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SEMANTYKA A SPOŁECZEŃSTWO. POJĘCIE 
SELEKCJI I PREORIENTACJI W SZKOLNICTWIE 

FRANCUSKIM W LATACH 1956-19681

1 Przekład tekstu pt. Semantique et societe: le mot «selection» et l’evol-ution de 
1’enseignement en France (1956-1968), który ukazał się w czasopiśmie Ve:rbum, 1990, 
XIII, 4, wydawanym w Uniwersytecie Nancy 2.

Artykuł omawia pewien etap historii francuskiego rzeczownika selection na 
tle zmieniającego się społecznego systemu wartości i ewolucji systemu edukacji 
we Francji. Zapożyczony z języka angielskiego i spopularyzowany na gruncie 
teorii Darwina rzeczownik wiązał się na początku swego funkcjonowania 
w języku francuskim z pozytywnymi konotacjami, gdyż selekcja była tożsama 
z postępem biologicznym i — w początkowym etapie zastosowania do systemu 
edukacji — społecznym i pomagała wyłaniać przyszłe społeczne elity.

W miarę wprowadzania kolejnych reform systemu edukacji zmierzających 
do demokratyzacji szkoły i wraz z podnoszeniem wieku obowiązkowej nauki, 
polityka selekcji była stopniowo zastępowana polityką preorientacji, czyli różni-
cowania ścieżek edukacyjnych w zależności od uzdolnień uczniów, a semantyka 
samego słowa selekcja/selection uległa zmianie. Efektem była całkowita utrata
pozytywnych konotacji przez słowo selection.

Los słów, w szczególności ewolucja ich znaczeń, wiąże się z ich użyciem, 
a więc z odniesieniem do rzeczywistości, z kontekstem ideologicznym i re-
aliami życia społecznego, semantyczna treść słowa może się zmienić, gdy 
w konkretnych warunkach użycia dojdzie do zmiany wagi jakiegoś kompo-
nentu znaczenia kosztem lub na korzyść innego.

W takiej właśnie perspektywie chcemy dokonać analizy pewnego etapu 
semantycznej ewolucji francuskiego słowa selekcja {selection)-, chodzi tu 
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o okres między 1956 a 1968 rokiem, kiedy szkolnictwo we Francji ulegało
głębokim przemianom.

Selekcja znaczy tyle, co ‘wybór na podstawie jakiejś cechy pozytywnej’ 
(co jest kontynuacją jego łacińskiego etymonu selectio, spokrewnionego z se- 
ligo), wydawałoby się więc, że słowo to będzie wiązać się jedynie z pozytyw-
nymi konotacjami. Czyż nie mówi się potocznie o selekcji powieści, piłkarzy 
czy odbiorników telewizyjnych? Tymczasem wśród znaczeń przytoczonych 
przez słownik Grand Larousse de la Langue Franęaise znaleźć można między 
innymi następującą zadziwiającą definicję:

„Selekcja, wzmożona kontrola wiedzy lub umiejętności w trakcie nauczania, zwłaszcza 
przed rozpoczęciem studiów wyższych lub przy uzyskiwaniu dyplomów i tytułów uniwer-
syteckich, zmierzająca do ograniczenia liczby kształcących się” (t. IV, 1977, s. 5438).

Poznanie historii słowa może dopomóc w zrozumieniu jego dzisiejszego 
znaczenia.

Pierwsze użycie słowa selection zostało odnotowane pod datą 1609 roku 
przez O. Blocha i W. Von Wartburga w ich Etymologicznym słowniku języ-
ka francuskiego. Ale informacja ta znika, począwszy od 5. wydania słownika 
w 1968 roku.2 Nie można również znaleźć słowa w żadnym z wydań Słownika 
Akademii Francuskiej sprzed 1878 roku, nie ma go też w słownikach Riche- 
leta (1680) i Furetiere’a (1690). Współczesna historia słowa rozpoczyna się 
w roku 1801, gdy Louis-Sebastien Mercier umieścił je w swym dziele Neolo- 
gia czyli słownik słów nowych, wymagających odnowienia lub posiadających 
nowe znaczenia, poświęcając mu następującą notę:

2 Dictionnaire etymologique de la langue franęaise, Paris 1968, Presses Univesitaires 
de France.

3 Transformations de la langue franęaise pendant la deuxieme moitie du XVIIIe 
siecle, Paris 1903, Belin. Neologie ou Vocabulaire de mots nouveaux — renouueles, ou pris 
dans des acceptions nouuelles ukazała się nakładem wydawnictwa Monssard et Maradan 
w Paryżu.

„SELEKCJA: Wybór, oddzielenie, etc. Selekcja słów mówi więcej niż wybór. Istnieje 
[słowo] elekcja (election), ale selekcja znaczy pozytywniej wybór spośród rzeczy, których 
większość się odrzuca (Piis).”

