyby 

moralność wychowańców na tej oszczędności zyskała? – odpowiadał przeciwni-

kom nowoczesnych rozwiązań podpisujący się pseudonimem „Sęp” Władysław 

Maleszewski”
15

. 

 

Ryc. 1. Widok zakładu w Studzieńcu z XIX wieku 

Źródło: www.zpstudzieniec.pl. 

Nie miał on wątpliwości, że zysk pozamaterialny jest daleko istotniejszy, był 

przekonany, że życzliwe traktowanie, schludne ubranie, własne łóżko i pożywne 

posiłki przyniosą więcej pożytku niż głodzenie i chłosta. W opinii Maleszew-

skiego trafiając do Studzieńca chłopcy byli bliżej stanu zwierzęcego niż ludz-

kiego, jednak wbrew panującym powszechnie poglądom uważał, że podniesienie 

ich do stanu człowieczeństwa wymaga stworzenia im ludzkich warunków. Dą-

żeniem Towarzystwa Osad Rolnych – inicjatora utworzenia zakładu studzienic-

kiego – było rozpowszechnienie placówek tego typu na całym obszarze Polski, 

aby ratować od zguby dzieci. Jak pisano, „naród jednakowo traci czy się złe czy 

dobre dziecko w niedoli czy w więzieniu zmarnuje”
16

. 

                                                      
15  Tamże, s. 355. 
16  Tamże. 

 



 Problematyka przestępczości nieletnich… 323 

 

Ryc. 2. Wychowanek zakładu studzienickiego (wiek XIX) 

Źródło: www:zpstudzieniec.pl. 

W okresie międzywojennym system organizacyjny zakładu nieco się zmie-

nił. Chłopcy byli podzieleni na 20 osobowe grupy zwane „rodzinami”, nad któ-

rymi nadzór sprawował wychowawca i wybrany spośród wychowanków dyżur-

ny. Kryterium przydziału do grup była wiek i usposobienie chłopców. Oceniano 

je w ciągu pierwszych tygodni pobytu w zakładzie. Zanim zakwalifikowano wy-

chowanka do stałej grupy, umieszczano go na okres 2 do 3 tygodni w tzw. „ro-

dzinie próbnej”. 

Wychowankowie zajmowali siedem murowanych, piętrowych pawilonów,  

w każdym z nich były zakwaterowane dwie rodziny. W salach sypialnych (peł-

niących również funkcje jadalni) chłopcy przebywali tylko podczas posiłków  

i w nocy. W ciągu dnia pracowali w gospodarstwie rolnym (każdy miał swoją 

działkę, za którą był odpowiedzialny) lub w warsztatach ucząc się zawodu 

(szewstwa, krawiectwa, stolarstwa, kołodziejstwa, kowalstwa). Nadmienić nale-

ży, że plony z gospodarstwa rolnego stanowiły podstawę wyżywienie pod-

opiecznych zakładu. Regulamin nie przewidywał kar cielesnych i kary aresztu, 

jedyną oficjalną karą było przeniesienie do tzw. „rodziny karnej”, w której 

zmniejszone były przywileje, ponadto umieszczenie w niej wychowankowie 

wykonywali cięższe prace niż pozostali
17

. 

                                                      
17  Tamże, s.7. 
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Trzeba powiedzieć, że struktura systemu resocjalizacji nieletnich była nie-

zwykle zróżnicowana, co może wynikać z faktu, że znajdował się on w fazie 

ciągłej zmiany. Obok zakładu studzienieckiego i podobnych mu instytucji pod-

porządkowanych ministerstwu sprawiedliwości istniał szereg innych placówek. 

O tym jak płynne w okresie międzywojennym było pojęcie zakład poprawczo-

wychowawczy przekonuje fakt, że redakcja „Przeglądu” w poczet zakładów re-

socjalizacyjnych policzyła „Nasz Dom” – placówkę założoną przez Janusza 

Korczaka. Cieszył się on wielkim uznaniem polskich penitencjarystów. Na ła-

mach czasopisma określono go jako „wzorcową placówkę wychowawczą dla 

nieletnich”
18

. Współcześnie „Nasz Dom” postrzegany jest jako placówka opie-

kuńcza, co wynika z tego, że spoglądamy nań przez pryzmat stosowanych w nim 

metod wychowawczych, tymczasem redakcja uwzględniała przede wszystkim 

funkcję społeczną placówki. Jej reedukacyjne funkcje oraz założone cele wi-

doczne były również w założeniach zakładu:. „chcemy […] pomóc do odrodze-

nia się jego (dziecka AK) duszy, odrzucenia brudu, który przeniknął i opanował 

dzieci. Chcemy wytworzyć ich własne życie i wypróbować siły i odporność mo-

ralną”
19

. System wychowania Janusza Korczaka jest na tyle znany, że nie ma 

sensu opisywać stosowanych w tym zakładzie rozwiązań, należy jednak odpo-

wiedzieć na pytanie czy wprowadzenie systemu korczakowskiego byłoby moż-

liwe w funkcjonujących w ówczesnej Polsce zakładach dla dzieci zaniedbanych? 

Z całą pewnością nie, eksperyment Korczaka stanowił ewenement w skali kraju 

i można sądzić, że jego sukces wynikał w większej mierze z osobowości „Stare-

go Doktora” niż z założeń programowych. Dlaczego więc „Przegląd” nazwał 

„Nasz Dom” wzorcową placówką dla nieletnich? Przypuszczalnie była to próba 

wskazania kierunku, przypomnienia, że nie surowa dyscyplina, a zaangażowanie 

wychowanków w życie zakładu, prowadzi do wytworzenia się postaw prospo-

łecznych. 

