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Rozprawy z dziejów oświaty, t. XVII/1974 

UTOPIŚCI XVI I XVII WIEKU O WYCHOWANIU I SZKOLE. Wstęp, wybór 
i opracowanie Waldemar Vaisé. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo 
Polskiej Akademii Nauk, Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1972, ss. LIV+388 

Bibliografia polskiej literatury na-
ukowej dotycząca myśli utopijnej nie 
jest zbyt bogata. Wprawdzie wydane w 
ostatnich latach prace syntetyczne po-
święcone historii myśli filozoficznej, 
społecznej czy pedagogicznej (.Historia 
wychowania, red. Ł. Kurdybacha; Bog-
dan Suchodolski, Narodziny nowożytnej 
filozofii człormeka oraz Rozwój nowo-
żytnej filozofii człowieka) nie pomijają 
myśli utopijnej, ale całościowego ujęcia 
tego zagadnienia doszukać się można 
tylko w przestarzałej już książce Ale-
ksandra Świętochowskiego Utopie w 
rozwoju historycznym {Warszawa 1910) 
oraz w nowszej, popularnej pracy Je-
rzego Szackiego Utopie (Warszawa 1968). 
Kilka innych polskich prac ma charak-
ter bardziej szczegółowy. Bogatsza jest 
literatura obcojęzyczna. Niedosyt wiedzy 
z tej dziedziny zwiększał brak polskich 
przekładów szeregu utopijnych trakta-
tów, o których można było dowiedzieć 
się z wymienionych prac. A przecież 
wszystkim interesującym się myślą hi-
storyczno-społeczną czy historyczno-
-oświatową najlepsze nawet opracowa-
nie nie jest w stanie zastąpić osobiste-
go kontaktu z literaturą źródłową. 

Z tych względów wielce pożądane 
było ukazanie się w serii „Biblioteki 
Klasyków Pedagogiki" antologii frag-
mentów dziieł utopijnych XVI i XVII w. 
dotyczących szeroko pojętej problematy-
ki związanej z wychowaniem i szkołą, 

w wyborze i opracowaniu Waldemara 
Voisé, który także opatrzył omawianą 
publikację interesującym wstępem. 

Każdy fragment poprzedza krótka 
nota biograficzna, prezentująca autorów 
poszczególnych utopii, co jest rzeczą 
niezwykle cenną zważywszy, iż nie 
wszyscy oni są powszechnie znani. Za-
sygnalizowano także pokrótce główne 
idee dzieła, z którego tylko fragment 
zamieszczono w wydawnictwie, co umo-
żliwia jego właściwe zrozumienie i in-
terpretację. Czytelnik bardziej zaintere-
sowany jakimś problemem może znaleźć 
również w każdej wstępnej nocie skie-
rowanie do dokładniejszych opracowań 
i wydań całości danego dzieła, nie zaw-
sze zresztą dostępnego w języku pol-
skim. 

Wstęp do antologii zawiera omówie-
nie utopijnej myśli na tle ogólnej kul-
tury umysłowej ze szczególnym uwzględ-
nieniem poglądów na - szkołę. Ostatnią 
część wstępu poświęcono próbie ustale-
nia znaczenia terminu „utopia" i ko-
rzyści płynących ze studiowania prac, 
które kiedyś w przeszłości miały cha-
rakter utopii. 

Omawiając główne znamiona kultu-
ry XVI w., autor wstępu wyjaśnia przy-
czyny skłaniania się pisarzy tego okresu 
ku utopijnej formie. Otóż człowiek Re-
nesansu gotów był więcej swojej energii 
zużyć na aktywne organizowanie sobie 
dogodnych warunków życia na ziemi, 
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ingerując w układy społeczne kosztem 
czasu przeznaczonego dotychczas na 
bierną kontemplację. Nauka miała do-
starczyć praktycznych metod stworze-
nia „królestwa człowieka". W swym 
„ludzkim królestwie" człowiek chciał 
być szczęśliwy, a że marzenia o szczę-
ściu nigdy nie są zgodne z tym, co 
oferuje nam rzeczywistość, pisarze XVI 
w. roztaczali przed swymi czytelnikami 
wizjonerskie -obrazy idealnego państwa 
i społeczeństwa, będące bądź zupełnym 
zaprzeczeniem zastanej rzeczywistości, 
bądź wyraźną krytyką konkretnych 
przejawów życia społeczno-politycznego. 
Autor zauważa, iż główne zastrzeżenia 
co do otaczającej rzeczywistości, wspól-
ne utopistom XVI w., skupiały się wo-
kół rażącej dysproporcji majątkowej 
oraz kryterium wartościowania obywa-
teli. Zalecali więc gwoli sprawiedliwoś-
ci, o którą walka stanowiła cel ich lite-
rackich przedsięwzięć, sprawiedliwy po-
dział dóbr oraz uznanie za miernik war-
tości obywatela jego użyteczności, wy-
rażającej się w wydajnej i dobrze zor-
ganizowanej pracy. 

