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Rozprawy z dziejów oświaty t. XIX/78 

J. Morange, J.-F. Chassaing, LE MOUVEMENT DE RÉFORME DE L'ENSEIGNE-
MENT EN FRANCE 1760—1798. Préfaces de R. Villers, professeur à l'Université 
de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Paris, et J. de Malafosse, professeur 
à l'Université de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Paris, Paris 1974, 

Presses Universitaires de France, ss. 198. 

Na tom, opublikowany w serii wy-
dawnictw z zakresu prawa, ekonomii i 
nauk społecznych, składają się dwie roz-
prawy. Pierwsza, napisana przez J. Mo-
range'a, porusza kwestię reformy wy-
chowania, dokonywanej przez parlamen-
ny francuskie w okresie walki przeciw 
jezuitom. W drugiej zaś J.-F. Chassing 
analizuje ciekawy problem podręczników 
szkolnych w dobie rewolucji burżuazyj-
nej, mało znany w naszej literaturze 
historycznej, a także — jak stwierdził 
we wstępie J. de Malafosse — rzadko 
podejmowany przez badaczy francuskich. 

Pierwsza rozprawa, „Reforma wy-
chowania pod koniec ancien regime'u i 
środowiska parlamentarne", dotyczy jed-
nego z ciekawszych okresów rozwoju 
francuskiej szkoły i myśli pedagogicz-
nej, znanego u nas pod użytą przez 
H. Pohoską nazwą „rewolucji szkolnej". 
Wówczas to powstało wiele różnorodnych 
projektów reformy oświaty, z których 
największą rangę zyskały plany R. de 
la Chalotais'a, В. Rollanda i Guytona 
de Morveau. Te trzy projekty autor pod-
dał analizie, wydobywając wspólne rysy 
proponowanych w nich rozwiązań, a tak-
że na ich podstawie zaprezentował głów-
ne zasady zamierzonej przez parlamenty 
reformy wychowania. Sprowadzały się 
one do troski o nadanie wychowaniu 
charakteru narodowego, o roztoczenie 

opieki państwa nad szkołą, o wprowa-
dzenie utylitarnych programów naucza-
nia, pogodzenie zasad etyki świeckiej z 
wychowaniem w wierze chrześcijańskiej. 
Autor zwraca uwagę na społeczną ogra-
niczoność tych koncepcji, z reguły po-
mijających szkoły początkowe. Wspólne 
dla nich było również postulowanie lai-
cyzacji zawodu nauczycielskiego i okre-
ślenia jego statusu prawnego w pań-
stwie. Projekty zawierały również po-
stulaty ujednolicenia struktury organi-
zacyjnej szkół, co wyraziło się m. in. 
w propozycji zachowania więzi pomię-
dzy uniwersytetami prowincjonalnymi a 
Uniwersytetem Paryskim. 

Autora, który, jak można wnosić ze 
wstępu R. Villers'a jest historykiem pra-
wa, bardziej interesuje realizacja refor-
my niż problemy teoretyczne. Zasadni-
czą część pracy poświęcił prześledzeniu 
mechanizmu powstawania poszczególnych 
zarządzeń po wypędzeniu jezuitów w 
1762 г., kierowaniu pracą szkół przeję-
tych po jezuitach, próbom roztoczenia 
opieki nad innymi kolegiami istniejący-
mi w ówczesnej Francji. Autor wskazu-
je na wewnętrzną logikę działań parla-
mentarnych, wyodrębnia kolejno nastę-
pujące etapy reformy: przygotowanie te-
oretyczne (rezultatem tego etapu były 
projekty), zbadanie stanu majątków po-
jezuickich, wybór najlepszej drogi i po-
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dejmowanie reformy poszczególnych ko-
legiów (rozwiązaniem najlepszym była 
reforma paryskiego kolegium Louis Le 
Grand). Wstępne etapy reformy przynio-
sły pozytywne rezultaty w postaci upo-
rządkowania spraw finansowych kole-
giów. Ujednolicono administrację kole-
giami podległymi parlamentowi parys-
kiemu. Zmodernizowano w pewnym stop-
niu program nauczania. Zasadniczą wa-
dą reformy — jak stwierdził Autor — 
było to, iż nie miała szerokiego zasięgu. 
Spowodowane to zostało decentralizacją 
działalności parlamentów. Ponadto, jak-
kolwiek reforma nosiła znamiona sta-
rannie przygotowanej od strony teore-
tycznej, przeprowadzona została zbyt 
gwałtownie, co spowodowało trudności 
w skompletowaniu nauczycieli po usu-
nięciu jezuitów. Jako jedną z przyczyn 
niepowodzenia parlamentów w dziedzi-
nie oświaty Autor wskazał na brak od-
powiedniego przygotowania pedagogicz-
nego członków parlamentów. Omawiana 
rozprawa potwierdza więc znaną praw-
dę, iż ruch parlamentów francuskich w 
dziedzinie oświaty był bardziej owocny 
w projekty i plany wychowania niż w 
rozwiązania praktyczne. 