Uzupełnieniem dla zakładów poprawczych, były oddziały dla nieletnich 

funkcjonujące w Zakładach Karnych. Utworzono je na podstawie rozporządze-

nia ministra sprawiedliwości z dnia 15.01.1926 r. O oddziałach dla nieletnich 

przestępców w więzieniach warszawskich. Wbrew temu, co można by przypusz-

czać, były one przeznaczone dla wychowanków o mniejszym stopniu demorali-

zacji (poważniejsze przypadki umieszczano w zakładach poprawczych) a pobyt 

w nich na ogół nie był długi. Oddział dla dziewcząt (do lat 17) zlokalizowano  

w więzieniu przy ul. Dzielnej 26 (Pawiak), Odział dla chłopców znajdował się 

przy ul. Długiej 52. Pełnił on również funkcję aresztu śledczego dla chłopców, 

których docelowo planowano umieścić w zakładzie poprawczym. 

W założeniach oddziały miały zapewnić nieletnim optymalne warunki do 

rozwoju. Kładziono nacisk na naukę i pracę nad którą czuwali instruktorzy, peł-

                                                      
18  J…ski, Organizacja wzorowego zakładu wychowawczego dla nieletnich, „Przegląd Więzien-

nictwa Polskiego” 1926, nr 2, s. 1. 
19  Tamże, s. 1. 
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niący funkcję kierowników oddziałów
20

. Personel dobierano spośród funkcjona-

riuszy więziennych, dbano jednak, aby wybierać osoby o najwyższym morale. 

Nad pracą oddziałów czuwał Komitet Opiekuńczy, w skład którego wchodził 

przedstawiciel ministra sprawiedliwości, sędzia dla nieletnich w Warszawie, le-

karz powołany przez ministra sprawiedliwości na wniosek „Patronatu dla nielet-

nich” oraz dwie osoby znane z działalności społecznej. Ponadto w skład komite-

tu wchodził naczelnik więzienia, kapelan i instruktor oddziału
21

. Funkcję prze-

wodniczącego pełnił przedstawiciel ministra. 

Kompetencje komitetu były dość szerokie: czuwał on nad warunkami byto-

wymi w oddziałach, wychowaniem i nauczaniem więźniów, zajmował się klasy-

fikacją osadzonych oraz dbał o odpowiedni dobór pracy. Zadaniem członków 

było też monitorowanie kar dyscyplinarnych (pod względem humanitarności  

i celowości stosowania) oraz przydzielanie przywilejów wyróżniającym się nie-

letnim. Obok tych zasadniczych czynności, komitet opiekuńczy miał się również 

zajmować organizowaniem imprez kulturalnych (koncertów, pogadanek, uro-

czystości)
22

. Można powiedzieć, że stanowił on pole do współpracy administra-

cji więziennej i czynnika społecznego. Szerokie uprawnienia dowodzą zaintere-

sowania władz sytuacją nieletnich przestępców.  

Oddział dla nieletnich dziewcząt przy ulicy Dzielnej oddzielony był od po-

zostałej części więzienia drewnianą ścianą i składał się z czterech sal. Trzy  

z nich stanowiły cele mieszkalne, czwarta przeznaczona była na świetlicę. Jak 

podkreślano przeznaczono nań najwidniejsze cele. Jakkolwiek dziewczęta nie 

miały kontaktu z dorosłymi, korzystały z tego samego ogródka spacerowego, 

kaplicy i sali szkolnej. 

Starano się zadbać, aby pomieszczenia nie przypominały cel więziennych.  

Z okien zdjęto blindy (gęste siatki uniemożliwiające więźniarkom kontakt), 

ukwiecono parapety, ściany przyozdobiono obrazkami i wykonanymi przez 

dziewczęta dekoracjami. Przeciętnie w oddziale jednorazowo przebywało  

10 wychowanek. Najmłodsza z nich miała lat 12, najstarsza 17. Pobyty były na 

ogół krótkotrwałe (nawet kilkudniowe). Przeciętny okres umieszczenia w od-

dziale dla nieletnich wynosił 2–3 miesięcy. Tylko w jednym przypadku wyrok 

wynosił 2 lata
23

. Dzień rozpoczynano modlitwą, od 7. Do 7.30 trwała gimnasty-

ka, od 8.00 do 10.30 nauka (religia, język polski, nauka o Polsce, historię Polski, 

rachunki, geografię, przyrodę i śpiew). 

Istotnym problemem w organizacji nauczania był krótkotrwały pobyt dziew-

cząt, a także ich zróżnicowany poziom wykształcenia. W związku z tym były 

                                                      
20  Organizacja osobnych oddziałów dla nieletnich w więzieniu w Warszawie, „Przegląd Więzien-

nictwa Polskiego” 1926, nr 3, s. 2–3. 
21  Tamże, s. 3. 
22  Tamże, s. 4. 
23  Z działalności Komitetu Opiekuńczego Oddziałów dla Nieletnich przy więzieniach w Warsza-

wie, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1927, nr 5, s. 3. 
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one podzielone na trzy grupy: analfabetki, słabo umiejące czytać i pisać oraz 

wyżej zaawansowane (w tej ostatniej grupie zdarzały się dziewczęta z ukończo-

ną szkołą powszechną). Wobec braku specjalnego programu, nauczanie prowa-

dzono wg programu kursów dla dorosłych. Po zajęciach szkolnych dziewczęta 

pracowały w szwalni, pralni i kuchni. Prowadzono też przyuczanie do zawodu 

niemniej z uwagi na krótki czas pobytu, nie były to zajęcia dające konkretne 

kwalifikacje zawodowe
24

. Ich celem było raczej ukształtowanie pilności, obo-

wiązkowości, nawyku pożytecznego wykorzystywania czasu i w tych katego-

riach dziewczęta były oceniane przez instruktorki. Raz na trzy tygodnie odbywa-

ło się wspólne pranie bielizny osobistej. Dziewczęta prały jednocześnie. Ocenia-

no ich pracowitość, zwracano uwagę ile czasu zajęło im pranie, ile sztuk bieli-

zny wyprały poszczególne dziewczęta, ile materiału zużyły itp. W ciągu dnia 

wychowanki korzystały ze spaceru (1,5 h w dzień powszedni, 3,5 h świąteczny), 

podczas którego organizowano zabawy ruchowe, lub prace w przywięziennym 

ogródku
25

. Podopieczne oddziału dbały również o czystość w salach sypialnych 

oraz pełniły dyżury w jadalni. Od 18.00 do 20.00 miały czas wolny, przy czym 

dwa razy w tygodniu wykorzystywany on był na zbiórki harcerskie. W pozostałe 

dni przygotowywano pogadanki poprzedzone czytaniem odpowiednio dobranej 

literatury. 