Mercier nie uwzględniał ewentualnego wpływu języka angielskiego, zresz-
tą wyraźnie mówił, że nie interesuje go etymologia, nie odnosił się również do 
hodowli zwierząt, w której selekcja była nazwą operacji służącej ulepszaniu 
ras. Dla Ferdynanda Gohina, który w 1903 roku wydał książkę Przemiany ję-
zyka francuskiego w drugiej połowie XVIII wieku3, słowo było uczonym zapo-
życzeniem z łaciny. Podobny punkt widzenia reprezentował Alexis Franęois 
(w VI tomie Historii języka francuskiego Ferdinanda Brunot, s. 1150; patrz 
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również s. 1318) dodawał jednak, że jego zdaniem słowo zostało stworzone 
przez Sebastiena Merciera.

Słowo selection rozpowszechniło się w języku francuskim w bardzo szcze-
gólnych okolicznościach około roku 1860. W 1862 roku Clemence Augustę 
Royer publikuje swój przekład dzieła Darwina, wydanego w 1859 roku pod 
tytułem On the Origin of Species, w którym pojęcie natural selection było 
jednym z centralnych punktów teorii angielskiego autora. Przekład angie- 
skiego terminu natural selection przez francuskie selection naturelle jest dziś 
bezdyskusyjny. Inaczej jednak uznała Clemence Royer, która w pierwszym 
wydaniu swego tłumaczenia oddała angielskie słowo selection przez election. 
Dopiero w drugim wydaniu, nie bez oporów, zdecydowała się na wprowa-
dzenie słowa {selection). W przedmowie z 1866 roku czytamy:

„Co do terminu selection, zważywszy, że został on przyjęty przez większość komenta-
torów Darwina i że kompetentni przyrodnicy nie wzbraniali się przed tym neologizmem, 
który nam początkowo wydał się bezużyteczny, zdecydowaliśmy stosować go, przyjmując 
odpowiedzialność za jego wprowadzenie do języka. Konieczne okazało się też wprowadzenie 
przymiotników selectif i selectiue, nie mieliśmy jednak odwagi tworzyć czasownika selire, 
eleganckiego, choć może niezbyt zrozumiałego, a tym bardziej czasownika selectionner, 
co do którego żywimy obawy, że pewnego dnia wejdzie do użycia.4 Porzuciwszy użyte 
w pierwszym wydaniu słowo election, przychyliliśmy się do zdania większości, co jednak 
wzbudza w nas wątpliwości [...]. Ale chętnie idziemy na ustępstwa co do słów, byle za-
chować wierność w zakresie poglądów.”5

4 Autorki nie zawiodło przeczucie: o ile czasownik selire w ogóle nie wszedł do języka 
francuskiego, to selectionner jest dziś zupełnie naturalnym czasownikiem pochodzącym od 
rzeczownika selection [przyp. Tłum],

5 De 1’origine des especes ou des lois du progres chez les etres organises par Ch.
Darwin. Traduit en franęais sur la 3'' edition avec l’autorisation de 1’auteur par Mile 
Clemence-Augustę Royer, avec une preface et des notes du traducteur, Paris 1862, Guil- 
laumin et Masson.

De l’origine des especes ou des lois du progres chez les etres organises par Ch. Darwin. 
Traduit en franęais sur la 3” edition avec Tautorisation de 1’auteur par Mile Clemence- 
- Augustę Royer [...], 2” edition augmentee d’apres des notes de 1’auteur, Paris 1866, 
Guillaumin et Masson.

6 Dictionnaire etymologiąue et historiąue des anglicismes, Paris 1920, Delgrave.
7 S. 126. Przykład cytowany za: Michel-Chevalier, Exposition de Londres, II, 25, 1862. 

Na podstawie słownika A. Darmestetera (De la creation actuelle de mots nouveaux. . . 

Z tego samego 1862 roku pochodzi najstarszy przykład użycia słowa 
selection, odnotowany przez Edouarda Bonaffe w jego Etymologicznym 
i historycznym słowniku anglicyzmów, wydanym w 1920 roku6 — mowa jest 
tu o owczym runie:

„Ulepszajmy bez większych kosztów i ryzyka, dzięki właściwej selekcji i właściwej 
higienie to, co dała nam sama przyroda”.7
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Nawet jeśli słowo selekcja istniało wcześniej w XVII i XVIII wieku, 
można przyznać rację Littremu, który pisze w swym słowniku, że:

„Słowo selekcja weszło do francuszczyzny za pośrednictwem języka angielskiego. 
Najpierw zostało użyte w zootechnice, a potem szeroko rozpowszechniło się w związku
z systemem Darwina.”

W 1878 roku Akademia wprowadziła je do swego słownika.
Czy około 1860 roku i potem słowo selection miało pozytywne kono-

tacje? Tak, bo selekcja, bądź to „naturalna”, bądź „sztuczna”, jawiła się 
jako czynnik postępu.8 9 W dziedzinie hodowli miała ona ulepszać rasę i pro-
dukcję, w dziedzinie selekcji naturalnej, polegającej na walce o przeżycie, 
miała doprowadzać do zwycięstwa najsilniejszych i najlepiej przystosowa-
nych; Clemence Royer znajdowała w dziele Darwina znakomitą lekcję anty- 
chrześcijańskiego pozytywizmu, antyegalitarystycznego liberalizmu, dowód 
na nierówność ras.

