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materiału ilustracyjnego A tlasu w  formie luźnych kart, ułatwiających wykorzy
stanie episkopu w  czasie zajęć seminaryjnych z historii wychowania.

Atlas niniejszy jest nie tylko ważnym i cennym uzupełnieniem wydanych 
w  NRD podręczników do historii wychowania (Geschichte der Erziehung, Quellen 
zur Geschichte der Erziehung, Beiträgen zür Geschichte der Vorschulerziehung 
itd.), ale również dzięki zasięgowi oraz odpowiedniemu uporządkowaniu i komen
tarzowi samodzielną publikacją, usuwającą niebezpieczeństwo werbalizmu przy 
podawaniu wiedzy o historii wychowania i pozwalającą na samodzielne, głębsze 
zrozumienie oraz lepsze opanowanie dorobku ludzkości w  tak ważnej dziedzinie, 
jaką jest wychowanie człowieka.

Tadeusz Mizia

Maciej D e m e l ,  PEDAGOGICZNE ASPEKTY WARSZAWSKIEGO RUCHU HI
GIENICZNEGO 1864—1914 *

Wrocław 1964, Ossolineum, Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych PAN, 
Monografie Pedagogiczne pod red. B. Suchodolskiego. T. XII, s. 220.

Dotąd nie doczekał się syntetycznego opracowania całokształt wysiłków zmie
rzających do podniesienia poziomu higieniczno-kulturalnego społeczeństwa pol
skiego w  okresie zaborów. Niewątpliwą trudność w  wykonaniu tej pracy sprawia 
wielokierunkowość i różnorodność problemów, które kryły się pod szyldem dzia
łalności higieniczno-sanitarnej. Obok wybitnych do dziś badań i prac z zakresu 
demografii, antropologii, socjologii i ekonomii, prowadzonych i publikowanych 
z inspiracji i w  związku z potrzebami ruchu higienicznego, szczególne miejsce zaj
muje w  nim pedagogika społeczna, jako dyscyplina bezpośrednio związana z ogól
nymi celami higieny społecznej, a w  tym przede wszystkim z zadaniami higieny 
wychowawczej. W łaśnie tym kierunkiem działania warszawskiego ruchu higienicz
nego z lat 1864—1914 zajmuje się Maciej Demel w  ostatniej swojej pracy pt.: Pe
dagogiczne aspekty w arszawskiego ruchu higienicznego 1864—1914, na którą m.in. 
złożyły się przerobione szkice i rozprawy tegoż autora, publikowane już uprzednio, 
Z dziejów  warszawskiego ruchu higienicznego. In sty tu t Lenvala (1960), Z dziejów  
warszawskiego ruchu higienicznego na przełom ie X IX  i X X  wieku. Higiena w y 
chowawcza i higiena szkolna (1960) oraz Z dziejów  opieki nad dzieckiem  i higieny 
w ychow aw czej w  W arszawie na przełom ie X IX  i X X  w ieku (1963).

Nazwę „ruchu higienicznego” nadaje Demel wszystkim wysiłkom  społecznym, 
które zmierzały w  latach 1864—1914 do podniesienia poziomu sanitarnego społe
czeństwa polskiego, a szczególnie jego warstw najbiedniejszych. Te z intencji 
swoich demokratyczne poczynania społeczne rodziły się z reguły i rozwijały 
w większości krajów europejskich (Anglia, Francja, Szwecja), a także i w  Kró
lestw ie Polskim, w  środowiskach liberalno-reformatorskich, reprezentowanych 
przez inteligencję mieszczańską. Niewątpliwie postępowy charakter ruchu higie
nicznego wypływał także z jego genetycznego powiązania z szybkim wówczas roz
wojem nauk medycznych, a w  tym szczególnie nowoczesnej epidemiologii i mi
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krobiologii (wynalezienie szczepionki przeciw ospie przez E. Jennera oraz prze
łom owe odkrycia Pasteura, Kocha i inn.).