Codzienna aktywność dziewcząt oceniana była za pomocą znaczków przy-

piętych do ubrania. Złoty znaczek oznaczał zachowanie wzorowe, czerwony – 

dostateczne, ciemny – złe. Zdobycie znaczka miało dla dziewcząt duże znacze-

nie, gdyż na ich podstawie mogły korzystać z różnorakich udogodnień – otrzy-

mywały papier listowy, były dopuszczane do rozrywek itp. Od dobrego spra-

wowania zależała także zapomoga odbierana w momencie opuszczania oddziału. 

Trudno jednoznacznie ocenić efektywność oddziału na Dzielnej, z pewnością 

nie było to jednak typowe więzienie. Dowodzi tego fakt, że dwie wychowanki 

poprosiły o pozostawienie ich w oddziale mimo skończonego wyroku, inna zaś 

poprosiła sędziego pokoju o najwyższy możliwy wyrok uzasadniając, że chce  

w oddziale odzyskać równowagę życiową i czegoś się nauczyć
26

. Świadczy to 

zapewne o ich dramatycznej sytuacji życiowej, ale dowodzi również, tego że 

oddział nie był odbierany jako miejsce zagrażające. 

Na podobnych zasadach funkcjonował oddział dla chłopców. Tam również 

dążono, aby wnętrze w możliwie małym stopniu kojarzyło się z więzieniem. 

Ściany pomalowane były jasną farbą, z drzwi pozdejmowano kraty, a okna świe-

tlicy przyozdobiono kwiatami.  

Zagęszczenie w oddziale męskim było znacznie większe niż w placówce 

dziewczęcej. W ciągu roku przewinęło się przez nią 139 chłopców (blisko 3 razy 

więcej niż dziewcząt), a największe, jednorazowe zaludnienie wynosiło 27 osób. 

                                                      
24  Tamże, s. 4. 
25  Tamże. 
26  Tamże, s. 7. 
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Pobyty chłopców były krótkotrwałe (od 1 dnia do 1 roku) przy czym najczęściej 

spotykany okres to kilka tygodni (od 3 do 6).Wiek chłopców wahał się do 10 do 

17 lat, przy czym najwięcej było 14–15 latków. Najczęstszą przyczyną osadze-

nia w oddziale dla nieletnich była kradzież, w następnej kolejności żebranie  

i włóczęgostwo. Ciekawe, że 
1
∕3 osadzonych nieletnich stanowili Żydzi, co 

wziąwszy pod uwagę liczebność mniejszości żydowskiej w międzywojennej 

Polsce (8,5%) stanowiło znaczny odsetek.  

Organizacja dnia była analogiczna do oddziału dziewczęcego, niemniej wo-

bec poziomu intelektualnego chłopców, nauka oparta była głównie na pogadan-

kach. Wśród wychowanków 25% stanowili analfabeci, 45% określano jako pół-

analfabetów, 25% miała ukończone 3 lub 4 klasy szkoły powszechnej i tylko 5% 

stanowili wychowankowie wyżej wykształceni
27

.  

Po zajęciach szkolnych chłopcy spędzali czas na powietrzu, od godziny 13 

do 17.30 natomiast odbywały się zajęcia praktyczne, podczas których uczyli się 

zawodu w warsztatach Warsztat stolarski, narzędzia do introligatorni, koszykar-

stwa i potrzebne surowce nabyto ze środków ministerstwa sprawiedliwości. Po-

dobnie jak u dziewcząt, głównym celem tych zajęć było wpojenie przekonania, 

że praca nie jest karą, ale zajęciem przynoszącym konkretne korzyści. O zaanga-

żowaniu chłopców w wykonywaną pracę świadczy fakt, że w ciągu roku udało 

się odzyskać kapitał włożony w wyposażenie pracowni
28

. Jednym z przywilejów 

dla dobrze pracujących było m.in. lepsze jedzenie (biały chleb) wyróżniający się 

wychowankowie w momencie wyjścia otrzymywali także nagrody pieniężne lub 

rzeczowe. 

Oceny zachowania dokonywano w każdą sobotę. Ciekawą formą wychowania 

stosowaną w oddziale przy Długiej były tzw. „samosądy”. Wybrany przez kolegów 

„starszy” obserwował ich zachowania przez cały tydzień, a w sobotę „oskarżał” pu-

blicznie tych, którzy popełnili jakieś przewinienia. Karę wymierzała cała społecz-

ność oddziału. Najczęściej była to izolacja lub wyłączenie z rozrywek
29

. 

Znaczna część chłopców w oddziale przy ul. Długiej odbywała całą karę, do 

zakładów poprawczych było kierowanych ok 40% młodzieży. Dotyczyło to 

przede wszystkim chłopców, których poziom demoralizacji lub ciężar gatunko-

wy przestępstwa wymagał dłuższego pobytu w placówce resocjalizacyjnej. War-

szawski Sąd Pokoju skazywał na dłuższe kary na ogół wychowanków nie posia-

dających żadnej rodziny. Można sądzić, że uzasadnione to było negatywną per-

spektywą resocjalizacyjną – po krótkotrwałym pobycie w areszcie chłopcy z du-

żym prawdopodobieństwem wróciliby na ulicę. 

