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N. К. Gonczarow, Z DZIEJÓW RADZIECKIEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ, red. 
naukowy prof. Ł. Kurdybacha, Nasza Księgarnia, Warszawa 1972, ss. 234 

Książka Nikołaja Gonczarowa, w y -
bitnego radzieckiego pedagoga i histo-
ryka wychowania, wydana w 55 rocz-
nicę Wielkiej Rewolucji Październiko-
wej, stanowi syntezę rozwoju teorii 
i praktyki pedagogicznej w początkowym 
okresie władzy radzieckiej. Podstawo-
wym celem omawianej książki jest uka-
zanie procesu kształtowania się pore-
wolucyjnych marksistowskich koncepcji 
wychowawczo-dydaktycznych, ich głów-
nych założeń z uwypukleniem tych 
wartości, których aktualność prze t rwa-
ła po dzień dzisiejszy. Proces ten zo-
stał przedstawiony na przykładzie dzia-
łalności wybitnych twórców radzieckiej 
pedagogiki. Książka omawia rolę Leni-
na w rozwoju teorii i p rak tyk i wycho-
wania i nauczania, a nadto przedstawia 
znaczenie Anatola Łunaczarskiego, Na-
dieżdy Krupskiej , Pawła Błońskiego, 
Stanisława Szackiego oraz Antoniego 
Makarenki. Praca składa się z 7 roz-
działów, poprzedzonych krótkim wpro-
wadzeniem oraz zakończeniem, zawiera-
jącym zarys dziejów myśli pedagogicz-
ne j i oświaty do lat sześćdziesiątych. 

Każdy rozdział tworzy zamkniętą 
całość. Składają się nań: notka biogra-
ficzna uwzględniająca genezę zaintere-
sowań pedagogicznych oraz analiza teo-
retycznej i praktycznej działalności wy-
mienionych pedagogów. Ukazując źródła 
ich myśli pedagogicznej, au tor wzboga-
cił je liczinymi cytatami z dzieł odzwier-
ciedlającymi idee, za jmowane stanowis-
ko w sprawach oświatowych oraz kli-
mat, w jakim toczyła się walka o no-
wy model szkoły i wychowania. 

Wskazując w rozdziale I na zain-
teresowania Lenina całością zagadnień 
wychowawczych, na jego stanowisko w 
zasadniczych sprawach oświatowych 
oraz twórczy wkład w rozwijanie mate-
rialisty cznej pedagogiki socjalistycznej, 
autor ukazał jego dorobek metodolo-
giczny oraz koncepcyjny, stanowiący po 
czasy współczesne podstawę wychowa-

nia komunistycznego. Podkreślając zna-
czenie marksistowsko-leninowskiej me-
todologii w rozwiązywaniu ważnych za-
gadnień pedagogicznych, autor szcze-
gólną uwagę zwrócił na kilka n a j b a r -
dziej istotnych problemów. Są to: rola 
teorii poznania (wraz z jej naj is totniej -
szą częścią — teorią odbicia) w zrozu-
mieniu prawidłowości zachodzących w 
nauczaniu i wychowaniu, sposób u jmo-
wania przez Lenina wpływu biosocjolo-
gicznych czynników na rozwój człowie-
ka oraz znaczenie historii pedagogiki w 
tworzeniu naukowego systemu kształce-
nia. Konieczność znajomości podstawo-
wych ziwiązków historycznych dla p ra -
widłowego u jmowania całości zagadnień 
pedagogicznych została silnie zaakcen-
towana w omawianej pracy. 

Gonczarow zaznaczył również bez-
pośredni wpływ leninowskiej teorii r e -
wolucji ku l tura lne j na określenie roli 
wychowania i kształcenia w życiu 
społecznym. Sens tej teorii, przeciwsta-
wia jące j się wstecznym, burżuazyjnym 
teoriom pedagogicznym, polegał przede 
wszystkim na adaptacj i całego pozytyw-
nego dorobku światowej pedagogiki w 
tworzeniu nowej teorii wychowania. W 
konkluzji autora nowy jakościowo etap 
radzieckiej pedagogiki jako n a u k i spo-
łecznej wzbogaconej o postępowe idee 
minionych epok spowodował, że stała 
się ona pedagogiką internacjonalistycz-
ną. 