Na terenie Królestwa Polskiego, a przede wszystkim Warszawy, pełna eman
cypacja i rozwój higieny społecznej, a w  tym szczególnie higieny wychowawczej 
jako nauki i praktyki, przypada na lata 1885—1905, kiedy formuje się centralny 
ośrodek wszystkich poczynań w  tym zakresie: W arszawskie Towarzystwo H igie
niczne. Jego formalną legalizację w  1887 r. poprzedziło reaktywowanie w  1885 
roku pisma „Zdrowie”, wokół którego zgrupowali się aktywni działacze społeczni, 
a przede wszystkim lekarze, reprezentujący już nowoczesną myśl higieniczną. Ten 
najbujniejszy okres w  działalności warszawskiego ruchu higienicznego (zorganizo
wano np. dwie ogólnokrajowe w ystawy higieniczne — 1887, 1896 — założono w  1903 
roku Instytut Higieny Dziecięcej im. Lenvala oraz stworzono sieć ogródków zabaw  
dziecięcych im. Raua) poprzedziła indywidualna działalność lekarzy społeczników,' 
wychowanków ideowych epoki pozytywizmu, którzy w  ramach tżw. pracy orga
nicznej czynili pierwsze kroki w  kierunku podniesienia poziomu higieniczno-zdro- 
wotnego społeczeństwa, a w  tym szczególnie zdrowotności i rozwoju fizycznego 
dzieci. Do najwybitniejszych w  tym  gronie zaliczyć należy Stanisława M arkiewi
cza, Ludwika Natansona, których wysiłek społeczny uwieńczony został powołaniem  
w  Warszawie w  1879 r. „Podkomitetu Sanitarnego Obywatelskiego” oraz założe
niem w  1881 r. instytucji kolonii letnich dla dzieci warstw najbiedniejszych.

Zbyt może rygorystyczna tendencja autora (w ogólnych zarysach słuszna) do 
łączenia genezy warszawskiego ruchu higienicznego z rozwojem społecznej i nau
kowej myśli pozytywistycznej usuwa z jego pola zainteresowań podobne zarówno 
w swoich intencjach, jak i formach działania „prepozy ty w isty czne” poczynania 
polskich lekarzy, pedagogów, działaczy społecznych, propagatorów nie tylko higieny  
sanitarnej, ale i wychowawczej w  okresie między powstaniowym. Mam tu szczegól
nie na myśli, zupełnie pominiętego przez autora, dra Wilhelma Malcza, założyciela 
(w 1828 r.) i wieloletniego redaktora „Pamiętnika Lekarskiego” oraz członka To
warzystwa Przyjaciół Nauk. Jako współorganizator i stały lekarz Instytutu Głu
choniemych w  Warszawie, współzałożyciel i długoletni wiceprezes Wydziału Ochron 
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności był czynnym uczestnikiem każdej 
akcji społeczno-filantropijnych, które w  okresie międzypowstaniowym posiadały 
już swoiste cechy wczesnej fazy tzw. pracy organicznej. W latach czterdziestych 
X IX w. zarysowywały się już pierwsze próby, tak szeroko później rozwiniętej, 
ścisłej współpracy pedagogów i lekarzy w  dziedzinie podniesienia poziomu kul
tury i higieny. W pracach tych obok Wilhelma Malcza czynnie uczestniczyli naj
popularniejsi pedagogowie ówczesnych czaąów: S. Jachowicz, ks. J. Falkowski, 
T. Nowosielski, A. Waga i inni. Zainteresowanie Malcza problemami wychowaw
czymi nie ograniczało się jedynie do udziału w  pracach instytucji opiekuńczo- 
oświatowych, ale obejmowało również popularyzację wiedzy higieniczno-wycho- 
wawczej. Wydał on własny podręcznik pt. R ady dla m atek obejm ujące przepisy  
pielęgnowania i hodowania dzieci w  pierw szych  latach życia (1834), brał też czyn
ny udział w  wybitniejszych wówczas akcjach wydawniczych.