Istotnym ogniwem w procesie resocjalizacji nieletnich była instytucja Patro-

natu. Do jego zadań należał nadzór nad wychowankami opuszczającymi pla-

cówki. Przedstawiciel Patronatu odbierał nieletniego z zakładu, towarzyszył mu 

                                                      
27  Tamże, s. 9. 
28  Tamże. 
29  Tamże. 
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w drodze do domu, a także wizytował rodziny celem monitorowania sytuacji 

wychowawczej. Niestety zdarzało się, że w praktyce pracownicy Patronatu dla 

nieletnich lekceważyli swoje obowiązki. Obserwowano formalizm i brak rze-

czywistego zaangażowania w proces resocjalizacji. Podawano przykłady opie-

kunów, którzy zamiast dowieść nieletniego do domu, kupowali mu bilet i od-

prowadzał do wagonu, czasem nawet zlecali wyprawienie nieletniego do domu 

dyżurującej na dworcu policjantce
30

. W efekcie wychowanek zaopatrzony w bi-

let zamiast jechać do miejsca zamieszkania mógł wysiąść na następnej stacji  

i wrócić na ulice Warszawy. Zdaniem St. Dąbrowskiego o niskiej wydajności 

pracy Patronatu świadczył wysoki odsetek nieletnich recydywistów
31

. Jakkol-

wiek trudno zgodzić się z tezą, że był to jedyny czynnik decydujący o powrotno-

ści do przestępstwa, stwierdzić należy, że realne zaangażowanie opiekunów 

przyczyniłoby się do ograniczenia tego zjawiska. 

Niewątpliwie zakłady poprawczo-wychowawcze nie były placówkami ide-

alnymi. W 1929 r. przez Polskę przetoczyła się fala krytyki dotycząca funkcjo-

nowania tych instytucji. Stało się tak na skutek ujawnienia przypadków stoso-

wania kar cielesnych przez wychowawców Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. 

Rozprawa sądowa wychowawców oskarżonych o znęcanie poruszyła opinię pu-

bliczną, wywołała również dyskusję, w której brali udział politycy, pedagodzy  

i działacze społeczni
32

. Jako główne źródło patologii wskazywano przede 

wszystkim brak kompetencji zatrudnionego personelu. […] Czy Panu Ministro-

wi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wiadomo – pytali w interpe-

lacji poselskiej posłowie PSL „Wyzwolenie” – że wychowawcami i nauczycie-

lami w Studzieńcu są: wydalony posterunkowy, były gajowy, tartacznik, b. żan-

darm i b. wychowańcy?” […]
33

. Jakkolwiek trudno się dziwić oburzeniu posłów, 

stwierdzić trzeba, że problemy kadrowe przeżywały zakłady poprawcze w całej 

Europie. 

W debatę na temat poprawy sytuacji w zakładach włączyło się wielu peda-

gogów, obok przywołanej już M. Grzegorzewskiej, niezwykle ciekawą propozy-

cję reorganizacji zakładów dla nieletnich przedstawiła Wanda Szuman. Do za-

sadniczych problemów nękających te instytucje zaliczyła rozdrobnienie organi-

zacyjne, niewykwalifikowany personel oraz nieprzygotowanych do pełnionych 

zadań pracowników nadzoru
34

. 

Spośród 35 zakładów funkcjonujących w II Rzeczypospolitej cztery (w tym 

Studzieniec) podlegały Ministerstwu Sprawiedliwości, pięć Ministerstwu Spraw 

Wewnętrznych, pozostałe podzielone były między Ministerstwem Wyznań Reli-

                                                      
30  S. Dąbrowski, O sanację Patronatu, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1928, nr 6, s. 16. 
31  Tamże, s. 16. 
32  Z.W., W Studzieńcu, „Myśl Narodowa” 1929, nr 6, s. 90. 
33  Interpelacja w sprawie Studzieńca, „Myśl Niepodległa” 1926, nr 838, s. 696. Interpelacja o tyle 

chybiona, że zakład w Studzieńcu nie podlegał resortowi edukacji, a sprawiedliwości.  
34  Z.W., dz. cyt. 
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gijnych i Oświecenia Publicznego, oraz Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz-

nej
35

. Taki podział ograniczał możliwości współpracy między poszczególnymi 

placówkami, przede wszystkim utrudniał przesyłanie wychowanków z jednego 

zakładu do drugiego. Dodatkowym problemem wskazywanym przez autorkę był 

podział zakładów dokonany według klucza administracyjnego (zakłady należały 

do poszczególnych województw i miast), z pominięciem kryterium wieku i po-

ziomu demoralizacji
36

. 

Proponowała zatem, aby powołać zakłady dla dzieci: 

1. Młodszych i starszych (do lat 14 i powyżej lat 14). 

2. Podsądnych, których przestępstwo spowodowane było przede wszystkim 

brakiem opieki rodzicielskiej 

3. Dla dzieci zdemoralizowanych (osobne zakłady w zależności od poziomu 

demoralizacji)  

4. Dla dzieci, których przestępstwo było skutkiem zaburzeń psychicznych  

i różnorodnych dewiacji (zróżnicowane według kryterium zboczeń) 

5. Dla dzieci bezdomnych (na czas śledztwa) 

6. Ogólne zakłady, których zadaniem byłaby obserwacja i selekcja dzieci, ce-

lem wysłania do najbardziej odpowiedniej placówki
37

. 

Autorka zwracała przy tej okazji uwagę na brak osobnego zakładu po-

prawczego dla dziewcząt skazanych za kradzieże, czego następstwem było nie-

korzystne zjawisko przebywania w tych samych placówkach złodziejek i dziew-

cząt trudniących się nierządem. 

Postulat ujednolicenia systemu wiązał się z koniecznością dokonania wybo-

ru najwłaściwszego resortu. Szuman uważała tę kwestię za otwartą, wyrażała 

jednak przekonanie, że najodpowiedniejszym z wychowawczego punktu widze-

nia byłoby Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, jako że 

celem umieszczenia w zakładzie poprawczym jest wychowanie, a nie kara
38

. 

Wskazywała przy tym, że takie właśnie rozwiązanie zastosowano w Finlandii, 

której system uważany był wówczas za wzorcowy. 

Zdaniem Wandy Szuman do poprawy sytuacji w zakładach przyczyniłoby 

się lepsze wykształcenie personelu, uregulowanie sytuacji zawodowej wycho-

wawców (uregulowania godzin pracy i zasad wynagradzania wychowawców). 