Paris 1873, Vierveg, można uważać słowa selection i secession za angielskiego pochodzenia, 
ale „łacińskie znaczenie jest w nich tak widoczne, że natychmiast rozpoznaje się je jako 
łacińskie i jako takie się je używa” (s. 183).

8 Zdaniem Camille Limoges Darwin dość późno zaczął łączyć te dwie formy selekcji
i to w celach dydaktycznych (La selection naturelle — Etude sur la premiere constitution 
d’un concept, Paris 1970, P.U.F., s. 143).

9 Ambrosi Calepini Dictionarium, Luteciae, MDLXIX.

Dostrzega się i podkreśla różnice występujące między istotami i widzi się 
w tych różnicach fundament wartości moralnych i społecznych. Z podobnego 
nastawienia bierze się podziw dla mistrza sportu, ponieważ uznaną zasadą 
jest konkurencja, a celem konfrontacji — zwycięstwo najsilniejszego.

Niezależnie od tych konotacji, selekcja jest przede wszystkim traktowana 
jako wybór, zgodnie z etymologią łacińskiego selectio, które Calepin w swym 
Dictionarium tłumaczy po prostu jako wyniesienie i wybór [eslite et cheois]-, 
zaś seligere, jako tyle, co wynieść i oddzielić [esZzre et rnettre — parf\.C)

W 1956 roku we Francji dostęp do szkolnictwa średniego został rzeczywi-
ście poddany obowiązkowej selekcji, tzn. od uczniów chcących podjąć naukę 
na tym poziomie wymagany był pewien poziom wiedzy i umiejętności. Insty-
tucja egzaminu wstępnego do klasy pierwszej została wprowadzona w 1933
roku. Był on logiczną konsekwencją wprowadzonej w tym czasie nieodpłat-
ności szkoły średniej. Przywileje związane z majętnością i pochodzeniem 
społecznym zostały teoretycznie zniesione na rzecz osobistych zalet dziecka. 
Państwo nie zapewniło nauczania na wysokim poziomie uczniom niezdol-
nym do korzystania z niego, tym samym zastrzegło sobie prawo położenia 
tamy napływowi kandydatów spowodowanemu zniesieniem opłat.
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Dla większości nauczycieli szkól średnich w 1956 roku i dla szerokiej 
opinii publicznej selekcja ta była realizacją starej republikańskiej zasady 
głoszącej, że, „wszyscy obywatele [...] mają równy dostęp do publicznych
godności, stanowisk i miejsc pracy zgodnie ze swymi umiejętnościami i jedy-
nie na podstawie osobistych cnót i talentów” {Deklaracja Praw Człowieka, 
art. VI). Było oczywiste, że z jednej strony ukończenie liceum daje prze-
pustkę do osiągnięcia względnie wysokiego statusu społecznego; z drugiej 
strony selekcja do liceum zapewnia szkole nabór dobrych uczniów, zdolnych 
do współzawodnictwa i osiągania na tej drodze osobistej satysfakcji.

Projekt reformy szkolnictwa autorstwa Langevin-Wallona, opracowany 
po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej wynikał jednak z innych przesła-
nek10, a zwłaszcza przywiązywał dużą wagę do prowadzenia preorientacji 
i do nowej definicji demokracji szkolnej:

10 Fragmenty cytowane na podstawie: Le Plan Langevin-Wallon de reforme de 
1’enseignement — Compte-rendu du Colloque organise par le Groupe frangais d’education 
nouvelle et la Societe franęaise de pedagogie, Paris 1964, P.U.F.

„Nauczanie powinno zdemokratyzować się nie tyle na skutek selekcji, która wyłania 
z tłumu najzdolniejsze jednostki, co przez nieustanne podnoszenie poziomu wykształcenia 
całego Narodu” (s. 181).

Nadal jednak dostęp do nauki miał być uzależniony od zdolności kandy-
data do owocnego z niej korzystania.

„W obecnym systemie różne formy szkolnictwa nie zawsze odpowiadają celowi kształ-
cenia, którym powinien być maksymalny rozwój tych wszystkich, którzy są zdolni z niego 
skorzystać, ale tylko dla nich” (s. 184).

Jednak obowiązek szkolny miał obejmować wszystkie dzieci do 15 lat. 
Wiemy, że projekt ten nie wszedł w życie. Wbrew zawartym w nim propo-
zycjom, dostęp do szkoły średniej został w 1956 roku uzależniony od zdania 
przez ucznia dość trudnego egzaminu wstępnego, a więc został ograniczony 
do określonej liczby przedstawicieli danej grupy wiekowej.