Już te fakty z działalności Malcza, jak i jego śmierć niemal symboliczna 
(zmarł zarażony cholerą, po czterotygodniowym kierowaniu walką z jej epidemią 
w Warszawie w  1852 r.) predysponują tego zasłużonego działacza do włączenia go 
do plejady wybitnych prekursorów higieny społecznej w  Polsce. Jednakże pełna 
krystalizacja celów działania ruchu higienicznego nastąpiła, jak to przekonywająco 
dowiódł autor, dopiero w  ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku, kiedy to pod 
kierownictwem Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego następuje konsolidacja
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najbardziej aktywnych pedagogów i ówczesnych lekarzy oraz działaczy ruchu 
higieniczno-wychowawczego. Do najwybitniejszych z nich należeli: M. Brzeziński, 
S. Karpowicz, K. Prószyński, S. Sempołowska, A. Szycówna, M. Weryho oraz inni 
pedagogowie, a z lekarzy głównie: J. Polak — założyciel i prezes WTH, S. Kopczyń
ski, W. Kosmowski, J. Kramsztyk, K. Łazarowicz, S. Markiewicz, L. Natanson, 
H. Nusbaum, W. Ołtuszewski, M. Roszkowski, S. Sterling, W. Szenajch, L. Wer- 
nic i inni. Intensywny udział pedagogów w  pracach społecznych WTH, jak do
wodzi autor, był zarówno wyrazem tendencji wysuwających na czoło higieny spo
łecznej problematykę wychowawczo-uświadamiającą, jak też rezultatem specyficz
nej sytuacji politycznej w  Królestwie Polskim, gdzie wzmożony ucisk zaborcy unie
możliwiał praktycznie powstawanie ściślej wyspecjalizowanych instytucji społecz- 
no-oświatowych. W tych warunkach ruch pedagogiczny musiał szukać w zaborze 
rosyjskim dogodnego i bezpiecznego azylu dla swego rozwoju. Jednakże zbyt sła
bo została zaakcentowana w  pracy rola, jaką w  procesie konsolidacji wysiłków  
pedagogów i lekarzy społeczników odgrywała świadomość jedności celów i wza
jemnego związku oświaty i higieny. Pogląd ten najlapidarniej sformułował dzia
łacz WTH i późniejszy organizator Polskiego Czerwonego Krzyża, dr J. Jaworski, 
pisząc, że „bez oświaty nie ma higieny”.

Względnie swobodna, chroniona pod obojętnym dla władz apolitycznym szyl
dem higieny działalność wychowawcza WTH ułatwiała rozpowszechnianie i popu
laryzowanie wśród możliwie najszerszych warstw ludności nowoczesnej proble
matyki pedagogiczno-higienicznej, nawet w  jej radykalnym uwikłaniu społecznym, 
tj. ujmowanej w  związku z walką z nędzą i analfabetyzmem ludności wielkom iej
skiego centrum kapitalistycznego, a także biedoty wiejskiej.

Mimo piętrzących się trudności i nie sprzyjających warunków WTH rozwijało 
dość szeroką działalność oświatową, inicjowaną i kierowaną przez Wydziały Wy
chowawczy i Ludowy Towarzystwa. Do najistotniejszych osiągnięć w  tym zakre
sie należało organizowanie regionalnych i krajowych muzeów, wystaw i pokazów 
z zakresu higieny wychowawczej (szczególnym pomysłem propagandowym było 
utworzenie w  1905 r. Muzeum Higieny Ludowej w  Częstochowie), urządzanie po
gadanek i cykli odczytów dla rodziców i pedagogów w  Instytucie Lenvala. Na 
szczególne podkreślenie zasługują opracowywane w  ramach działalności obu w y
działów wzory możliwie najnowocześniejszych i dostosowanych do potrzeb dziecka 
budynków szkolnych, ochronek, mebli i urządzeń klas oraz programów zajęć dla 
ochron miejskich i wiejskich. Wzory te przekazywane były bezpłatnie do insty
tucji filantropijnych, kierujących tego typu placówkami.

W WTH rozpoczynali swoją działalność najwybitniejsi przedstawiciele polskiej 
pedagogiki i higieny społecznej okresu międzywojennego: J. Korczak, S. Sterling, 
W. Szenajch, M. Kacprzak oraz Helena Radlińska. Pod kierunkiem jej właśnie ucz
nia, prof. R. Wroczyńskiego, pisał M. Demel omawianą tutaj pracę. Stanowi ona 
niew ątpliwie świadomą kontynuację linii metodologicznej i naukowej, łączącej 
pedagogikę z higieną społeczną, w  której autor słusznie podkreśla elementy no
woczesnej reintegracji obu dyscyplin, higieny i pedagogiki. Można w  tym upatry
wać pewien związek — o czym już autor nie mówi — ze znamiennym zjawiskiem  
historyczno-wychowawczym, zaobserwowanym w ostatnim półwieczu.

