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Abstract: the italian education system and italian pedagogical thinking have proud traditions. italian 
education and its school system aroused and still arouse much interest among polish educational 
historians, and numerous books and articles continue to be published on these subjects. these works 
provide the knowledge of the development of the italian school system and italian education across 
all historical periods; however, humanistic education issues and the meaning of italy’s pedagogical 
thinking for the development of new educational concepts are discussed most frequently. polish 
educational historians study saint John Bosco’s and Maria Montessori’s views on education, providing 
critical analysis of education reforms introduced during Benito Mussolini’s rule. polish academic 
works and popular science works published in the last two centuries, which are an interesting source 
of knowledge for polish readers, give a compelling account of the italian education system and italian 
pedagogical thinking of the past.

there is no doubt that poles’ knowledge about the development of italian educational ideals was 
significantly broadened by numerous historical and pedagogical publications. it should be noted that the 
most prominent polish historians of education who speak italian and know italy’s archival sources and 
its rich academic literature had written about italy’s education. As a result, their works have an important 
cognitive value, and they show that poles not only had admired italian education, but they also had been 
able to critically assess foreign pedagogical ideals. Additionally, the publications show that, in some 
historical periods, interest in the italian education system and italian pedagogical thought was great 
(notably, during the renaissance), while in some centuries (such as the 19th century), it was scant.

Keywords: italian humanists, school system, school, education system, reception

Published: 10/09/2015
ISSN 2084-4514 

How to reference this article
Wnęk, J. (2015). Włoska oświata i myśl pedagogiczna w polskiej literaturze historyczno-pedagogicz-
nej. Italica Wratislaviensia, 6, 253–284. DOI: http://dx.doi.org/10.15804/IW.2015.06.15



Jan Wnęk254

Włoskie osiągnięcia w zakresie nauki, kultury i sztuki przez wieki 
budziły zainteresowanie i podziw wśród polaków. W niektórych 

epokach historycznych recepcja dorobku naukowego i artystycznego 
Włochów była szczególnie silna, a niebagatelną rolę w popularyzacji 
wiedzy o tym kraju odegrali podróżnicy, którzy udawali się na półwy-
sep Apeniński (iwaszkiewicz, 1977; Maver, 1946; płaszczewska, 2010; 
Winszewski, 1982; Wittlin, 2012; ziejka, 1998). Józef Kremer, nazywa-
ny ojcem estetyki polskiej, w swym dziele pt. Podróż do Włoch (1878, 
s. 17), stwierdził, że na ziemi włoskiej 

[…] przejmują myśl wędrowca powiewy dziejorodne świata. zaiste, jak lud 
każdy, co ciężko napracował się z historią, co twardą walką zdobywał wśród 
wielu stuleci chorągwie zwycięskie i dosługiwał się wieńców chwały, rad 
zawiesza te wieńce swoje i zatyka sztandary w świątnicy bóstwa swojego; 
tak dla dziejów całego ludzkiego rodu, dla wszystkiej jego chwały i zasługi 
podobną świątnicą, podobnym przybytkiem są – Włochy.

Włoska nauka i kultura stanowiły inspirację twórczą dla polaków, 
a także bodziec do rozważań nad dziejami edukacji i wychowania w tym 
kraju. 