Radziecka teoria wychowania, będąc 
teorią człowieka — aktywnego budow-
niczego ust roju Socjalistycznego, rozwi-
nęła ideę wszechstronnego rozwoju czło-
wieka. Lenin uzasadnił tę ideę i w te j 
postaci — stwierdza autor — była pro-
pagowana przez takich czołowych pe-
dagogów, jak: Łunaczarski, Krupska, 
Błoński. Także w obecnym etapie bu-
dowy ustroju komunistycznego problem 
wszechstronnego rozwoju człowieka nie 
tylko nic nie stracił na aktualności, ale 
stał się naczelną zasadą wychowania. 
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Gonczarow także szeroko omówił leni-
nowską teorią o kształceniu i wycho-
waniu komunistycznym, podkreślając 
równocześnie, że jest ona podstawą do 
ustalenia treści kształcenia oraz pomo-
cą w rozwiązywaniu niemal wszyst-
kich problemów dydaktyczno-wycho-
wawczych. 

Obok Lenina współtwórcami pod-
staw pedagogiki radzieckiej byli rów-
nież Łunaczarski i Krupska, bliscy 
współpracownicy Lenina. Toteż ich 
działalność pedagogiczną autor omówił 
w II i III części pracy. 

Szeroki wachlarz zainteresowań pe-
dagogicznych wieloletniego komisarza 
oświaty Anatola Łunaczarskiego znalazł 
odbicie przede wszystkim w ogromnym 
dorobku naukowym oraz w dokumen-
tach odgrywających podstawową rolą 
w budowaniu nowego systemu oświato-
wo-wychowawczego. Słusznie więc autor 
uwypuklił działalność Łunaczarskiego w 
pracach przygotowawczych nad reformą 
systemu oświatowego, w propagowaniu 
i organizowaniu systemu jednolitej i po-
litechnicznej szkoły pracy. Podkreślił 
historyczne znaczenie jego tez w Dekla-
racji w sprawie jednolitej szkoły pracy 
stwierdzając, że przewodnie myśli tego 
dokumentu znajdują odbifie w ogól-
nym kierunku rozwojowym współczes-
nej szkoły radzieckiej. W analizie pi-
sarstwa Łunaczarskiego wiele miejsca 
poświęcono omówieniu ideału wycho-
wawczego, podkreślając założenia i za-
sady wychowania komunistycznego oraz 
wynikające z nich zadania dla politech-
nicznej szkoły pracy. Autor szczegółowo 
omówił działalność Łunaczarskiego w 
propagowaniu wychowawczej roli wie-
lostronnej twórczości artystycznej. Na-
cisk, jaki kładł na wychowanie este-
tyczne, wynikał m. in. z tego, iż trak-
tował je przede wszystkim jako skutecz-
ną formą rozwijania zdolności twór-
czych. Łunaczarski wykazywał również 
zainteresowanie problematyką oświaty 
dorosłych. W artykułach poświęconych 
tym zagadnieniom — stwierdza autor — 
podkreślał związek ruchu oświatowego 

z budownictwem nowego społeczeństwa 
oraz określeniem roli i miejsca człowie-
ka w tym budownictwie. 

Przechodząc z kolei do charaktery-
styki spuścizny Nadieżdy Krupskiej, 
autor wydobył z jej twórczości najbar-
dziej istotne problemy dydaktyczno-wy-
chowawcze. Zaliczył do nich przede 
wszystkim zagadnienia więzi szkoły z 
życiem i praktyką budownictwa socjali-
stycznego, wychowania przez pracę, 
kształcenia politechnicznego, zakresu 
treści kształcenia ujętych w ścisłym 
związku z przysposobieniem do pracy. 
Wiele miejsca w twórczości Krupskiej 
znalazły też zagadnienia dotyczące pe-
dagogiki rozwojowej, organizacyjnych 
form komunistycznego ruchu dziecięce-
go, a także problemy kształcenia kadr 
nauczycielskich. Z tej niezwykle bogatej 
twórczości autor wydobył aktualność 
jej poglądów, zwłaszcza na temat 
kształcenia politechnicznego oraz zaso-
bu wiedzy, treści i kierunku nauczania. 

Sylwetką pedagogiczną Pawła Błoń-
skiego, twórcy oryginalnej koncepcji 
szkoły pracy, wypełnia IV rozdział. Au-
tor wyodrębnił w jego twórczości trzy 
charakterystyczne okresy. Pierwszy, 
przypadający na lata 1914—1916, jest 
zdaniem autora etapem wstępnym, w 
którym krystalizowały się podstawowe 
założenia jego przyszłego systemu peda-
gogicznego, kiedy to Błoński ulegał 
jeszcze silnym wpływom zachodniej 
myśli pedagogicznej. Następny, pięcio-
letni okres działalności, zarazem przeło-
mowy w jego twórczości, charakteryzu-
je się powolnym procesem dojrzewania 
pedagogicznego pod wpływem materia-
lizmu. W tym czasie powstaje jego fun-
damentalne dzieło Szkoła pracy, w któ-
rym dokonał druzgocącej krytyki szkoły 
tradycyjnej oraz zaproponował nową 
koncepcję szkoły, stanowiącą ważny 
czynnik przebudowy społecznej. Autor 
słusznie uwypuklił rolę Błońskiego w 
propagowaniu idei szkoły pracy, zali-
czając go do najbardziej konsekwent-
nych zwolenników tego systemu. Pod-
kreślał również udział Błońskiego w pra-
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cach programowych Państwowej Ra-
dy Naukowej, zwłaszcza w przygotowa-
niu podręczników dla szkół początko-
wych. W ostatnim okresie twórczości 
Błońskiego (lata 1921—1940) dominuje 
tematyka z zakresu psychologii wycho-
wawczej. Zainteresowania psychologią 
wynikały z potrzeby uwzględniania w 
procesie kształcenia i oddziaływania 
wychowawczego prawideł rozwoju psy-
chicznego dzieci. 