W tych czasach ani słowo selekcja, ani nazywane przezeń pojęcie nie 
wzbudzały jeszcze tak powszechnych protestów, jak to miało miejsce dzie-
sięć czy piętnaście lat później. Rodziny uczniów, którzy dostali się do szkół 
średnich, ceniły sobie prestiż wynikający z tego faktu, a innym wydawało się 
to zupełnie normalne, że dostęp do wysokich stanowisk, związanych z istot-
nymi przywilejami, jest wynikiem osobistego dużego wysiłku i uzdolnień i nie 
jest możliwy dla wszystkich.

W 1956 roku minister oświaty Rene Billeres przedstawił kolejny projekt 
reformy szkolnictwa, pozostający pod silnym wpływem projektu Langevin- 
-Wallona. Od tej chwili w historii słowa selekcja zaczyna się burzliwy okres 
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— nie tylko konotacje selekcji stają się coraz bardziej negatywne, ale również 
coraz więcej podstawowych składników semantycznych zostaje wyłączonych 
ze znaczenia słowa, natomiast włączone zostają pojęcia odrzucane przez 
opinię publiczną.

L’Educatwn Nationale, czasopismo wydawane pod auspicjami Narodo-
wego Instytutu Pedagogicznego, dość wiernie odzwierciedla polityczne im-
plikacje i ewolucję poglądów. Numer z 18 października 1956 roku daje wy-
kładnię motywów projektu Billeres’a w następujących słowach:

„Nowoczesny kraj [. .. ] nie może zadowolić się nieliczną elitą kierującą rozległymi 
zasobami siły roboczej. Na wszystkich piętrach społecznego gmachu potrzeba już teraz
i w przyszłości coraz więcej ludzi wykształconych i kompetentnych techników. Jest 
rzeczą niezbędną, by selekcję najlepszych zastąpiła promocja wszystkich w zakresie 
wykształcenia i ukierunkowanie ku różnym formom kształcenia i wiedzy w zależności od 
zdolności ludzi i zawodowych potrzeb” (nr 27, 18.10.1956; Dokumenty administracyjne 
s. 97).

Już dziesięć lat wcześniej autorzy projektu Langevin-Wallona pisali:

„Tempo i zakres rozwoju gospodarczego sprawiły, że po 1880 roku konieczne stało się 
objęcie mas robotniczych nauczaniem powszechnym, a obecnie powstaje problem coraz 
liczniejszego zatrudniania kadr zarządzających i technicznych” (op. cii., s. 180).

Projekt łączy nastawienie na demokratyzację z imperatywami gospodar-
czymi i społecznymi. Szybki wzrost gospodarczy, który w tym właśnie okre-
sie rozpoczął się we Francji, dał młodemu pokoleniu szansę objęcia wielu sta-
nowisk technicznych wymagających jednak wyższych kwalifikacji i lepszego 
wykształcenia niż w 1956 roku; radykalnie zmieniła się hierarchia zawodowa 
i społeczna. Należało więc wyszkolić dużą liczbę osób na potrzeby nowego 
rynku pracy, a na początek dopuścić ich do szkoły średniej, która też wkrót-
ce stanie się minimalnym poziomem wykształcenia prawie całej młodzieży
francuskiej. Szkolnictwo średnie miało do tej pory na celu selekcjonowanie 
elit przeznaczonych do sprawowania funkcji kierowniczych. Selekcja polega-
ła na wyborze rozumianym jako separacja, wydzielenie mniejszości uczniów,
bez troszczenia się o los pozostałych, wychodziła więc z założenia, że umie-
jętności są nie tylko zróżnicowane, ale również i nierówne. W ten sposób 
przy tworzeniu hierarchii sankcjonowano różnice natury jakościowej.

Można, naszym zdaniem, wyróżnić trzy podstawowe elementy znaczenia 
słowa selekcja: oddzielenie, sąd wartościujący, na którym opiera się operacja 
dzielenia i utworzenie mniejszościowej elity. Te trzy elementy semantyczne 
będą przedmiotem kolejnych fal krytyki.

W pierwszej kolejności zwolennicy reformy stwierdzili nawet, że nie 
chodzi o rezygnację z wyselekcjonowania elity. Jednak formuła mówiąca, że 
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istotną kwestią jest „zamiana selekcji najlepszych na promocję wszystkich”, 
wywołała żywe protesty. Intencją jej autora, Louisa Crosa, ówczesnego 
dyrektora Narodowego Instytutu Pedagogicznego, było — jak się wydaje
— tylko ograniczenie zasięgu selekcji. W numerze z 28 lutego 1957 pisma 
L’Education Nationale pisano:

„Zdaje się, że ministerialny projekt zmierza do zdyskredytowania samej idei selekcji 
i skompromitowania procesu tworzenia elit, usiłując demagogicznie ((zamienić selekcję naj-
lepszych na promocję wszystkich# Formuła ta odpowiada dosłownemu tekstowi projektu, 
ale jej interpretacja zniekształca sens całego projektu” (s. 2).