Wybrane fragmenty zdają się po-
twierdzać ocenę zawartą we wstępie. 
W klasycznej Utopii Tomasza More'a, 
rozpoczynającej omawianą antologię, 
zniesiona została siłą imaginacji wszel-
ka własność prywatna, jako podstawa 
nierówności między ludźmi, a wszyscy, 
niezależnie nawet od płci, musieli wy-
konywać różne użyteczne w państwie 
czynności. Istniejące rodzaje koniecznej, 
ale niezmiernie wyczerpującej czy też 
niemiłej pracy More każe wykonywać 
ludziom jako karę. Znamienne, że pi-
szący nieco później Campanella wyba-
wienie dla ludzi od najcięższej pracy 
widział w rozwoju techniki, dając pro-
jekty fantastycznych jeszcze wówczas 
urządzeń i narzędzi. 

We wstępie odnotowano spostrzeże-
nie, iż niemal każdy traktat polityczny 
omawianego wieku ma zabarwienie pe-
dagogiczne. A to dlatego, że w rozważa-
niach utopistów XVI w., w przeciwień-
stwie do ideału Platona, coraz wyraź-

niej punktem wyjścia etycznego dosko-
nalenia się jednostki (w idealnym pań-
stwie muszą być idealni ludzie) są wa-
runki ekonomiczno-społeczne. Wybrane 
fragmenty utopii znowu mogą zilustro-
wać te wnioski. Już u Tomasza More'a, 
a w późniejszym wieku u Campanelli, 
Andreaego, Hartliba, najwyraźniej wi-
dać, że zadań wychowawczych nie po-
zostawiali utopiści jedynie szikole, cho-
ciaż nie negując jej wielkiego znacze-
nia, poświęcali sporo miejsca celom, me-
todom i treściom wychowania szkolne-
go. Chcieli jednak wychowywać wszyst-
kich obywateli i przez całe ich życie. 
Tym celom służyć miały nie tylko spe-
cjalne instytucje oświatowe, ale również 
dobre prawa, obyczaje, uznawane nor-
my postępowania, cała organizacja co-
dziennego życia, która nie stawia przed 
człowiekiem konieczności walki o byt 
materialny, bo ten jest zapewniony, lecz 
pozwala mu rozwijać swą osobowość 
i ujawniać najwartościowsze cechy jego 
ludzkiej natury. 

Omówieniu renesansowej wizji szko-
ły poświęcił autor kilka stron swego 
wstępu, przypominając działalność pe-
dagogiczną Vittorino da Feltre, Jana 
Sturma oraz poglądy na ten temat Eraz-
ma z Rotterdamu, Erazma Glicznera, 
Jana Ludwika Vivesa, Franciszka Ra-
belais, Michała de Montaigne, a więc 
pisarzy nie wszystkich zaliczanych do 
utopistów. Jak się okazuje, zakwalifiko-
wanie jednoznaczne do tej grupy nie 
jest sprawą najłatwiejszą. Jeśli nawet 
przyjąć proponowane przez autora roz-
różnienie literatury politycznej Odro-
dzenia na utopijną, czyli tę, która daje 
propozycje budowy świata od .podstaw, 
i reformatorską, która chce poprawiać 
istniejący porządek rzeczy, nie zniknie 
powyższa trudność, tylko zacznie obra-
cać siię dookoła innych sformułowań: od 
jakiego momentu przestajemy napra-
wiać stosunki polityczno-społeczne, a 
zaczynamy budować je od nowa? Prze-
cież nie zawsze akcja budowy od nowa 
ładu społecznego musi rozgrywać się na 
nieznanej wyspie. Te trudności w przy-
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jęciu ustalonego kryterium (zresztą czy 
potrzebnego?) odróżniającego utopią od 
reformy sprawiły zapewne dosyć nie-
zręczne zaliczenie Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego do pisarzy „półutopijnych". 