Wśród czynników, które rozbudziły zainteresowanie włoską my-
ślą pedagogiczną, były jej nowatorstwo i pionierskość. dzieła napisane 
przez włoskich teoretyków i praktyków wychowania zawierały prekur-
sorskie idee, które budziły żywe zaciekawienie, a także intrygowały. od 
czasów średniowiecza polacy poznawali dydaktykę i organizację wło-
skiego szkolnictwa dzięki studiom odbywanym w tym kraju (dybiec, 
2001, s. 195). od XiX w., czyli od kiedy historia wychowania zaczęła 
wyodrębniać się jako dyscyplina naukowa, włoska myśl pedagogiczna 
jest rozpowszechniana wśród polskich czytelników przez historyków 
oświaty i wychowania (Barycz, 1949a). podstawowym źródłem wiedzy 
o dziejach włoskiej teorii i praktyki wychowania są podręczniki do hi-
storii wychowania. W ostatnich dwóch stuleciach spod pióra polskich 
autorów wyszło również wiele interesujących rozpraw książkowych 
i artykułów na ten temat (sierpowski, 1996). stanowią one nieocenioną 
wartość informacyjną. 
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przy przygotowywaniu niniejszego artykułu badaniami objęta zo-
stała polska literatura historyczno-pedagogiczna od XiX w. aż po czasy 
obecne. szczególna uwaga została jednak zwrócona na publikacje na-
ukowe i popularnonaukowe powstałe przed 1939 r. prześledźmy uka-
zane w tych publikacjach włoskie idee edukacyjne i sprawdźmy, które 
problemy pedagogiczne są przedmiotem szczególnego zainteresowania 
ze strony polskich autorów, a o których wspomina się tylko marginalnie. 
ramy chronologiczne omawianej problematyki obejmują okres od śred- 
niowiecza do współczesności. 

WłosKA Myśl pedAgogicznA W oKresie 
średnioWieczA i renesAnsu 

W polskiej literaturze historyczno-pedagogicznej możemy znaleźć ob-
szerne informacje na temat włoskiego szkolnictwa średniowiecznego. 
Autorzy pokazują, że po przyjęciu przez polskę chrześcijaństwa przy-
bywali do niej duchowni z ziemi włoskiej, obejmowali stanowiska ko-
ścielne i szerzyli oświatę (ptaśnik, 1922, s. 3–5; por. ulewicz, 1999, 
s. 15). W Xiii i XiV w. w italii kształciły się znane później ze swej 
działalności w polsce takie osoby, jak iwo odrowąż czy Jarosław Bo-
goria skotnicki. polacy wykształceni za granicą stanowili ważną siłę 
nauczycielską w szkołach katedralnych (stopka, 1994). Według ustaleń 
henryka Barycza (1964, s. 20)

studia i wyprawy po wiedzę wprowadziły ogromny przełom i zasadniczy 
wstrząs w życiu kulturalnym polski. Wydobywały ją z dotychczasowej bier-
ności i izolacji, zbliżały do kultury zachodnioeuropejskiej, do najnowszego 
jej modelu, zaznajamiały z nowymi dążeniami i prądami w tej dziedzinie, 
wnosiły trwałe wartości w ubożuchne dotąd życie umysłowe kraju, dopro-
wadzając do powstania pierwszych ognisk i ośrodków kultury intelektualnej 
w różnych częściach polski: gnieźnie, poznaniu, płocku, legnicy, Wrocła-
wiu, Brzegu, sandomierzu, Krakowie.

W publikacjach omawia się okoliczności powstania pierwszych 
uniwersytetów w tym kraju, będących wzorcem do naśladowania dla 
twórców szkolnictwa w innych państwach (Baszkiewicz, 1963; palacz, 
1997; sondel, 2012; Vetulani, 1970). Wśród autorów panuje zgodność, 
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że owe instytucje powstały z potrzeby szerzenia wiedzy i rozwoju edu-
kacji (seredyński, 1891, s. 44). zwraca się uwagę na to, że uniwersyte-
ty zakładane były tam, gdzie istniały odpowiednie warunki do rozwoju 
edukacji, czyli zapewnione były środki materialne, siły naukowe, po-
parcie władzy świeckiej lub kościelnej, odpowiednia liczba kandydatów 
na studia. za doskonałe włoskie wszechnice większość autorów uznaje 
szkoły medyczne w salerno oraz szkoły prawnicze w Bolonii, peru-
gii, padwie i pizie (Kot, 1924, s. 128). polscy historycy wychowania 
omawiają nie tylko ustrój średniowiecznego uniwersytetu w Bolonii, na 
wzór którego organizowano inne uniwersytety, w tym Akademię Kra-
kowską założoną w 1364 r. przez króla polski Kazimierza Wielkiego 
(Możdżeń, 2006a, s. 168), ale także rolę papieży w powstawaniu uczelni 
(szczur, 1999; Vetulani, 1966). 