Ważnym elementem systemu byli jej zdaniem odpowiednio przygotowani wizy-

tatorzy. Braki w tym zakresie wynikały w opinii Wandy Szuman z braku odpo-

wiednich szkół. W okresie międzywojennym wychowawców placówek kształci-

ły: Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Studium Kultural-

no-Oświatowe Wolnej Wszechnicy Polskiej, Państwowy Kurs Służby Społecz-

                                                      
35  W. Szuman, Studzieniec, a całokształt wychowania poprawczego w Polsce, „Przyjaciel Szkoły” 

1929, nr 6, s. 217. 
36  Tamże. 
37  Tamże, s. 218.  
38  Tamże, s. 219. 
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nej Dziecka w Warszawie i Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu. Ponadto 

MWRiOP organizowało kursy kwalifikacyjne dla wychowawców czynnych
39

. 

Nie były to instytucje ukierunkowane na kształcenie personelu resocjalizacyjne-

go. Poza PIPS przygotowywały one głownie kadrę dla placówek opiekuńczych  

i internatów, w związku z czym wymagały przynajmniej modyfikacji progra-

mów szkoleń, czy też utworzenia specjalnych kursów przygotowujących do pra-

cy z młodzieżą przestępczą. 

Uwzględnienie tych propozycji z pewnością przyczyniłoby się do poprawy 

poziomu edukacyjnego placówek, ale refleksja Wandy Szuman pozostała jedy-

nie głosem w dyskusji. Nie pozostała jednak bez echa, tekst został w całości 

przedrukowany na łamach „Przeglądu Więziennictwa”, wywołał też reakcję ze 

strony środowiska wychowawców.  

W odpowiedzi na uwagi Szuman dyrektor jednego z domów poprawczych 

napisał tekst, w którym przekonywał iż źródeł nieprawidłowości funkcjonowa-

nia personelu należy upatrywać, nie tyle w braku wykształcenia ile w braku 

kwalifikacji osobistych. W związku z powyższym proponował, aby do pracy  

z nieletnimi dobierać osoby bardziej refleksyjne, natomiast „nerwowe” przeno-

sić na inne stanowiska
40

. Wskazywał też, że wyeliminowanie kar fizycznych, nie 

rozwiązuje problemu niesprawiedliwości, czasem bowiem drobna kara (regulami-

nowa) wymierzona bez uzasadnienia będzie miała równie zły skutek. Zwracał też 

uwagę, na rolę dyrektora placówki, który w większą uwagę powinien poświęcać 

wychowankom niż administrowaniu zakładem. Nie powinien on przede wszyst-

kim tolerować samowolnego wymierzania kar wychowankom przez wychowaw-

ców. Trudno nie zgodzić się z tymi uwagami, jakkolwiek stwierdzić trzeba, że 

mogą one stanowić jedynie pewne uzupełnienie dla uwag Wandy Szuman.  

Z drugiej strony sytuacja, która wydarzyła się w Studzieńcu nie może być 

uogólniana na wszystkie zakłady. O ich dobrej pracy świadczyć miała niewielka 

liczba ucieczek. Z zakładu zarządzanego przez autora tekstu, w 1925 roku zbie-

gło sześciu wychowanków, w 1926 czterech, w 1927 i 1928 po jednym. Trzeba 

zaznaczyć, że placówka ta nie miała krat, ani ogrodzenia
41

. 

W artykułach prezentowanych na łamach „Przeglądu” zwracano uwagę, że oso-

by które po sprawie Studzieńca potępiały w czambuł pracę zakładów poprawczych 

jako takich, de facto niewiele o nich wiedziały. Nie odwiedziły ich nigdy, choć mi-

nisterstwo nie ograniczało dostępu do placówek. Podkreślano, że żaden z autorów 

rozlicznych odezw, protestów i listów otwartych w sprawie sytuacji w zakładach nie 

zainteresował się losem chłopców je opuszczających. Tymczasem główny dramat 

wychowanków polegał na tym, że nie mieli oni dokąd wracać
42

. 

                                                      
39  Tamże, s. 219. 
40  Emde, Studzieniec, a całokształt wychowania poprawczego w Polsce, „Przegląd Więziennictwa 

Polskiego” 1929, nr 4, s. 2. 
41  Tamże, s. 3. 
42  Emde, Społeczeństwo, a przestępcy nieletni, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1929, nr 5, s. 2–3. 
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Trudni się nie zgodzić z tymi uwagami, różnorodność placówek była tak du-

ża, że mierzenie ich jedną miarą było co najmniej nieuprawnione. Trudno zna-

leźć, poza pracą wychowanków, wspólne elementy między zakładem w Stu-

dzieńcu, a utworzonym w 1903 roku przez bł. ks. Bronisława Markiewicza za-

kładem w Pawlikowicach koło Wieliczki. Nie był to z całą pewnością typowy 

zakład poprawczy, niemniej wychowując dzieci ulicy, niewątpliwie pełnił funk-

cje resocjalizacyjne. Jego specyfika wynikała również z faktu, że była to jedyna 

placówka resocjalizacyjna przez wiele lat utrzymująca się z datków. Jak pisano 

„zakłady te nie mają nic prócz wielkiej miłości Boga, i bliźniego, usilnej pracy 

własnej i systemu wychowawczego ks. Markiewicza oraz ufności w pomoc spo-

łeczeństwa”
43

. Wprowadzona przez ks. Markiewicza zasada powściągliwości  

i pracy, dotyczyła zarówno wychowawców jak i wychowanków. Kształtowanie 

postawy umiarkowania w kwestii pożywienia, ubioru, ułatwiała panowanie nad 

popędami, a także zachować abstynencję. Zakład przyjmował dzieci ulicy, 

kształtując w nich charakter i przygotowując do zawodu. O rozmachu z jakim 

pracowały zakłady świadczy fakt, że w 1929 r. tylko do zakładów w Miejscu 

Piastowym i Pawlikowicach zwróciło się o przyjęcie ponad dwa tysiące dzieci
44

. 

