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Rozprawy z dziejów oświaty, t. XIV/1971 

P. Chevallier, B. Grosperrin, J. Maillet, L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS DE LA 
RÉVOLUTION A NOS JOURS, Paris 1968, ss. 244. 

Podjęte we Francj i po zakończeniu II 
wojny światowej prace nad gruntowną 
reformą szkolnictwa i towarzysząca im 
dążność do zmodernizowania i zdemo-
kratyzowania całego systemu oświato-
wego wpłynęły w ostatnich latach in-
spirująco na poszerzenie zakresu badań, 
w tym również na odcinku historycz-
nym. Wyrazem tego zainteresowania jest 
m. in. powołanie do życia w 1962 r. 
przy Fakultecie P rawa i Nauk Ekono-
micznych Uniwersytetu w Grenoble 
Ośrodka Badań nad Historią Gospodar-
czą, Społeczną i Instytucji . Pierwszym 
owocem prac t e j placówki naukowej w 
zakresie historii instytucji jest właśnie 
książka P. Chevalliera, B. Grosperrina 
i J. Mailleta, wydana w 1968 r., która 
przedstawia dzieje nowożytne i na jnow-
sze szkolnictwa francuskiego, a więc 
począwszy od rewolucji burżuazyjnej z 
1789 do 1967 r. Głównymi autorami p ra -
cy są P. Chevallier i B. Grosperrin, 
z tym jednak zastrzeżeniem, że Cheval-
lier oparł się w zredagowaniu pierwszej 
i drugiej części na tekście opracowanym 
pierwotnie przez J. Mailleta; wyłączne 
natomiast autorstwo części trzeciej na -
leży do B. Grosperrina. 

Trzyczęściowy układ książki wprowa-
dza omówienie historii szkolnictwa f r a n -
cuskiego czasów nowożytnych i na jnow-
szych w następujących etapach: „od 
1789 do 1848", „od 1848 do 1940" i „od 
1940 do 1967". Bardziej szczegółową pe-
riodyzację tego problemu uwydatniono 
w kolejnych rozdziałach pierwszej i dru-
giej części, które przedstawiają dzieje 

szkolnictwa w sześciu okresach, a mia-
nowicie rewolucj i (1789—1799), Konsu-
latu i Cesarstwa (1800—1814), Restau-
racj i (1815—1830), Monarchii l ipcowej 
(1830—1848), II Republiki i II Cesar-
stwa (1848—1870) oraz III Republiki 
(1870—1940) z wyodrębnionymi podokre-
sami, których cezury stanowią la ta : 1879 
i 1905. Ostatni etap potraktowany został 
jako zamknięta całość mieszcząca się 
w ramach IV Republiki i początkowego 
dziewięciolecia V Republiki (1940—1967). 

Główny problem pracy stanowią za-
gadnienia organizacyjno-ustrojowe do-
tyczące rozwoju stopni nauczania, ins ty-
tucj i szkolnych i oświatowo-wychowaw-
czych oraz administracj i szkolnej. Auto-
rzy uwypuklil i je na podstawie p ro jek-
tów oraz aktów prawnych wydawanych 
przez kolejne rządy i ministrów oświa-
ty, przy równoczesnym przedstawieniu 
dyskusj i i walk, jakie toczyły się po-
między burżuazją a reakcją feudalno-kle-
rykalną z jednej strony i si łami postę-
powymi z drugiej . Szeroko zostały omó-
wione sprawy s tosunku Kościoła ka to -
lickiego do szkoły ii jego dążenia do od-
zyskania wpływu na tym terenie, u t r a -
conego w dobie rewolucji . Dużo też 
miejsca poświęcono sprawie szkolnictwa 
prywatnego, k tóre stanowi po dziś dzień 
ważny" problem systemu oświatowego 
Francji . Zainteresowany jest nim rów-
nież Kościół, który u t rzymuje znaczną 
ilość szkół prywatnych wszystkich szcze-
bli. 

Przeds tawia jąc etapy rozwoju syste-
mu nauczania oraz instytucji szkolnych 
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i oświatowych, autorzy podają dużo in-
formacji na temat historii poszczegól-
nych szkół i zakładów wychowawczych, 
przytaczają dane statystyczne dotyczące 
ilości uczniów i szkół oraz wydatków 
budżetowych państwa. Informują też o 
sytuacji prawnej i materialnej persone-
lu nauczającego. Ponadto Grosperrin, au-
tor trzeciej części książki, t raktującej 
o najnowszych dziejach szkolnictwa, 
przedstawił szerzej w ramach odrębnych 
podrozdziałów niektóre ważne problemy, 
jak wyposażenie szkół, rekrutacja nau-
czycieli, zagadnienie demokratyzacji sy-
stemu szkolnego, rozwój metod naucza-
nia. Oddzielny rozdział poświęcił stosun-
kowi państwa do iszkolnictwa prywatne-
go. 