Zdaniem L. Crosa selekcja jest po prostu źle przeprowadzana; ponieważ 
jest przedwczesna, nie promuje jednostek wartościowych, lecz przepuszcza 
uczniów, którzy kończą niepowodzeniem na egzaminie maturalnym.

Projekt Billeres’a przewidywał przedłużenie obowiązku szkolnego od 
czternastego do szesnastego roku życia, utworzenie w każdym kantonie szko-
ły średniej, po ukończeniu której następowałaby orientacja uczniów ku trzem
typom wykształcenia: szkolnictwu długiemu, krótkiemu i przystosowanemu 
do lokalnych potrzeb. W życie weszły cztery zarządzenia wykonawcze sta-
nowiące „małą reformę”, najważniejszym z nich było zniesienie egzaminu 
wstępnego i zastąpienie go analizą dokumentów składanych przez uczniów.

Preorientacja stała się jednym ze słów-kluczy w dyskusji nad projektem. 
Cały czas słowu temu towarzyszyły pozytywne epitety: preorientacja jest 
postępowa, ciągła, elastyczna, pozytywna, racjonalna; selekcja zaś — arbi-
tralna, przedwczesna, negatywna, brutalna, jest eliminacją niedającą niczego 
w zamian.

Czy preorientacja i selekcja są do pogodzenia? Można by tak sądzić
na podstawie wypowiedzi L. Crosa, pragnącego „zastąpić panującą szkolną 
nierówność demokratyczną selekcją”:

„Selekcja przez eliminację — nie! Selekcja przez preorientację — tak! To właśnie 
znaczy formuła ((zamienić selekcję najlepszych na promocję wszystkich#”11 (s. 2-3).

L’Education Nationale, 28 lutego 1957, s. 2-3.

Ale ciąg dalszy artykułu budzi raczej wątpliwości co do uzasadnienia 
selekcji, a w pierwszym rzędzie co do wartości jej kryteriów:

„W każdej epoce społeczeństwa selekcjonowały swe elity. Dawniej kryterium stanowiło 
urodzenie. Nasi ojcowie zastąpili je, czy raczej sądzili, że je zastąpili, kryterium wykształ-
cenia. Czyż należy stosować go świadomie i wprowadzić w miejsce arystokracji urodzenia, 
szkolnej arystokracji wyodrębnionej w wieku 11 lat za pomocą egzaminów wstępnych, 
które zdać może tylko nieliczna mniejszość?” (s. 3). *

u
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W gruncie rzeczy słowa selekcja i preorientacja sygnalizują dwie polity-
ki, a zwłaszcza dwie postawy wobec szkolnej nierówności. Jedni rozumują 
w kategoriach wyższości, inni mówią jedynie o zróżnicowaniu umiejętności. 
Zwolennicy selekcji siebie samych uważają za obrońców pewnych wartości, 
a najlepszych uczniów — za sól ziemi; zwolennicy preorientacji przyjmują 
perspektywę jednostek średnio lub słabo uzdolnionych, stanowiących więk-
szość uczniów, którym szkoła powinna ułatwiać znalezienie swego miejsca 
w społeczeństwie. Z powodów ideologicznych czy politycznych podważają 
oni pojęcie hierarchii w dziedzinie intelektualnej. Jeśli nawet nie negują ist-
nienia mniej czy bardziej określonych uzdolnień, to ich intencją jest w grun-
cie rzeczy zlikwidowanie nierówności, a nie ich usankcjonowanie.

W 1956 roku oficjalne i póloficjalne deklaracje nie idą jeszcze tak da-
leko. Główny zarzut stawiany systemowi elitarnemu polega na tym, że nie 
troszczy się o większość uczniów, nawet nie na tyle, by zapewnić możliwie 
najszerszą bazę dla dokonania selekcji. Nowym czynnikiem wpływającym na 
politykę szkolną w roku 1956 było osiągnięcie wieku licealnego przez ogrom-
ną liczbę młodych ludzi urodzonych po 1945 roku. Stało się jasne, że wyż 
demograficzny może stanowić czynnik rozwoju ekonomicznego i społecznej 
demokratyzacji, a więc w tej sytuacji kształcenie na szczeblu średnim musi 
stać się masowe: selekcja musi zostać odrzucona, ponieważ prowadzi do tego, 
że szkoła kształci mniejszość populacji.

W tych warunkach w słowie selekcja następuje zmiana relacji komponen-
tów semantycznych: traci na znaczeniu element jakości, najistotniejsze staje 
się to, że selekcja nie uwzględnia potrzeb całej masy dzieci, przed którymi 
przecież również powinny stać otworem podwoje szkoły średniej.