Niektóre bardzo popularne systemy pedagogiczne, czy też metody wychowaw
cze zostały opracowane przez przedstawicieli wiedzy medycznej, jak O. Decroly 
w  Belgii, M. Montessori we Włoszech, czy też J. Korczak u nas.

Wartość naukową książki Macieja Demela, opartej na bogatym materiale 
źródłowym (wywiady z działaczami ruchu, pamiętniki, czasopisma specjalistyczne,
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sprawozdania instytucji), zwiększają załączone do niej zwięzłe noty biograficzne, 
dotyczące najwybitniejszych jego przedstawicieli, wśród których obok lekarzy 
znajdujemy popularnych pedagogów i psychologów ówczesnego okresu.

Bella Sandler

Antoni A r t y m i a k ,  STUDIA NAD HISTORIĄ SZKOLNICTWA ELEMENTAR
NEGO W OBWODACH KIELECKIM I OLKUSKIM WOJEWÓDZTWA KRAKOW
SKIEGO (1816—1862).

Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich — W ydaw
nictwo, Wrocław 1964, s. 232.

Książka Antoniego Artymiaka, poświęcona dziejom szkolnictwa elementarnego 
w Królestwie Polskim w  obwodzie kieleckim i olkuskim, oparta na szczegółowych  
materiałach archiwalnych, stanowi poważny przyczynek do badań nad oświatą lu 
du w  Polsce w  XIX w. Chronologicznie obejmuje ona niespełna pięćdziesięciolecie, 
w czasie którego poważnym przeobrażeniom ulegała nie tylko struktura organi
zacyjna szkolnictwa elementarnego, lecz również zmieniała się jej funkcja społecz
na, w  zależności od siły oddziaływania na nią żywiołów postępowych lub zacho
wawczych czy wstecznych. Przemiany te w  książce Artymiaka zarysowały się 
bardzo silnie.

Książka podzielona została na dwie części. Pierwsza obejmuje okres od wpro
wadzenia w  Królestwie Polskim w  1816 r. nowego podziału administracyjnego
i utworzenia w  obrębie województwa krakowskiego obwodu kieleckiego i olkus
kiego do upadku powstania listopadowego, a część druga — okres międzypowsta- 
niowy. Wstęp i dwa pierwsze rozdziały stanowią wprowadzenie do dziejów szkol
nictwa elementarnego w  obwodzie kieleckim i olkuskim. We wstępie autor przed
stawił główne założenia podziału administracyjnego Królestwa Polskiego z 1816 r., 
podał granice obwodu kieleckiego i olkuskiego oraz nakreślił panującą w  nich 
sytuację społeczno-ekonomiczną, porównując ją z pozostałymi rejonami kraju. 
W rozdziale pierwszym scharakteryzował m ateriały źródłowe, na których została 
oparta praca, a w drugim zawarł ogólne informacje o działalności władz oświato
wych na polu szkolnictwa elementarnego w dobie Księstwa Warszawskiego i podał 
kilka szczegółów o stanie niektórych szkół w  powiecie kieleckim, jędrzejowskim, 
olkuskim, pilickim i lelowskim, z których w  1816 r. utworzone zostały obwody 
kielecki i olkuski.

Dalsze trzy rozdziały poświęcił autor losom oświaty początkowej w  latach  
1817—1821. Przedstawił w  nich bardzo szeroki wachlarz zagadnień. Omówił roz
porządzenia i odezwy Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego, zmierzające do rozbudowy i umocnienia bytu materialnego szkół elem entar
nych, działalność organizatorów w  zakładaniu nowych placówek oświatowych, sy
tuację materialną szkół miejskich i wiejskich w  dobrach rządowych i prywatnych, 
sprawę tworzenia szkół ewangelickich i żydowskich. Scharakteryzował też sylw etki 
niektórych nauczycieli elmentarnych, sposób ich rekrutacji, kwalifikacje zawodo
we, pozycję społeczną i warunki pracy, programy, metody i wyniki nauczania, po
moce szkolne, a wreszcie postawę rodziców wobec szkoły i nauczyciela, rolę do


