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Książki dotyczące dziejów wychowa-
nia w starożytności są rzadkim zjawis-
kiem w naszym piśmiennictwie nauko-
wym. Nowa książka o poglądach peda-
gogicznych Plutarcha zwraca więc uwa-
gę historyków tej dziedziny zarówno 
wyborem tematu, jak i sposobem jego 
ujęcia. Autor książki postawił sobie za-
danie zweryfikowania dotychczasowych 
poglądów naukowych na program wy-
chowawczy Plutarcha, zrekonstruowania 
tego programu na podstawie źródeł oraz 
ostatecznego oddzielenia oryginalnych 
poglądów pedagogicznych Plutarcha od 
wykładu zasad wychowawczych w dzieł-
ku znanym od czasów Renesansu pod ła-
cińskim tytułem De liberis educandis. 

Plutarch zawsze był interesującym 
autorem dla historyków wychowania. 
Był jednym z filarów wywodzącej się 
ze starożytności zasady, że przez nale-
żyte wychowanie można ukształtować 
młode pokolenie na dobrych i kultural-
nych ludzi i przygotować je do przy-
szłego życia w rodzinie i społeczeństwie. 
Zasadę tę powtarzali — powołując się 
właśnie na Plutarcha — nowożytni teo-
retycy wychowania nie wyłączając Ko-
meńskiego. Plutarch jako moralista 
i wychowawca oddziaływał na myśl pe-
dagogiczną przede wszystkim poprzez 
biografie wybitnych wodzów, polityków 
i filozofów starożytnych (Vitae paralel-
laei) oraz przez przypisywany mu traktat 
0 wychowaniu dzieci De liberis educan-
dis. Traktat ten zawierający zbiór prak-
tycznych wskazówek o wychowywaniu 
1 kształceniu, okazać się miał ópartym 

na poglądach Plutarcha utworem zupeł-
nie innego autora. v 

O systemie poglądów pedagogicznych 
Plutarcha i jego programie wychowaw-
czym wiedziano dotychczas w sumie 
mało. Twierdzenie takie może się wy-
dać paradoksalne biorąc pod uwagę 
olbrzymią europejską recepcję dzieł 
i myśli PUitarcha poczynając od w. XV. 
Wszelako czytając Plutarcha i posługu-
jąc się poszczególnymi cytatami z róż-
nych jego dzieł, tylko w niewielkim 
stopniu uświadamiano sobie istnienie 
właśnie określonego programu wycho-
wawczego. Program ten stworzony przez 
samego Plutarcha, był konsekwentnie 
przez niego propagowany i udoskonala-
ny w różnych utworach. Jedną z zasług 
pracy Korusa jest wydobycie z utwo-
rów Plutarcha rozproszonych refleksji, 
wskazówek i zaleceń wychowawczych, 
złożenie ich w całość i właściwe zinter-
pretowanie. Plutarch bowiem sam nie 
sformułował tego programu w oddziel-
nym piśmie. Wydobyć go miała dopiero 
gruntowna analiza filologiczna i histo-
ryczna zaprezentowana przez Korusa. 
Inną, nie mniej doniosłą, zasługą nauko-
wą tej pracy jest ostatecznie — jak się 
zdaje — uznanie nieautentyczności dzieł-
ka De liberis educandis. Korus doszedł 
do takiego wniosku właśnie przez po-
równanie programu wychowawczego Plu-
tarcha z programem wyłożonym w dzieł-
ku De liberis educandis. Korus wykazał 
dobitnie, iż dziełko to jest wtórne w sto-
sunku do poglądów Plutarcha, znacznie 
mniej pogłębione teoretycznie i filozo-
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ficznie i ograniczone właściwie do kon-
kretnych, praktycznych wskazówek wy-
chowawczych. To ukonkretnienie i pra-
ktycyzm zjednały utworowi długotrwałą 
poczytność i uznanie. Wszelako spór 
o nieautentyczność, rozpoczęty u schył-
ku w. XVJII przez D. Wyttenbacha, za-
kończył się dopiero obecnie. 