Badacze analizujący dzieje oświaty włoskiej w czasach średniowie-
cza podkreślają, że w tej epoce historycznej narodziła się nowa gałąź li-
teratury pedagogicznej, tzw. literatura o wychowaniu książąt. stanisław 
Kot w Historii wychowania stwierdził, że najpoczytniejszym dziełem 
z tej dziedziny była praca Włocha idziego colonny (egidiusa roma-
nusa) pt. O prowadzeniu się książąt, napisana na początku Xiii w. dla 
przyszłego króla Francji Filipa pięknego. Kot, charakteryzując ksią-
żeczkę colonny, napisał, że włoski autor (1924, s. 136) 

[…] podkreśla w niej obowiązek rodziców świeckich (oczywiście z warstwy 
najwyższej) kształcenia synów nie tylko, jak dotąd bywało, w wierze, ale 
w naukach niższych i wyższych, w filozofii, etyce, ekonomice i polityce; 
także i córkom przystoją zajęcia umysłowe. pod ożywczym wpływem sta-
rożytności atmosfera ascetyczna łagodnieje, duch wyłącznego umartwiania 
ciała ustępuje wyrozumiałości, przedmiotem rozważań już stają się kwestie 
pokarmu, ubioru i zabawy dzieci. idzi odzywa się z radą, aby młodzież, 
przygotowująca się do życia politycznego, wprawiała się także do pracy 
ręcznej i fechtunku.

W publikacjach analizuje się także poglądy św. tomasza z Akwinu – 
najwybitniejszego przedstawiciela scholastyki, który w swych pracach 
teologiczno-filozoficznych poruszał problematykę wychowawczą, w tym 
zagadnienia dotyczące celów wychowania, metod wychowawczych, wy-
chowania moralnego, religijnego, fizycznego oraz kształcenia umysło-
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wego (Możdżeń, 2006a, s. 187–188). dla Józefa dajczaka św. tomasz 
z Akwinu, to „najbardziej genialny” teolog i filozof średniowiecza, który 
w swej Summie teologicznej przekazał potomnym cenne wartości peda-
gogiczne: 

pedagogię, którą reprezentuje św. tomasz z Akwinu oraz inni katoliccy 
myśliciele, nazwano nie bez przyczyny «pedagogia perennis» (pedagogią 
nieprzemijającą). Jej najwybitniejsi nawet przedstawiciele, wzniósłszy się 
na wyżyny genialnych osiągnięć, nie byli niczym innym, jak tylko słabym 
odblaskiem pedagogicznej osobowości chrystusa” (dajczak, 1950, s. 130). 
także inni badacze twórczości św. tomasza z Akwinu dostrzegali w niej nie-
przemijające wartości, wysoko ceniąc jego wskazówki pedagogiczne (Ku-
nowski, 1966, s. 485; świeżawski, 1956). 

przedmiotem szczególnego zainteresowania polskich historyków 
wychowania jest włoska myśl pedagogiczna okresu odrodzenia. Wska-
zują oni, że idee humanistyczne nieprzypadkowo narodziły się właśnie 
na ziemi włoskiej, czyli tam, gdzie znajdowały się pamiątki po staro-
żytnym rzymie, a ludność uważała się za spadkobierców tego impe-
rium (Kot, 1924, s. 156). szczegółowej analizie autorzy poddają wpływ 
humanizmu na praktykę pedagogiczną, szkolnictwo i wychowanie 
prywatne organizowane przez zamożne sfery, problematykę dotyczącą 
wychowania fizycznego – pionierskiego w okresie renesansu sposobu 
doskonalenia człowieka, będącego w całkowitej sprzeczności z postawą 
dominującą w okresie, kiedy to lekceważono higienę i umartwiano ciało 
(Ferens i Wroczyński, 1964; Kot, 1924, s. 152). stanisław litak, charak-
teryzując włoską pedagogikę humanistyczną, stwierdził, że humanizm 
włoski (litak, 2008, s. 88)