Pojęcie różnic jakościowych, czyli idea uporządkowania oparta na kryte-
rium jakości została podważona przez politykę preorientacji. W odróżnieniu 
od selekcji, która opierała się na przekonaniu o potrzebie wyboru najbardziej 
utalentowanych i zdolnych do objęcia ważnych stanowisk czy pełnienia funk-
cji społecznych, preorientacja zmierzała do znalezienia miejsca dla wszyst-
kich jednostek, których zdolności określane są jako różne, nie zaś nierówne, 
i do uwzględnienia całego wachlarza zajęć odpowiadających różnym umiejęt-
nościom. Nie myśli się już o rywalizacji dla objęcia jakiegoś stanowiska, ale 
o przydziale zatrudnienia w zależności od umiejętności traktowanych jako
równorzędne. Już projekt Langevin-Wallona wytykał „stary przesąd o hie-
rarchii zajęć i pracowników” (op.cit., s. 182) i usiłował skierować uczniów 
uzdolnionych intelektualnie do zawodów manualnych czy technicznych.

W 1959 roku reforma szkolnictwa została wcielona w życie. Oczywiście 
projekt Billeres’a zarzucono. Ale władze powstałej w 1958 roku V Republiki 
powróciły do sprawy reformy szkolnictwa. Projekt rozporządzenia i dwa pro-
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jekty dekretów stanowiące „reformę Berthoina” zostały przyjęte przez Radę 
Ministrów 6 stycznia 1959 roku — obowiązek szkolny został przedłużony do 
lat 16. Odrzucono pomysł stworzenia „szkół pośrednich”, ale wprowadzono 
dwuletni cykl obserwacyjny (klasy 1. i 2.) i następującą po nim preorien-
tację ku różnego typu szkołom. Wszystkie szkoły miały realizować ten sam 
program. Począwszy od tej chwili los każdego ucznia miał być przesądzony 
nie na początku pierwszej klasy, ale w efekcie ciągłego procesu preorientacji.

Preorientacja opierająca się na osobistych umiejętnościach skonfronto-
wanych z potrzebami społecznymi z założenia nie uwzględnia rzeczywistej 
hierarchii stanowisk wyrażającej się różnicą w wysokości zarobków, społecz-
nym prestiżu, warunkach pracy. Jednak w życiu zawodowym nie wszystkie 
umiejętności są wartościowane w ten sam sposób, a ponieważ szkoła jest 
przedsionkiem życia społecznego, powstaje hierarchia ścieżek edukacyjnych 
w zależności od stanowisk, do których prowadzi każda z nich. Konkurencja
między uczniami pojawia się w sposób naturalny i siłą rzeczy już na począt-
ku ustala się faktyczna selekcja do najbardziej prestiżowego wykształcenia 
[...].

Tradycyjna selekcja kładła nacisk na zalety wybrańców, wiązała się z ide-
ami wyższości i sukcesu, a porażka nie niosła uszczerbku na honorze. Na-
tomiast nowy proces daje niektórym „preorientowanym” uczniom poczucie 
spadku poniżej normy. Paradoksalnie wola promowania jak największej licz-
by spycha na margines najmniej zdolnych. Tym samym selekcja nie kojarzy 
się już tylko z sukcesem elity wyrastającej ponad ogół, ale także z porażką 
mniejszości odrzucanej przez większość. Jakościowy i hierarchiczny wymiar 
semantyki przyjmuje charakter negatywny, selekcja staje się teraz odrzu-
ceniem przez eliminowanie najsłabszych jednostek. Gdy na przykład Roger 
Gal stwierdza, że „selekcja funkcjonuje począwszy od zerówki”12, to nie cho-
dzi o wyłanianie grupy dzieci najzdolniejszych, ale o ujawnianie tych, które 
w ciągu roku nie są w stanie nauczyć się pisać i czytać.

12 L’Education Nationale, n° 778, 3 lutego 1966, s. 43.

W oczach zwolenników reformy sposób, w jaki zostaje ona wprowadzona 
niesie jeszcze inne niebezpieczeństwo: nie tylko preorientacja, jaką zamie-
rzyli, zostaje zastąpiona przez faktyczną selekcję, ale na dodatek najbar-
dziej prestiżowe ścieżki edukacyjne uzyskują szansę na to, by zdobyć najlep-
sze środki dydaktyczne. Gdy podnoszą się głosy postulujące przywrócenie 
egzaminu wstępnego do pierwszej klasy, Louis Cros tak oto uzasadnia swój 
zdecydowany sprzeciw:

„Nie chodzi o sposób przeprowadzania selekcji, ale o samą zasadę [... ] Egzamin do 
pierwszej klasy?
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Tak, o ile jest on sprawdzianem zmierzającym do ukierunkowania, sklasyfikowania 
uczniów według ich zróżnicowanych uzdolnień, klasyfikowania nieustannie przystosowywa-
nego, kierującego ich ku formom kształcenia zróżnicowanym pod względem samej natury
i być może poziomu [...].