Rekonstrukcja programu wychowaw-
czego Plutarcha przynosi wiele zupełnie 
nowych danych i okazuje moralistę 
z Cheronei w nieco innym świetle. Kon-
statacje Korusa rozszerzają znacznie hi-
storyczny kontekst pedagogiki greckiej. 
Dość -powiedzieć, że jeszcze Historia 
wychowania (pod red. Ł. Kurdybachy, 
tom 1, Warszawa 1965, s. 147—149), 
zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy 
0 poglądach pedagogicznych Plutarcha, 
charakteryzowała tylko tego pisarza jako 
moralistę zalecającego staranne wycho-
wywanie wstępne młodzieży w rodzinie 
w atmosferze harmonijnego rozwoju in-
telektualnego i fizycznego. Obecnie już, 
po badaniach Korusa, można powiedzieć 
znacznie więcej o Plutarchu—pedagogu. 
Nowymi elementami okazały się twier-
dzenia o możliwości i potrzebie wycho-
wywania i jednakowego kształcenia sy-
nów i ^córek, o kształceniu encyklope-
dycznym z szerokim uwzględnieniem 
historii, którego domagał się Plutarch, 
oraz o społecznym celu wychowania 
1 wykształcenia. 

Wiele zaleceń i postulatów Plutarcha 

odnosiło się ściiśle do epoki, w której 
żył, i straciło swą aktualność wraz 
z odejściem epoki antyku. Są niemniej 
u niego niektóre myśli o walorze po-
nadczasowym, które mogą znaleźć apro-
batę nawet we współczesnych progra-
mach wychowawczych. Te myśli to teza 
0 społecznym charakterze wychowania 
1 nauczania, w wykładni Plutarcha pole-
gająca na przygotowaniu młodzieży do 
pracy i życia dla społeczności. Łączyło 
się z nią filozoficzne założenie, iż szczę-
ście indywidualne jednostki może być 
tylko wówczas pełne, gdy jest połączone 
z dobrem ogółu. Nieprzemijającą war-
tość ma też teza Plutarcha o doniosłej 
roli nauczyciela i wychowawcy młodzie-
ży, człowieka obdarzanego przez społe-
czeństwo zasłużonym zaufaniem, który 
cieszy się autorytetem i M młodzieży 
i u dorosłych. 

Książka Korusa jest rezultatem pre-
cyzyjnych badań filologicznych połączo-
nych z dobrą znajomością piśmiennictwa 
z zakresu historii wychowania. Usy-
tuowana jest także w szerokim kon-
tekście greckiej i rzymskiej myśli spo-
łecznej i wychowawczej. Dlatego nieza-
leżnie od swych nowych stwierdzeń 
naukowych dotyczących Plutarcha, może 
służyć jako przewodnik po zagadnieniach 
antycznej teorii i praktyki wychowaw-
czej. 

Tadeusz Bieńkowski 
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Dagmar Capkovâ, znana badaczka pe-
dagogicznej doktryny Komeńskiego, 
przedstawia w obszernej rozprawie do-
tychczasowe wyniki rozważań nad naj-
ważniejszymi założeniami tej doktryny. 
Rozprawa ma charakter uogólniający 
i podsumowujący. Zamierzenia autorki 
szły bowiem w kierunku oceny i dopeł-
nienia dotychczasowych badań — cu-
dzych i własnych — jak również spre-
cyzowania ich rezultatów. Tego rodzaju 
podsumowanie, z natury rzeczy nie wol-

ne od wielu powtórzeń faktów znanych 
już od dawna, stanowić jednak może 
gruntowną podstawę pod przyszłą mono-
grafię Komeńskiego. 

W systemie poglądów pedagogicznych 
Capkovâ słusznie upatruje najbardziej 
twórczy i trwały dorobek Komeńskiego. 
Dorobek ten w dużej swej części oparł 
się naporowi przemian wieków następ-
nych i dzisiaj nawet może być punktem 
wyjścia dla aktualnych koncepcji dy-
daktycznych i wychowawczych. Z tego 