Przyjęcie tak wielkiej liczby osób przerastało możliwości placówek. Trzeba 

wziąć pod uwagę, że kryzys ekonomiczny lat 30. sprawił, że liczba darczyńców 

spadała, a liczba osób wymagających pomocy (w tym dzieci) wzrosła. Zachęca-

jąc do wsparcia placówki, podkreślano jego efekty wychowawcze, wśród absol-

wentów zakładów założonych przez ks. Markiewicza, byli nie tylko rzemieślni-

cy, ale również księża, wychowawcy, prawnicy i inżynierowie
45

. 

Ciekawą formą pracy z nieletnimi zagrożonymi demoralizacją było utwo-

rzenie przez Patronat zakładu wychowawczego dla dzieci więźniów. Został on 

utworzony w roku 1931 tymczasowo na Okęciu, (murowany zakład dla 30 dzie-

ci budowano w Radości pod Warszawą). Ideą twórców było odseparowanie 

dzieci od złych wpływów rodziny, a także otoczenie opieką tych dzieci, które 

uciekały z domu nie chcąc przebywać w zagrażającym środowisku. Sytuacje,  

z którymi spotykali się pracownicy były niezwykle trudne. Zdarzało się, że 

dziecko po spacerze z rodzicem, który dopiero co opuścił zakład karny, wracało 

do placówki pijane. Bywało, że dziecko odebrane przez rodziców (zakład nie 

miał prawa odmówić wydania dziecka, jeśli rodzic chciał je odebrać) uciekało  

z domu, aby powrócić do placówki Patronatu. Podopieczni byli na ogół mocno 

zdemoralizowani: „Jeśli co zginie nigdy nie ma sprawcy. Raczej wrzucą do ubi-

kacji, niż się przyznają, że coś wzięły”; potrzebowali szczególnej opieki, aby 

„nie wyrosły z nich wilki”
46

. Na Okęciu w latach 30. utworzono również dom 

wychowawczy dla dziewcząt. W przewidzianej na 30 wychowanek placówce, 

                                                      
43  Ks., Zakład w Pawlikowicach, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1930, nr 2, s. 7. 
44  Tamże, s. 8. 
45  Tamże. 
46  Z. Zał., Dzieci więźniów, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1931, nr 4, s. 3–4.  
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dziewczęta od lat 12 do 18 uczyły się szycia, haftów, ogrodnictwa, a także prac 

domowych. Z uwagi na różny wiek i stopień demoralizacji wychowanek zdecy-

dowano się wykorzystać w pracy resocjalizacyjnej metodę harcerską, łączącą  

w sobie wychowanie indywidualne i grupowe. 

Jakkolwiek oceniać międzywojenny system resocjalizacji nieletnich, stwier-

dzić należy, że przez całe dwudziestolecie międzywojenne trwała dyskusja 

zmierzająca do jego udoskonalenia. Stawiano bardzo śmiałe postulaty reformy 

sądownictwa dla nieletnich i postępowania z nieletnimi. Zastanawiano się nawet 

czy granice nieletniości powinno się określać na podstawie wieku (Henryk Fisch 

argumentował, że ktoś kto ma ukończone 21 może mieć mniejsze rozeznanie 

czynu niż dziewiętnastolatek). Autor ten wskazywał, że sędzia dla nieletnich 

powinien łączyć w sobie cechy zapobiegliwego pedagoga i sprawiedliwego sę-

dziego
47

. Dyskusje te przyczyniły się z pewnością do skonstruowania najnowo-

cześniejszego prawa dotyczącego nieletnich w Europie (wiele z międzywojen-

nych rozwiązań legislacyjnych wykorzystano w obowiązującej dziś ustawie  

o postępowaniu w sprawach nieletnich). Rozwój systemu opieki nad nieletnimi 

przestępcami przerwała wojna, a system komunistyczny dopełnił dzieła znisz-

czenia. Na wiele lat zakłady poprawcze stały się miejscem rozlicznych patologii, 

w stosunku do których sprawa Studzieńca tak szeroko komentowana na przeło-

mie lat dwudziestych i trzydziestych, wydaje się być igraszką. Na odnowę tych 

placówek, trzeba było czekać blisko pół wieku.  

Bibliografia 

Artykuł odredakcyjny, Zakład dla nieletnich przestępców w Studzieńcu, „Prze-

gląd Więziennictwa Polskiego” 1925, nr 1. 

Artykuł odredakcyjny, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1925, nr 1. 

Borowiczowa J., Z cyklu: nieletni przestępcy, „Przegląd Więziennictwa Polskie-

go” 1934, nr 5.  

Dąbrowski S., O sanację Patronatu, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1928, 

nr 6. 

Emde, Społeczeństwo, a przestępcy nieletni, „Przegląd Więziennictwa Polskie-

go” 1929, nr 5. 

Fisch H., Nasze więziennictwo dla nieletnich, „Przegląd Więziennictwa Polskie-

go” 1935, nr 2. 

Grzegorzewska M., Wychowanie nieletnich przestępców, „Przegląd Więziennic-

twa Polskiego” 1929, nr 10. 

Interpelacja w sprawie Studzieńca, „Myśl Niepodległa” 1926, nr 838. 

                                                      
47  H. Fisch, Nasze więziennictwo dla nieletnich, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1935, nr 2, 

s. 5. 



 Problematyka przestępczości nieletnich… 333 

J…ski, Organizacja wzorowego zakładu wychowawczego dla nieletnich, „Prze-

gląd Więziennictwa Polskiego” 1926, nr 2. 

Kamińska W., W sądzie dla nieletnich, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 

1933, nr 7. 

Ks., Zakład w Pawlikowicach, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1930, nr 2. 

Łuniewski W., Dziecko przed sądem, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 

1930, nr 12. 

Organizacja osobnych oddziałów dla nieletnich w więzieniu w Warszawie, 

„Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1926, nr 3. 

Sęp, Z Warszawy. Spacer do osady rolnej w Studzieńcu, „Biesiada Literacka” 

1880, nr 231, t. 9. 

Szpyrkówna M.H., Nie wolno, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 3. 

Szuman W., Studzieniec, a całokształt wychowania poprawczego w Polsce, 

„Przyjaciel Szkoły” 1929, nr 6. 