Poglądy szasnastowiecznych utopis-
tów reprezeintują jeszcze w omawianej 
książce mało znani autorzy: Anton Fran-
cesco Doni, Francesco Patrizi, Kaspar 
Stiblin, Lodovico Agostini, Francesco 
Pucci. Ich teksty zostały tu po raz 
pierwszy udostępnione czytelnikowi pol-
skiemu. 

Ilościowo rzecz szacując Voisé po-
święcił Więcej miejsca wiekowi XVII. 
Przypomina o samodzielnych aspiracjach 
tego wieku, którego dzieła w tytułach 
swych zawierają często słowo „nowy" 
dla zaznaczenia oryginalności stawianych 
problemów i rozwiązań. Genezy tych 
problemów upatruje się jednak dzfisiaj 
w wiekach Renesansu, którego zasadni-
cze zagadnienia, na przykład stosunku 
doświadczenia do rozumu, podejmowali 
myśliciele "wieku XVII, dorzucając do 
nich tylko nowe pytania. Wyjaśniono we 
wstępie, skąd wzięło się to mocno ak-
centowane poczucie nowości w tym wie-
ku. Otóż dawne problemy, będące do 
tamtej pory domeną zainteresowań 
szlachty i duchowieństwa, podejmować 
zaczęli mieszczanie, a więc ludzie z no-
wej dla tej dziedziny działalności grupy 
społecznej. Zaistniało zjawisko, używa-
jąc trafnego określenia Voiségo, „urba-
nizacji życia umysłowego". 

Zarysowany zwięźle obraz Europy 
XVII w., licznych wojen i walk we-
wnętrznych, upadku i niewoli dawnych 
świetności państwowych, a na ich miej-
sce wyrastania nowych, co wszystko 
w konsekwencji prowadziło do pogłę-
biającej się nędzy najuboższych, a więc 
do buntów, a na dodatek walki religij-
ne i płonące etosy jako efekty działal-
ności Świętej Inkwizycji, wszystko to 
daje prostą odpowiedź na pytanie, dla-
czego ludzie wieku XVII uciekali się do 
marzeń o lepszym świecie, próbowali 
być twórcami chociaż jego teoretycz-
nych założeń. Do podjęcia się roli stwór-

cy nowego świata ośmielały ich głoszo-
ne przez myślicieli XVII w., w ich licz-
bie również Jana Amosa Komeńskiego 
poglądy, iż obok świata natury stwo-
rzonego przez Boga istnieje świat kul-
tury, według Franciszka Bacona regnum 
Dei w odróżnieniu od regnum homini. 
Taka filozofia otwierała szerokie mo-
żliwości i zadania przed wykształceniem 
i wychowaniem, przygotowującym czło-
wieka do życia w otoczeniu natury, ale 
i możliwość wykorzystywania znajomoś-
ci natury dla własnego pożytku. Franci-
szek Bacon w Nowej Atlantydzie skie-
rowuje ludzi w ich ciągłej pogoni za 
szczęściem ku możliwościom tkwiącym 
w bogactwach natury. Pokłada nieogra-
niczoną wiarę w nauce i technice. Jego 
konkretne pomysły są fascynujące. Nie-
które z nich zostały urzeczywistnione 
dopiero w naszych czasach, inne stano-
wią dzisiaj rzeczywiste problemy do roz-
wiązania. Nie można w tym miejscu 
oprzeć się pokusie wymienienia cho-
ciażby kilku z nich: filtrowanie wody 
słodkiej ze słonej, wykorzystywanie wo-
dospadów jako siły napędowej, wytwa-
rzanie sztulcznych metali i minerałów, 
poznawanie budowy i czynności ludz-
kiego organizmu drogą analogii dzięki 
przeprowadzaniu badań i sekcji na 
zwierzętach, kierowanie zjawiskami at-
mosferycznymi i ustalanie terminów 
zbliżających się kataklizmów, budowa 
łodzi podwodnych itp., itp., chciałoby się 
wymieniać w nieskończoność. Wpraw-
dzie część szczegółowych, dawniej uto-
pijnych ipomysłów Bacona dzisiaj zmie-
niło swój charakter, to jednak utrzy-
muje się ciągle — być może zaszcze-
piona przez niego — wiara w omnipo-
tencję nauki, dzięki której będzie ona 
w stanie rozwiązać wszystkie dylematy 
ludzkiego losu. 