Nie, jeśli mają to być sprawdziany eliminujące, których celem jest podzielenie mło-
dzieży i które w wieku 11 lat kierują dzieci do szkół o różnym poziomie, a zwłaszcza 
nierównych pod względem dostępnych środków. Kwestia nie polega na ograniczaniu zróż-
nicowania wartości, ale na segregacji dzieci j... j na szkoły dla wybranych i dla proleta-
riatu”.13

13 L’Education Nationale, n° 20, 28 maja 1959, s. 2-3.
14 Ibid.., s. 7.

Zróżnicowanie szkół związane w zasadzie ze zróżnicowaniem umiejęt-
ności zostało opisane jako nierówność, a więc społeczna niesprawiedliwość. 
Rzecz znamienna, że słowo selekcja jest traktowane jako synonim słowa se-
gregacja, którego konotacje są szczególnie negatywne w czasie, kiedy władze 
amerykańskie wprowadzają program integracji rasowej w szkołach. Selek-
cja zostaje uznana za rzecz niedopuszczalną dlatego tylko, że dzieli, tzn. że 
ogranicza się jedynie do podstawowego, najbardziej elementarnego składni-
ka znaczeniowego. Bez względu na podane uzasadnienie różnicowanie dzieci 
nie jest akceptowane. To w tak określoną perspektywę wpisuje się koncepcja 
utworzenia jednolitego gimnazjum, przyjmującego bez różnicy wszystkich 
uczniów do klasy pierwszej do trzeciej i dającego im takie samo wykształ-
cenie. Kolejne decyzje, począwszy od 1963 roku, poszły właśnie w tym kie-
runku: preorientacja została przeniesiona na koniec trzeciej klasy, postawio-
no na współistnienie kilku ścieżek edukacyjnych w tej samej szkole zwanej 
„Gimnazjum średniego stopnia”, także na zacieranie różnic między tymi 
ścieżkami...

Ale jeszcze w 1961 roku [... ] deklaracja SNES (Związku Zawodowego 
Nauczycieli Szkól Średnich) stwierdza:

„Poziom uczniów, którzy dostali się do pierwszej klasy szkoły średniej w roku 
1960 jest najniższy, z jakim kiedykolwiek zetknęli się nauczyciele liceum. Wychodząc 
od stwierdzenia tego faktu, związek zawodowy SNES domaga się przywrócenia jasnych 
zasad selekcji; najlepsi uczniowie powinni kończyć naukę wydłużoną, a łacina powinna 
obowiązywać od pierwszej klasy [... ] Demokratyzacja ma polegać na usuwaniu przeszkód
w selekcjonowaniu najlepszych”14.

Ale logika faktów była nieubłagana: w miarę jak rosło nowe pokolenie 
młodzieży szkolnej, pojęcie selekcji ulegało zubożeniu, nabiera negatywnego 
zabarwienia; dla rosnącej części opinii publicznej oznaczało ono hamowanie 
koniecznych zmian.

W latach 1961-1968 rozwój znaczenia słowa selekcja zatrzymał się, bo 
wszyscy okopali się na swoich pozycjach. Zwolennicy reformy ubolewali 
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nad jej wyhamowaniem, krytycy rwali sobie włosy z głowy nad poziomem 
szkół..., a coraz większa liczba uczniów kończyła pierwszą, potem drugą 
klasę, zdawała maturę i wstępowała na uniwersytety. I to właśnie na 
poziomie studiów wyższych, począwszy od roku 1966 powrócił problem 
preorientacji. I to właśnie w środowisku uniwersyteckim słowo selekcja 
uzyskało najbardziej negatywne konotacje.

Wobec napływu na wyższe studia abiturientów, których poziom pozosta-
wiał niekiedy wiele do życzenia, niektórzy odważnie zaproponowali egzamin 
wstępny na uniwersytet. Należy zauważyć, że w projekcie Langevin-Wallona 
„prawo do studiów” przewidywało poważne ograniczenia ich dostępności.15 
Słowo selekcja zostało szybko skojarzone z tego typu barierą. W przekona-
niu studentów, mającym w pewnym stopniu oparcie w rzeczywistości, idea 
selekcji nie opierała się na pojęciu osobistej zasługi, ale raczej na fakcie, że 
liczba stanowisk, do których dają dostęp studia wyższe jest ograniczona. 
[•••]•

15 „Na koniec pierwszego stopnia i powyżej granicy wieku nauczania obowiązkowego 
(18 lat), drugi stopień będzie dostępny dla tych i tylko dla tych, którzy okażą się zdolni, 
by z niego korzystać” (op. cit., s. 185).