Z działalności Komitetu Opiekuńczego Oddziałów dla Nieletnich przy więzie-

niach w Warszawie, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1927, nr 5. 

Z. Zał., Dzieci więźniów, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1931, nr 4. 

Z.W., W Studzieńcu, „Myśl Narodowa” 1929, nr 6. 

The Issue of Juvenile Crime in Interwar Poland  

in the Periodical “Przegląd Więziennictwa Polskiego” 

Summary 

After the regained independence in 1918, Polish society faced many tasks. One of them was re-

building of the penitentiary system. Aside from adult prisons, there was a need for a system guard-

ing the juvenile against social maladjustment. The debate on perfecting juvenile educational insti-

tutions continued during the entire interwar period. A progressive system was introduced to adult 

prisons, and juvenile educational institutions were becoming less and less repressive. The Polish 

model of neglected youth support, created in the interwar period, as well as legal solutions reached 

therat, demonstrate that the effort of Polish prison reformers proved successful. This article is an 

attempt at reconstruction of the interwar debate on the juvenile, based on the contemporary period-

ical “Przegląd Więziennictwa Polskiego”. 

Keywords: Interwar period, resocialisation, juvenile, youth detention centre, demoralisation. 
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O ile na temat wychowania i edukacji chłopców wiadomo jest dosyć dużo, to 

na temat wychowania i kształcenia dziewcząt nasza wiedza wciąż jest jeszcze 

dość ogólnikowa. Problematyka edukacji dziewcząt w domu, na dworach oraz  

w klasztorach poruszana była przy okazji podejmowania innych zagadnień, ta-

kich jak dzieje obyczajów, historia życia prywatnego, historia Kościoła czy dzie-

je zakonów żeńskich
1
. A przecież sprawa wychowania i kształcenia kobiet jest 

jednym z istotnych problemów historii kultury w Polsce. Wśród opracowań trak-

tujących o dążeniach kobiet do równouprawnienia wymienić należy książki pod 

redakcją Andrzeja Szwarca i Anny Żarnowskiej
2
. Walka kobiet o równoupraw-

nienie, zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych, przybrała na ziemiach pol-

                                                      
1  Historia życia prywatnego, t. 4: Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot, 

tłum. z j. francuskiego A. Paderewska-Gryza, B. Panek, W. Gilewski, Wrocław 1999; A. Szy-

lar, Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Małopolsce  

w okresie potrydenckim do 1815 roku, Kraków 2012; M. Borkowska, Zakony żeńskie w Polsce 

w epoce nowożytnej, Lublin 2010. 
2  Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. A. Żarnowska i A. Szwarc, cz. 1  

i 2, Warszawa 1992, wyd. 2 poprawione, Warszawa 1995; Kobieta i kultura. Kobiety wśród 

twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie pol-

skim, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa 1996; Kobieta i kultura życia codziennego. 

Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa 1997; Kobieta i rewolucja obycza-

jowa. Wiek XIX i XX, red. A. Szwarc, A. Żarnowska, Warszawa 2006; Działaczki społeczne, 

feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na 

tle porównawczym), red. A. Szwarc, A. Żarnowska, Warszawa 2008. 
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skich formułę dążenia do uzyskania przez kobiety prawa do nauki i do pracy. 

Pierwszym krajem europejskim, który zezwolił na uniwersyteckie studia kobiet, 

była Szwajcaria. Od 1864 r. mogły one studiować w Zurychu, od 1872 r. w Ge-

newie i Bernie, od 1878 r. w Neuchatel. We Francji oficjalnie kobiety mogły 

podejmować studia w Paryżu od 1868 r.
3
 Z tym większym zainteresowaniem 

przyjęta być powinna przez czytelników praca, traktująca o problematyce edu-

kacji kobiet w Polsce, Anglii i Stanach Zjednoczonych. 

Prezentowany tom zawiera trzy rozprawy, stanowiące jednocześnie trzy roz-

działy książki.  

Rozdział I zatytułowany jest Społeczeństwo polskie doby oświecenia wobec 

problemu edukacji dziewcząt. Rozdział II, pod tytułem Elitarne szkoły dla 

dziewcząt w Anglii – historia i współczesność. Rola Kościoła katolickiego  

w rozwoju edukacji kobiet w Anglii i Walii. Rozdział III nosi tytuł Aktywistki, 

bojowniczki, pionierki. Edukacja kobiet, kobiety w edukacji w Stanach Zjedno-

czonych XIX i XX wieku. 

W rozdziale pierwszym zaprezentowana została dyskusja społeczna nad po-

prawieniem stanu edukacji dziewcząt w Polsce. Prace takie zapoczątkowała 

Komisja Edukacji Narodowej. Niejednokrotnie tę kwestię podejmowali ludzie 

światli, publicyści i myśliciele okresu baroku i oświecenia. Rozdział ten został 

podzielony na cztery podrozdziały: 1) Problem edukacji kobiet w literaturze za-

chodnioeuropejskiej XVII i XVIII wieku ; 2) Prasa warszawska lat 60. i 70. 

XVIII wieku; 3) Działalność Komisji Edukacji Narodowej oraz 4) Literatura 

czasów stanisławowskich. W podrozdziale pierwszym omówiono kształtowanie 

się poglądów na edukację kobiet pod wpływem literatury zachodnioeuropejskiej, 

głównie francuskiej. Przedstawiono tu poglądy François’a Fénelona, ale także 

Johna Locke’a oraz Jeana-Jacques’a Rousseau. Drugi podrozdział zawiera anali-

zę pojawiających się na łamach prasy publikacji, w których podjęto problem 

miejsca kobiet w życiu publicznym w Polsce i ich edukacji. W podrozdziale 

trzecim dość obszernie i szczegółowo przeanalizowane zostały pojawiające się 

w czasach Komisji Edukacji Narodowej propozycje kształcenia dziewcząt oraz, 

w rezultacie dyskusji, ujęcie tych kwestii w Ustawach KEN z 1783 r. W podroz-

dziale czwartym pokazano, w jaki sposób edukacja kobiet, bądź jej brak od-

zwierciedlona została w literaturze polskiej końca XVIII w. 