Zawężony zakres pracy do problema-
tyki organizacyjno-ustrojowej szkolnic-
twa może jedynie w pewnym stopniu 
usprawiedliwić autorów przed zarzutem 
pominięcia przejawów francuskiej myśli 
pedagogicznej, która niewątpliwie od-
działywała inspirująco na opracowywa-
nie projektów, przebieg dyskusji nad ni-
mi oraz wydawane akty normatywne. 
Chodzi przede wszystkim o poglądy wy-
chowawcze francuskich socjalistów uto-
pijnych. Nie można jednak usprawiedli-
wić autora części drugiej, Chevalliera, 
z powodu pominięcia projektów H. Car-
nota z lat 1848—1849, które miały cha-
rakter postępowy i nowatorski. Podob-
ną ocenę należy zastosować wobec prze-
milczenia działalności oświatowej Ko-
muny Paryskiej z 1871 r., która mimo 
krótkotrwałego okresu istnienia wpro-
wadziła po raz pierwszy w życie postę-
powe idee pedagogiczne naukowego so-
cjalizmu. 

Pierwsza część pracy omawia przeło-
mowe znaczenie rewolucji burżuazyjnej, 
która stworzyła podstawy nowożytnego 
systemu szkolnictwa we Francji. Złoży-
ły się na nie — szeroko przedstawione 
przez autora — postępowe projekty dzia-
łaczy rewolucyjnych (Mirabeau i Talley-
randa, Condorceta, Sieyesa, Daunou i La-
kanala oraz Lepeletiera) i ustawy, które 

mimo że nie zostały w całości zrealizo-
wane, zapoczątkowały jednak nową epo-
kę w dziejach oświaty francuskiej. Zli-
kwidowały bowiem monopol Kościoła 
w dziedzinie oświaty i szkolnictwa, pod-
dając ją pod kontrolę państwa. Zapo-
czątkowały powszechne i bezpłatne na-
uczanie na stopniu elementarnym, wpro-
wadziły nowe programy kształcenia do-
stosowane w większym stopniu do ro-
snących wymogów ekonomiczno-społecz-
nych, zainicjowały wreszcie proces lai-
cyzacji szkolnictwa. 

Omawiając okres Restauracji autor 
uwypuklił walki toczące się wokół sy-
stemu szkolnego, w szczególności sta-
rania Kościoła o odzyskanie decydują-
cego wpływu w szkolnictwie. Przedst.a-
wił również rozwój szkolnictwa oparte-
go na systemie wzajemnego nauczania, 
popieranego przez ugrupowania postępo-
we, oraz przez Towarzystwo Oświaty 
Elementarnej, które z powodzeniem ry-
walizowało ze szkołami prowadzonymi 
pod egidą Kościoła. Wreszcie autor omó-
wił znaczenie reform Guizota z 1833 r., 
które na nowo sankcjonowały nadrzęd-
ną rolę państwa w szkolnictwie i akcen-
towały potrzebę posiadania przez na-
uczycieli szerszych kwalifikacji pedago-
gicznych; ponadto uwydatnił dalszy roz-
wój szkolnictwa początkowego oraz za-
czątki wychowania przedszkolnego i 
szkolnictwa dla dorosłych. 

Druga część pracy omawia dwa okre-
sy. Autor, przedstawiając dzieje II Re-
publiki i II Cesarstwa, poświęca wiele 
uwagi prawu Falloux z 1850 r., które 
oznaczało cofnięcie systemu szkolnego 
Francji na pozycje wsteczne i klerykal-
ne. Uwydatnił wreszcie autor narasta-
nie idei szkoły obowiązkowej, bezpłatnej 
i świeckiej, którą ze względu na potrze-
by ekonomiczne lansowali liberałowie 
i republikanie z min. V. Duruyem na 
czele. Jego zabiegi przygotowywały te-
ren do późniejszych gruntownych reform 
całego systemu szkolnego. 