16 L’Education Nationale, n° 862, 16 maja 1968, s. 11.

Najbardziej zainteresowani — studenci i świeżo upieczeni abiturienci 
— kierowali się nie tyle wyzwaniami do podwyższania kwalifikacji, czy 
rozumieniem konieczności tworzenia elity (do której się zresztą wcale nie 
garnęli) i bali się jedynie wykluczenia z powodu porażki. Według Louisa 
Crosa niepokój ten był jedną z przyczyn „wybuchu” studenckiej rewolty 
w maju 1968 roku:

„Uczniowie pierwszej klasy, którzy stanowią dziś dwie trzecie młodego pokolenia, 
nie mają przed sobą, jak wtedy, gdy stanowili jedną pięćdziesiątą, perspektywy kariery 
w wolnych zawodach, w administracji, w nauce. W jaki sposób, jakimi drogami dojdą do 
wysokiej pozycji zawodowej [...]? Dziś częściej niż niegdyś młodzież szkolna trwożliwie 
stawia sobie to pytanie. Obawia się selekcji, która może zamknąć przed nią drogę [... ].”16

Przeczytajmy powtórnie definicję selekcji podaną przez Grand Larousse 
de la Langue Franęaise. Świadczy ona nie tylko o zubożeniu treści pojęcia, 
ale też o zmianie jego ewaluacji i zaniku pewnych mentalnych punktów od-
niesienia. Definiowanie selekcji szkolnej jako kontroli nastawionej na zmniej- 
szenie liczby studentów oznacza przyznanie się, że taka wzmożona kontrola 
może ujawnić niedostatki osób poddanych selekcji. Między pragnieniem uzy-
skania dyplomu za wszelką cenę, nawet jeśli się nań nie w pełni zasługuje,
a świadomością, że dyplomy te należą się niewielkiej grupie osób, nie ma już 
miejsca dla pojęcia osobistej wartości i zawodowych kwalifikacji.
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Nie jest nadużyciem dostrzeganie w pragmatyce słowa selekcja i w zmia-
nach jego semantyki odbicia głębokich przekształceń, które w latach 1956- 
1970 zaszły w życiu ekonomicznym, społecznym i moralnym Francji. Nie 
dziwi, że zmiany te pojawiły się najpierw w dziedzinie szkolnictwa i uniwer-
sytetu, i że ewolucja semantyczna selekcji dokonywała się w tych właśnie 
środowiskach.

Ewolucja ta mogłaby oczywiście być przedstawiona jako wynik odwró-
cenia znaczenia, czy wręcz przewrotności języka. Perspektywa ta byłaby 
jednak z pewnością zbyt ograniczona. Nie należy zapominać, że w ramach 
ścierania się poglądów i interesów, użycie słowa włącza się zawsze w poglądy 
głoszone przez opinię publiczną17, widzieliśmy, w jaki sposób najważniejsze 
idee reformy rozwijały się wewnątrz systemu, który miały zniszczyć. Intencją 
było selekcjonowanie na szerszej podstawie, następnie selekcjonowanie drogą 
preorientacji, potem obserwacja poprzedzająca preorientację, w końcu zaś 
zrezygnowano z dzielenia młodzieży. Ze swej strony przeciwnicy reformy ak-
ceptowali preorientację, ale pod warunkiem, że dokona się ona na drodze 
rygorystycznej selekcji. [...]

17 W podobnej perspektywie przeanalizowano sposób, w jaki Wolter posługiwał się 
pojęciem „filozofia” (J.-P. i P. Demarolle, Historiographie et semantique: la place de „Ju- 
lien le Philosophe”, [in:] L’Antiqu.it e greco-romaine vue par le Siecle de Lumieres, ouvrage 
ed. par PR. Chevallier, Tours 1987, coli. CAESARODUNUM, XXII bis, s. 145-166.

Ukazaliśmy pozytywne konotacje słowa selekcja w systemie wartości spo-
łeczeństwa przywiązanego do pojęć elity, hierarchii, osobistej zasługi i kon-
kurencji, wiernego również pewnej koncepcji równości i sprawiedliwości. Od-
wrócenie wartości i zmiana optyki nadająca pewnym pojęciom negatywne 
zabarwienie, były bezpośrednio związane z gospodarczymi i społecznymi 
procesami zachodzącymi we Francji lat 60; przełożyły się one z kolei na se-
mantykę selekcji, która to semantyka ewoluowała w miarę jak proces, do 
którego odnosiło się samo słowo stopniowo zmieniał swą treść, a przynaj-
mniej swe rozumienie u części opinii publicznej. [...]

Tłumaczył: Maciej Abramowicz

SEMANTICS AND SOCIETY: THE NOTION OF SELECTION VIS-A-VIS 
THE EVOLUTION OF THE FRENCH SCHOOLING SYSTEM (1956-1968)

The article discusses one stage in the development of the French noun selection in
relation to the changing social system of values, the manifestation of which can be seen in
the evołution of the French educational system. A borrowing from English, madę popular 
in the context of Darwin’s theory, the noun originally had positive connotations. Selection 



Semantyka a społeczeństwo. .. 61

was seen as tantamount to biological and — as it originally referred to the educational 
system — social progress: it helped shape the futurę social elite by discriminating between 
the children pursuing and not pursuing their education in secondary schools.

The implementation of subseąuent changes in the educational system was targeted 
at democratizing the school and raising the age of compulsory education. The policy 
of selection was gradually being replaced with that of preorientation, i.e. of varying 
pupils’ educational careers depending on their talents. The semantics of the word selection 
underwent changes, one of which was a complete loss of positive connotations.