Kolejne dwie części pracy ilustrują 
myśl pedagogiczną zwolenników tzw. 
wychowania środowiskowego — Stani-
sława Szackiego i Antoniego Makaren-
ki. Działalność Szackiego, zapoczątkowa-
na jeszcze w carskiej Rosji w klubach 
dziecięcych i koloniach, nabrała roz-
machu po rewolucji, gdy zaczęły po-
wstawać ośrodki wzorcowo-doświad-
czalne organizowane pod nazwą Pierw-
szych Doświadczalnych Ośrodków Oś-
wiaty Ludowej. Obok wnikliwej analizy 
celów i zadań tych ośrodków autor do-
konał również porównania z założenia-
mi metodycznymi pierwszych instytucji 
wychowawczych, ukazując w ten sposób 
drogę Szackiego od idealistycznego do 
marksistowskiego ujmowania proble-
mów wychowawczych. Szkoda tylko, że 
w podsumowaniu dorobku pedagogicz-
nego Szackiego autor nie uwypuklił 
dostatecznie wielkiego zainteresowania 
w świecie jego eksperymentami. 

Analizując podstawowe założenia 
teorii wychowania Makarenki, wyrosłej 
nie z refleksji nad lekturą pedagogicz-
ną, lecz z praktyki i realnych sytuacji 
wychowawczych, autor pokazał głębię 
i oryginalność myśli pedagogicznej, psy-
chologicznej oraz filozoficznej tego nie-
zwykłego wychowawcy. W systemie pe-
dagogicznym znalazła odbicie podstawo-
wa cecha pedagogiki marksistowskiej, 
jest nią proces przekształcania człowieka 
przez jego udział w przebudowie całego 
środowiska zarówno przyrodniczego jak 
i kulturalnego. 

W ostatniej części pracy, stanowią-
cej podsumowanie rozwoju myśli peda-
gogicznej i systemu oświatowego, autor 
ukazał najbardziej charakterystyczne 
etapy tego procesu. Zawarta w zakoń-
czeniu informacja o kierunku prac ba-
dawczych, związana jest z planem roz-
woju oraz doskonalenia oświaty i wy-
chowania, wytyczonym na XX Zjeździe 
KPZR. 

Książka Gonczarowa zawiera przej-
rzysty i jasny obraz krystalizowania się 
marksistowskiej teorii i praktyki peda-
gogicznej po 1917 г., zmierzającej do 
jednego celu: do uczynienia ze szkoły 
instytucji naprawdę wychowującej. 
Dzisiejszy czytelnik znajdzie w niej 
wiele twórczych i inspirujących myśli. 

Janina Chodakowska 

Anna Kulczykowska, PROGRAMY NAUCZANIA HISTORII W POLSCE 1918—1932, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, ss. 226 

Książka Anny Kulczykowskiej o-
mawia programy nauczania historii w 
sizkole powszechnej i w gimnazjum 
ogólnokształcącym w kilkunastu latach 
II Rzeczypospolitej. W publikacji tej, 
stanowiącej skróconą wersję pracy dok-
torskiej, autorka dokonała krytycznej 
analizy projektów d programów nauki 
historii, a przy tym wyzyskała różne 
opracowania, dając reprezentatywny wy-
bór sądów i poglądów dotyczących tych 
programów. Książka zapoznaje czytel-

nika z etapami prac nad programami 
historii oraz z ich twórcami, zawiera 
porównawczy przegląd zawartości ko-
lejnych wersji programów na tle zadań 
szkoły ogólnokształącej oraz charakte-
rystykę roli i miejsca nauczania histo-
rii w systemie dydaktyczno-wychowaw-
czym. Autorka podkreśla wartości poz-
nawcze i wychowawcze tego przedmiotu 
nauki szkolnej, -daje krytyczną analizę 
poglądów na funkcję d znaczenie nau-
czania historii w przeszłości, w począt-