Niektórzy utopiści, jak Bacon czy 
Hartlib, widzieli w postępie wiedzy pod-
stawowy środek do radykalnej poprawy 
warunków ludzkiej egzystencji, odkła-
dając na drugi plan idealną organizację 
społeczruo-państwową. Natomiast u wie-
lu innych punktem wyjścia były spra-
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wy ustrojowe, a wśród najważniejszych 
problemów wagi państwowej stawiali 
wychowanie, z czym związane było pod-
kreślenie wysokiej rangi ispołecznej za-
wodu nauczyciela. W Nowej Solimie 
Samuela Gotta nauczyciele to główni 
urzędnicy państwa, powszechnie szano-
wani, wykonujący najważniejsze zada-
nie, gdyż „założyciele [Nowej Solimy] 
szukając gorliwie najlepszych sposobów 
oparcia jej na mocnych podstawach, po-
stawili wychowanie młodego pokolenia 
na samym czele wszystkich środków 
wiodących do tego celu". Sam utopijny 
zarys systemu szkolnictwa wymyślony 
przez Samuela Gotta doczekał się w 
niedalekiej przyszłości pełnej realizacji. 
Szkolnictwo w Nowej Solimie unieza-
leżniono od duchowieństwa i związano 
z państwem. Kierownik akademii wizy-
tował i nadzorował szkoły będące jej 
filiami, a znajdujące się w głównych 
miastach każdego okręgu. Do jego za-
dań należała kontrola metod i stylu 
pracy nauczyciela. Najlepszą zaś reko-
mendację do objęcia ważnego urzędu 
stanowił stopień naukowy uzyskany w 
akademii. Skojarzenia więc bardzo pro-
ste. Z pewnością Samuel Gott byłby 
usatysfakcjonowany obserwując działal-
ność Komisji Edukacji Narodowej. 
A czyż postulat Gotta dotyczący spe-
cjalnej troski o wybitnie utalentowane 
dzieci nie stanowi teraz przedmiotu dy-
skusji pedagogów? 

Autor wstępu omawiając poglądy 
utopistów XVII w., wybrał do szcze-
gółowej analizy trzy utwory, które jego 
zdaniem uznać można za najbardziej 
reprezentatywne dla tego okresu, mia-
nowicie Winstanleya Program ustroju 
ivolnoéci..., Harningtona Oceanę, i Gil-
berta Historię Calejawy... Podsumowując 
te oraz krótsze omówienia innych utwo-
rów, dochodzi Voisé do wniosku, iż 
u wszystkich wybranych utopistów ide-
alne współżycie ludzi opierać się miało 
na zasadach odmiennych oczywiście od 
faktycznych, a sprowadzających się do 
marzenia, by miernikiem wartości ludz-
kiej nie był pieniądz, ale praca, w czym 

upatruje protest przeciwko efektom 
pierwotnej akumulacji kapitału. Poza 
tym stwierdza, iż utopiści wyprzedzili 
fizjokratów w docenianiu roli ziemi ja-
ko źródła „czystego dochodu". Trafnie 
zauważa, iż mimo ogólnie radykalnych 
postulatów utopistów szereg z nich „po-
zostawiło sobie" nieco drobniejszych, 
konserwatywnych poglądów, co znaj-
duje wyraz chociażby w stanowym spo-
łeczeństwie Fénelona którego prawa nie 
dawały żadnej możliwości wyjścia ze 
stanu, o którym zadecydowało urodze-
nie. 

Interesującą cechą wspólną nasuwa-
jącą się przy czytaniu tak szesnasto-
wiecznych jak i siedemnastowiecznych 
utopistów, zaznaczoną także we wstę-
pie, jest zakamuflowane przedstawienie 
antyliberalnych propozycji. Dla dobra 
państwa ograniczyć należało swobody 
i indywidualne dążenia jednostki. Tego 
typu idee były przeważnie autorstwa 
osób związanych ze środowiskiem rygo-
rystycznie zarządzanych gmin wyzna-
niowych lub katolickich zakonów. Inni, 
w przeciwieństwie do tamtych mniej 
radykalni w odbieraniu jednostce pra-
wa do indywidualnej własności, chcieli 
pogodzić interesy państwa z interesami 
jednostki, pozwalali jej zachować włas-
ną, odrębną osobowość. Tak sprawę uj-
mowali przeważnie ideolodzy burżuazyj-
nej rewolucji angielskiej. 