Drugi okres podzielony został na trzy 
etapy: przygotowań do reform (1870— 
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1879), „rewolucji szkolnej: wielkich re-
form" (1879—1905) i poszerzania ich za-
kresu (1905—1940). Rzecznikami i wyko-
nawcami tych przemian byli republika-
nie, którzy po r. 1871 w dalszym ciągu 
akcentowali potrzebę zmodernizowania 
systemu nauczania. Po objęciu rządów 
w 1879 r. zainicjowali okres wielkich 
reform, których duszą i wykonawcą, 
zwłaszcza na odcinku szkolnictwa ele-
mentarnego, był minister oświaty Jules 
Ferry. Rzucono wtedy podwaliny pod 
budowę nowoczesnego systemu szkolne-
go we Francji. 

Autor szeroko omówił kolejno prze-
prowadzane wówczas reformy, w wy-
niku których wyeliminowano definityw-
nie przedstawicieli kultu z Wyższej Ra-
dy Oświaty Publicznej (1879), przyzna-
no państwu wyłączne prawo zakładania 
uniwersytetów i nadawania stopni na-
ukowych (1880). Na szczeblu szkoły ele-
mentarnej wprowadzono bezpłatne (1881), 
obowiązkowe od 6 do 13 roku życia, 
i świeckie nauczanie (28 III 1882) oraz 
zlaicyzowano całkowicie personel na-
uczycielski (1886). Przedszkola otrzymały 
nową podstawę organizacyjną: zostały 
powiązane ze szkołą elementarną jako 
„zakłady początkowego wychowania" 
(1886—1887). Za rządów Ferry'ego nastą-
piły również poważne zmiany na tere-
nie szkolnictwa średniego: zrównano w 
programach licea i kolegia żeńskie z mę-
skimi (1881), zapoczątkowano moderni-
zację liceów klasycznych przez wprowa-
dzenie w szerszym zakresie języków no-
wożytnych i przedmiotów ścisłych. 
Szkolnictwo zawodowe otrzymało także 
nowe podstawy organizacyjne, dzięki 
którym powstawały różnego rodzaju 
szkoły zawodowe oraz kolegia technicz-
ne, które następnie przekształcono w 
szkoły średnie, zwane „modernes", i 
zrównano je z liceami klasycznymi. 
Wreszcie zreformowano też szkolnictwo 
wyższe. Po reorganizacji fakultetów 
(1885) nastąpiło połączenie ich w uni-
wersytety (1895), co określano jako re-
nowację tej instytucji. Na bazie zaś 

wzrastających potrzeb ekonomicznych 
i naukowych zaczęto zakładać instytuty, 
a celem upowszechnienia oświaty wśród 
dorosłych pojawiły się pod koniec 
XIX w. towarzystwa uniwersytetów 
powszechnych. 

Omawiając trzeci etap rozwoju szkol-
nictwa doby III Republiki, autor uwy-
puklił nową ofensywę antylaicką, po-
wstałą w wyniku wprowadzenia w 1905 r. 
rozdziału Kościoła od państwa, a na-
stępnie przedstawił narastający od po-
czątków XX w. ruch zrzeszeń nauczy-
cielskich. Specjalną uwagę poświęcił 
sprawie demokratycznego programu 
oświatowego „Towarzyszy Nowego Uni-
wersytetu" z lat 1914—1918, którzy po-
stulowali wprowadzenie jednolitego sy-
stemu szkolnego. 

Szerzej natomiast, zresztą słusznie, 
przedstawił autor rozwój szkolnictwa 
okresu międzywojennego. Trafnie ocenił 
reformy przeprowadzone w okresie 
Frontu Ludowego przez min. J. Zaya 
w latach 1936—1937, a mianowicie prze-
dłużenie obowiązku szkolnego do 14 ro-
ku życia, oraz próby ujednolicenia sy-
stemu szkolnego przez pierwsze zniesie-
nie barier pomiędzy szkolą początkową 
a średnią. Dokonało się to w wyniku 
likwidacji klas stopnia elementarnego 
istniejących przy liceach oraz przez for-
malne uznanie szkolnictwa początkowe-
go jako pierwszy stopień nauczania. 
W szkolnictwie średnim nastąpiła dalsza 
modernizacja programów nauczania 
(1925), wprowadzano stopniowo bezpłat-
ność kształcenia (1930—1933) oraz podej-
mowano dalsze próby w kierunku szer-
szego udostępnienia liceów i kolegiów 
absolwentom szkół początkowych i za-
wodowych (1937—1938). Wiele uwagi po-
święcił autor szkolnictu technicznemu, 
na terenie którego nastąpiły najpoważ-
niejsze w tym okresie przemiany. Zapo-
czątkowały je przepisy prawa Astier 
z 1919 r., które zobowiązywały rodziców 
i pracodawców do obowiązkowego do-
kształcania młodzieży pracującej od 14 
do 18 lat. Powstawały wtedy różnego ty-
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pu szkoły i kursy, które przygotowywa-
ły głównie kwalifikowanych pracowni-
ków. Stworzono im też możliwość kon-
tynuowania nauki w technicznych szko-
łach średnich i wyższych. W podsumo-
waniu jednak autor stwierdził, iż stara-
nia zmierzające w okresie międzywo-
jennym do wprowadzenia systemu szko-
ły jednolitej oraz zdemokratyzowania 
szkolnictwa wyższego okazały się w pra-
ktyce utopią. 