Rozdział ten, oparty na źródłach drukowanych, m.in. pracach F. Fénelona,  

O wychowaniu młodzieży płci żeńskiej, F. Bielińskiego, Sposób edukacji w XV 

listach opisany czy Uniwersale KEN z 1773 r. oraz dość rozproszonych opraco-

waniach, znakomicie pokazuje reformę szkolnictwa żeńskiego w XVIII wieku 

oraz, co istotne, przemiany świadomości społecznej dotyczącej wychowania 

dziewcząt. Według przekonań ówczesnych bowiem, wykształcenie umysłowe 

                                                      
3  Zgoda wydana w 1861 r. na studia medyczne kobiet w Rosji szybko została cofnięta. R. Wro-

czyński, Pedagogika pozytywizmu warszawskiego, Wrocław 1958, s. XVII. 
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odgrywało podrzędną rolę, istotne były pobożność i umiejętności praktyczne. Znane 

było powiedzenie: „która czyta, śpiewa, gędzie, z tej rzadko cnotliwa będzie”
4
. 

W rozdziale drugim, Elitarne szkoły dla dziewcząt w Anglii – historia  

i współczesność. Rola Kościoła katolickiego w rozwoju edukacji kobiet w Anglii 

i Walii, wyjaśniając fenomen elitarnych szkół średnich w Anglii, podjęto próbę 

pokazania różnic między elitarnymi szkołami dla chłopców i dziewcząt oraz 

określono, komu zawdzięcza Anglia i Walia rozwój kształcenia kobiet. Stąd 

dość sporo miejsca poświęcono roli Kościoła katolickiego w rozwoju edukacji  

w Anglii i Walii. Szkoły katolickie bowiem, jak wynika z ustaleń Autorek w tym 

rozdziale, zajmują znaczące miejsce wśród elitarnych szkół Anglii. Nadal jednak 

w XIX wieku marzeniem wielu pobożnych dziewcząt było umrzeć młodo
5
. 

Rozdział podzielony jest na podrozdziały: 1. Zarys historii szkolnictwa  

w Anglii; 2. szkolnictwo katolickie w Anglii oraz jego wpływ na rozwój eduka-

cji kobiet, 2.1. Działalność Mary Ward (1585–1645), 2.2. Działalność pedago-

giczna Madeleine Sophie Barat (1779–1865) i Janet Erskine Stuart (1857–1914), 

3. Edukacja dziewcząt w Anglii, 4. Elitarne szkoły dla dziewcząt we współcze-

snej Anglii. 4.1. Katolickie szkoły dla dziewcząt we współczesnej Anglii. 

Całość oparta jest na najnowszych opracowaniach autorów anglosaskich,  

w zdecydowanej większości na dość rozproszonych publikacjach obcojęzycz-

nych, między innymi na pracy Dereka Gillarda, traktującej o historii edukacji  

w Anglii, oraz na opracowaniach autorów polskich, a wśród nich Eugenii Potu-

lickiej oraz Dobromira Dziewulaka.  

Rozdział trzeci zgodnie z tytułem Aktywistki, bojowniczki, pionierki. Eduka-

cja kobiet, kobiety w edukacji w Stanach Zjednoczonych XIX i XX wieku, po-

święcony został poglądom dotyczącym kształcenia kobiet, powstającym w XIX 

wieku zakładom kształcącym kobiety oraz tzw. złotej erze kobiet w oświacie 

Stanów Zjednoczonych, kiedy znacznie zwiększyła się liczba kobiet, zatrudnia-

nych w placówkach oświatowych oraz na wysokich stanowiskach w hierarchii 

administracji oświatowej. Zagadnienia te omówione zostały w podrozdziałach: 

1. Edukacja prawem kobiety – dziedzictwo Mary Wollstonecraft; 2. „Jak kształ-

cić nasze córki?” Amerykańskie seminaria i kolegia dla kobiet w XIX wieku;  

3. „Złota era kobiet” w amerykańskiej polityce edukacyjnej (1900–1945).  

W rozdziale przybliżone zostały trzy osiemnastowieczne traktaty Mary Wollsto-

necraft, w tym przetłumaczony współcześnie na język polski, zatytułowany Wo-

łanie o prawa kobiety (Warszawa 2011). Poglądy te przenikały do Stanów Zjed-

noczonych, a ich percepcję omówiono, analizując opracowania, jakie ukazywały 

się w tym kraju w XIX wieku, autorstwa m. in. Emmy Hart Willard i Almy Lutz. 

W rozdziale tym, w większości opracowanym na podstawie prac autorów 

anglosaskich, opublikowanych na przestrzeni stuleci XVIII–XXI, podjęty temat 

                                                      
4  Za: S. Litak, Z problemów edukacji dziewcząt w Polsce w XVII–XVIII wieku, „Kwartalnik Pe-

dagogiczny” 1995, nr 3, s. 52.  
5  Historia życia prywatnego, t. 4, s. 294. 
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omówiony został w sposób bardzo przejrzysty. Jest to przemyślane, dojrzałe 

studium o zakładach kształcących kobiety na poziomie ponadelementarnym  

w Stanach Zjednoczonych.  

Warto podkreślić, że książka została przygotowana z dużą starannością edy-

torską, a elegancka i ciekawa okładka, wprowadzająca w klimat i tematykę pu-

blikacji, podnosi jej walory estetyczne. Bogatym źródłem dla czytelnika jest tu-

taj obszerna bibliografia. Problematyka omawianej pracy dobrze wpisuje się  

w próby zaprezentowania zagadnień edukacji kobiet w historiografii polskiej. 

Książka przygotowana solidnie, stanowi cenną pozycję traktującą o problematy-

ce edukacji kobiet, uwzględnia najnowszy stan badań w tej dziedzinie i wnosi 

wiele nowych, cennych ustaleń do naszej dotychczasowej wiedzy o dziejach 

edukacji kobiet w Polsce, Anglii i Stanach Zjednoczonych. 
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