Rewolucja burżuazyjna nadała szcze-
gólną rangę oświacie publicznej we 
Francji, jako jednemu ze środków przy-
gotowania społeczeństwa do nowej sy-
tuacji społeczno-politycznej. J. Chassa-
ing zajął się tylko jednym fragmentem 
tej problematyki, który stał na pograni-
czu teorii i praktyki wychowania — 
podręcznikami. Autor drugiej rozprawy 
w recenzowanym tu tomie pozostawia 
więc na uboczu problematykę dyskusji 
oświatowych w dobie rewolucji, podej-
mując kwestię oddziaływania ideologii 
rewolucji na dzieci i młodzież na pozio-
mie szkół początkowych. Nowa sytuacja 
Francji wymagała od zwolenników re-
wolucji całkowitego zerwania z trady-
cyjnymi treściami nauczania. Odrzucili 
oni autorytet króla i religii, zastępując 
je ideami wolności, równości, człowieka-
-patrioty, obywatela. Te nowe treści w 
pierwszym okresie rewolucji wydobywa-
no z Deklaracji praw człowieka i oby-
watela i z konstytucji. W ten sposób 

nabierała praktycznego kształtu ideolo-
gia wychowania moralnego i patriotycz-
nego, w którym miłość ojczyzny utoż-
samiano z pełną akceptacją rewolucji. 
Stopniowo zaczęły pojawiać się — w po-
czątkowym okresie w sposób żywiołowy 
— liczne podręczniki, w których prze-
kazywano zasady moralności rewolucyj-
nej. 

Trudności praktyki nauczania skło-
niły konwent do ogłoszenia konkursu na 
podręczniki. Autor omówił warunki i re-
zultaty tego konkursu oraz poddał szcze-
gółowej analizie treść książek elemen-
tarnych, które napłynęły do jury kon-
kursowego. Jest uderzające, że w ojczy-
źnie racjonalizmu bardzo popularna była 
katechizmowa forma podręcznika. Wśród 
wymienionych przez Autora blisko 70 
pozycji podręczników rewolucyjnych 
drukowanych i pozostających w rękopi-
sach — 16 to „katechizmy" patriotyczne, 
moralne, rewolucyjne, polityczne itp. (s. 
136—138). Było tak prawdopodobnie dla-
tego, że wychodziły one często spod pió-
ra nieprofesjonalistów, ale ludzi dobrej 
woli, którym trudno było odstąpić od 
tradycyjnej formy wykładu. 

Ciekawym momentem rozprawy 
Chassainga jest próba ustalenia zasięgu 
oddziaływania ideologii rewolucyjnej. Po-
lemizuje on z tymi historykami, którzy 
stawiali tezę o niewielkim oddziaływaniu 
ideowym rewolucji na prowincję f ran-
cuską. Z licznych publikacji podręczni-
kowych jeszcze przed ogłoszeniem kon-
kursu oraz z różnych petycji i listów 
nauczycieli do władz, domagających się 
bądź podręczników, bądź opisujących me-
tody wychowania dzieci, Chassaing wno-
si, iż szkoły, w których nauczano w du-
chu rewolucji, były liczne. Kres tej at-
mosferze wychowawczej położyła dopiero 
ustawa wprowadzająca tzw. nauczanie 
wolne, a następnie polityka Napoleona I 
w stosunku do szkoły elementarnej i je-
go sojusz z Kościołem. 