Wreszcie część trzecia pracy przedsta-
wia rozwój szkolnictwa francuskiego w 
okresie powojennym sięgającym do 
1967 r. B. Grosperrin u jmuje ten pro-
blem w trzech płaszczyznach. Przedsta-
wia zagadnienie prawdziwej ekspansji 
współczesnego szkolnictwa, wskazuje 
przyczyny tego zjawiska, a mianowicie 
powojenny wyż demograficzny oraz 
ewolucja ekonomiczna i społeczna, które 
spowodowały wzrost roli wykształcenia. 
Omówił następnie niektóre aspekty sto-
sunku państwa do szkolnictwa, jak np. 
wysokość budżetu oświatowego oraz pro-
blem rekrutacji nauczycieli. Wreszcie 
uwypuklił niezwykle ciekawy problem 
demokratyzacji systemu szkolnego. Za-
gadnienie to podsumował stwierdzeniem, 
iż nierówność społeczna utrzymuje się 
nadal, a jej źródło tkwi w opóźnionej 
dojrzałości intelektualnej dzieci klas niż-
szych oraz w oporze ich rodziców wobec 
wydłużania okresu kształcenia. Wyja-
śniając ten ważny problem, autor nie 
zwrócił uwagi na istotne przyczyny, któ-
re tkwią w sferze społeczno-ekonomicz-
nej i ustrojowej. 

Sporo miejsca poświęcił autor powo-
jennym reformom szkolnym. Szczegóło-

wo przedstawił plan reformy P. Lange-
vina i H. Wallona z lat 1944—<1947. Na-
stępnie szeroko omówił najnowsze re-
formy zapoczątkowane ustawą z 1959 r., 
która przedłużyła obowiązek szkolny do 
lat 10 (6—16 roku życia) i wpłynęła de-
cydująco na kształt szkolnictwa średnie-
go. Od dekretu z 1963 r. szkoły średnie 
w swym pierwszym cyklu, nazwane „ko-
legiami nauczania średniego", przejęły 
funkcje klas wyższych szkoły elemen-
tarnej i stanowią instytucję kształcenia 
powszechnego i obowiązkowego (od 11 
do 15 lub 16 roku życia). Przemiany 
objęły również szkolnictwo wyższe, któ-
re od reformy z 1966 r. wyrażają się 
w reorganizacji fakultetów na 3 cykle 
studiów oraz w powołaniu dla wzrasta-
jących potrzeb współczesnej ekonomiki 
nowej instytucji p.n. uniwersyteckich in-
stytutów technologii, w których studia 
trwają 2 lata. Ponadto autor przedsta-
wił obecną strukturę centralnych orga-
nów administracji oświatowej oraz omó-
wił niektóre problemy pedagogiczne, jak 
np. rozwój eksperymentów. 

Trzecie zagadnienie dotyczy stosunku 
państwa do szkolnictwa prywatnego. 
Prawa Marie i Barange z 1951 r. oraz 
prawo Debre z 1959 r. wskazują na ten-
dencje państwa zmierzające do stopnio-
wej integracji szkolnictwa prywatnego 
i publicznego. Proces ten nie został je-
szcze zakończony. 

Omówiona publikacja stanowi kom-
pendium wiedzy o rozwoju nowoczesne-
go i najnowszego systemu szkolnego 
Francji. 

Leonard Grochowski 

Maria Wawrykowa, RUCH STUDENCKI W NIEMCZECH 1815—1825, 
Warszawa 1969, PWN, ss. 410. 

W pierwszej ćwierci XIX w. uniwer-
sytety niemieckie, liczne i doskonale 
postawione pod względem naukowym 
i dydaktycznym, ściągały młodzież z ca-
łej Europy. Urządzenia uniwersytetów 

niemieckich stały się wzorem dla wielu 
europejskich uczelni, w tym także i dla 
uczelni polskich. Związki Polaków z uni-
wersytetami niemieckimi były tym sil-
niejsze, że .ziemie polskie zagarnięte 