Omawiając projekty nowego szkol-
nictwa XVII w. Voisé wychodzi od przy-
pomnienia prawa, iż szkolnictwu zawisze 
nowe zadania stawia zmieniające się ży-
cie. Przemiany ekonomiczne XVII w.: 
rozkład feudalizmu, rozwój manufaktur, 
wpływały na rozwój nowych tendencji 
w pedagogice. Nowatorzy na polu wy-
chowania w dyskusji z tradycjonalista-
mi żądali od szkół, aby kształciły prak-
tyczne umiejętności młodzieży, wystę-
powali przeciwko Wiedzy pamięciowej, 
która winna być zastąpiona kształce-
niem myślenia opartego na znajomości 
faktów. We wstępie znalazło się też 
omówienie ciekawych a mało znanych 
poglądów Erharda Weigla, który już 
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u progu Oświecenia dowodził, iż zadaniem 
działalności pedagogicznej jest nie tylko 
uczenie biernego przyswajania wiado-
mości, ale również przygotowywanie do 
aktywnego uczestnictwa w kulturze. Da-
lej zaprezentowany został jako myśli-
ciel zajmujący się także sprawami 
oświaty Gottfried Wilhelm Leibniz. Za-
cytowane jego zdanie: „Nie można sobie 
wyobrazić doskonałego państwa bez do-
skonałej oświaty", wyraża myśl czoło-
wych ideologów jeszcze okresu Rene-
sansu, zarówno pedagogów, reformato-
rów, jak i autorów prac czysto utopij-
nych. Wszyscy utopiści tworząc obraz 
idealnego państwa (nierozerwalnie łączyli 
z nim system oświatowy szeroko poję-
ty, a 'Więc nie tylko szkołę, ale i insty-
tucje oświaty pozaszkolnej. To właśnie 
wychowanie miało zapewnić trwanie 
idealnego ustroju. 

W żadnych rozważaniach o pedago-
gice XVII w. nie może zabraknąć po-
staci Jana Arnos a Komeńskiego. Nawią-
zanie we wstępie do jego poglądów jest 
rzeczą zupełnie uzasadnioną, zważyw-
szy, iż marzenie o idealnie dobrym świe-
cie stanowiło główny trzon całej twór-
czości tego wielkiego pedagoga. Ale Ko-
meński nie ograniczał się do marzeń. 
Chciał on pokazać także sposób osiąg-
nięcia ideału. Jerzy Szacki zaliczyłby 
z pewnośdią utwory Komeńskiego do 
utopili heroicznych, a więc takich, które 
dają program i nakaz działania. Ten 
program to u Komeńskiego udoskona-
lenie całego systemu szkolnictwa — no-
we poglądowe metody i obowiązek na-
uczania wszystkich wszystkiego. 

Szukając genezy myślenia utopijne-
go i korzystając w tym celu z prze-
myśleń takich autorów zajmujących się 

tym problemem, jak Karni Kautsky, 
Karol Mannheim czy Pierre Mesnard, 
Voiisé podpisuje się pod poglądem, że 
czynników stymulujących powstawanie 
utopii szukać :należy zarówno w umysło-
wości autorów, jak i w charakterze rze-
czywistości, która tych autorów otacza, 
a którą niekoniecznie musi być ich co-
dzienne środowisko, ale również wiado-
mości zdobyte lub usłyszane dzięki da-
lekim podróżom zarówno w przestrzeni, 
jak i w czasie. 

Dopóki ludzie nie zatrzymują się na 
etapie samozadowolenia z rzeczywistoś-
ci, którą stworzyli, i będą szukać ciągle 
lepszych rozwiązań, tak długo utopia 
jako gatunek literacki ma szansę roz-
woju. Nawet koszmarne współczesne 
utopijne wizje przyszłości mogą odegrać 
pozytywną rolę ostrzeżenia. 

Wyraz „utopia" w potocznym rozu-
mieniu bywa często odczuwany pejora-
tywnie, a w dodatku utopijna myśl 
przeszłości wydaje się wielu ludziom 
rzeczą zupełnie niewartą studiów. Ale 
sikoro utopia jest marzeniem o czymś 
lepszym, czymś co może nie jest możli-
we do zrealizowania natychmiast, co 
nie znaczy, że kiedyś możliwości się 
nie otworzą, marzeniem wypływającym 
z negacji i krytyki istniejących instytu-
cji i zjawisk, więc tym samym wytycza 
program działania w kierunku zmiany 
i jeśli kiedyś, w przyszłości chociażby 
jeden element tego programu sprawdzi 
się w praktyce, warta jest wdzięcznej 
pamięci potomnych. 

I to ostatnie zdanie niech będzie 
jednocześnie oceną korzyści płynących 
z wydania książki Utopiści XVI i XVII 
wieku o wychowaniu i szkole. 

Joanna Płaza 
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