Lektura tych dwóch interesujących 
rozpraw pozostawia pewien niedosyt. Po-
za wspólnym tytułem publikacji czytel-
nik nie widzi żadnych wątków łączących 
je, chociaż dotyczą dwóch sąsiednich o-
kresów historii Francji. Być może, Auto-
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rzy przystępując do pisania nie sądzili, 
iż ich prace znajdą się w jednym tomie. 
Ale jest to chyba przede wszystkim 
kwestia metodologiczna. Problematyka 
oświatowa została niemal wypreparowa-
na z epoki. Obraz uzyskany w ten spo-
sób jest wprawdzie bardzo czysty, ale 
za to nie oddaje specyficznego klimatu 
politycznego i intelektualnego Francji 
okresu Oświecenia. Dwie epoki prezen-
towane w przedstawianym tu tomie sto-
ją obok siebie! Chociaż obydwaj Auto-

rzy wskazali na związki planów reformy 
wychowania po 1762 r. i podręczników 
rewolucyjnych z myślą społeczno-filozo-
ficzną Oświecenia, ale jest to raczej wy-
liczenie, kto i kiedy nawiązuje do Rous-
seau, Voltaire'a, Diderota. Tym niemniej 
książka ta ma dużą wartość również i 
dla polskich historyków wychowania, po-
nieważ przynosi bardzo ciekawy mate-
riał do badań porównawczych. 

Irena Szybiak 

Jerzy Maternicki, DYDAKTYKA HISTORII W POLSCE, 1773—1918, Warszawa 1974, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, ss. 454. 

Fascynacja historią w naszym społe-
czeństwie od bez mała już dwóch wie-
ków ma pewien specyficzny odcień emo-
cjonalny. W syntezach historycznych szu-
ka się bądź odpowiedzi na pytanie, jak 
doszło do tragedii rozbiorów i upadku 
państwa, bądź lekarstwa na wszystkie 
gnębiące naród nieszczęścia i zagrażające 
niebezpieczeństwa. Konsekwencje tego 
stosunku do historii wyraźnie są — rzecz 
zrozumiała — w edukacji historycznej 
Polaków, zarówno w sprawach meryto-
rycznych, jak i zagadnieniach dydak-
tycznych. Unaocznia się to z całą siłą 
w pracy Jerzego Maternickiego, Dydak-
tyka historii w Polsce, 1773—1918. 

Podjęty przez J. Maternickiego pro-
blem jest trudny i nowatorski. Takiego 
ujęcia przekrojowego nie ma nie tylko 
w historiografii polskiej, ale i europej-
skiej. Praca musiała zahaczać o prze-
różne zagadnienia z zakresu historii i hi-
storiografii, pedagogiki i polityki. Łatwo 
było o zgubienie się bądź w dywaga-
cjach zbyt cząstkowych, bądź w rozwa-
żaniach zbyt ogólnych. Autorowi udało 
się uniknąć obu skrajności przez kon-
sekwentne trzymanie się konkretu i prak-
tyki życia, tj. przez ograniczenie się do 
zagadnień dydaktyki szkolnej, jako głów-
nego nurtu rozważań. Przez rzucenie 
jednak tematu na tło szersze, ogólno-
historyczne, uniknął Maternicki nudy i 
ukazał swój problem wszechstronnie. 

Trzeba w tym miejscu podkreślić 

wyjątkowe kompetencje Autora do pod-
jęcia problemu, któremu poświęcił swą 
książkę: historyk historiografii, zajmują-
cy się sprawami metodologicznymi, ale 
także sporo poświęcający uwagi zagad-
nieniom z zakresu historii oświaty, ma 
żywy kontakt ze środowiskiem nauczy-
cielskim, zajmując się sprawami do-
kształcania i studiów podyplomowych dla 
nauczycieli historii oraz pracując nad 
nowymi programami nauczania historii 
i metodyką historii. 

Książka J. Maternickiego składa się 
z zarysu monograficznego i tekstów źró-
dłowych. Tematycznie podzielona została 
na dwa wielkie zespoły: I. Oświecenie 
i romantyzm, II. Pozytywizm i neoro-
mantyzm. Datą graniczną jest rok 1863. 
Nauczyciele historii w szkołach, histo-
rycy oświaty, historiografowie prześle-
dzić w niej mogą historię zagadnień, 
które do dziś są żywe w pracy zawo-
dowej historyka. O to właśnie chodziło 
Autorowi, którego pasjonuje problem, 
czym powinna być historia w zdrowo 
funkcjonującym systemie wychowania 
młodzieży, czym mogłaby być i czym w 
istocie była na przestrzeni półtora wie-
ku, na ziemiach polskich. 

„Nieszczęściem naszej edukacji hi-
storycznej — pisze J. Maternicki (s. 10) 
— był brak ciągłości jej rozwoju. Utrud-
niało to między innymi kumulowanie się 
dorobku pokoleń w zakresie doświad-
czeń pedagogicznych". I dalej: „Każdej 