[…] wypracował nową pedagogikę, która stała się podstawą zmian w sys-
temie wychowawczym i w nauczaniu […] za ideał wychowania przyjęto 
grecką kalokagatię, czyli piękno i dobro. W miastach włoskich powstawały 
nadworne szkoły nowego typu ściągające młodzież z różnych krajów. od-
rzucano średniowieczną ascezę. natomiast do szkoły wprowadzono atmos-
ferę sympatii i życzliwości. 

te wszystkie idee szerzone były na ziemi włoskiej i poza jej gra-
nicami nie tylko za pomocą pisma. ideały humanistycznej oświaty 
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i wychowania przekazywali obcym emigranci włoscy, który udawali 
się w podróż do innych krajów na dwory królewskie, magnackie i bi-
skupie (Kot, 1924, s. 156). W polsce taką wybitną rolę popularyzującą 
humanizm odegrał Filip Buonaccorsi, zwany Kallimachem (Kot, 1978, 
s. 114; Majchrowicz, 1907, s. 91). ożywienie polsko-włoskich kontak-
tów kulturalnych nastąpiło po zaślubinach zygmunta starego z Boną 
z rodu sforzów (Brahmer, 1933; s. 32–33; Kot, 1928; pociecha, 1958; 
tygielski, 2005). W czasach reformacji oraz kontrreformacji w rzymie 
powstały szkoły, których system dydaktyczno-wychowawczy stał się 
znany w całej europie. należały do nich jezuickie collegium roma-
num i pijarskie collegium nazarenum (Kupisiewicz, 2012, s. 103–105).

podstawowym zagadnieniem poruszanym przez polskich history-
ków oświaty są podróże polskiej młodzieży na półwysep Apeniński 
w celu zdobycia edukacji (Kot, 1932, s. 9). Młodzi polacy udawali się 
przede wszystkim do padwy, przodującej w naukach filologicznych, 
literackich i medycznych, choć kształcili się także w Bolonii. Auto-
rzy opracowań wymieniają wiele nazwisk przedstawicieli polskiego 
świata literatury i nauki, którzy w wieku XVi zdobyli wykształcenie 
w italii (m.in. Mikołaj Kopernik, Klemens Janicki, stanisław hozjusz, 
Marcin Kromer, stanisław orzechowski (Barycz, 1949b), Jan Kocha-
nowski, Andrzej patrycy nidecki, łukasz górnicki, Jan zamojski, 
Mikołaj sęp sarzyński i piotr Kochanowski), podkreślając zarazem, 
że celem wypraw były nie tylko edukacja szkolna, ale także poznanie 
obyczajów i zwiedzenie zabytków oraz nauka języka włoskiego (Żo-
łądź, 1990). studiom polaków w italii poświęcono wiele publikacji 
(zob. m.in.: Brahmer, 1939; chachaj, 1998; Ćwikliński, 1922; loret, 
1929; łempicki, 1938; ulewicz, 1967, 1977). dowiadujemy się z nich, 
że nie wszyscy polscy studenci należycie wykorzystali swój pobyt we 
wszechnicach włoskich, zaniedbując naukę. W dodatku po powrocie do 
ojczyzny z lekceważeniem wypowiadali się o polskiej oświacie (Moż-
dżeń, 2006a, s. 259).

Badacze podejmujący problem edukacji polaków na ziemi włoskiej 
zwracają uwagę na istotną rolę padwy w kształceniu prawników. sta-
nisław Windakiewicz w książce Padwa. Studium z dziejów cywilizacji 
polskiej podaje, że do tego miasta na naukę udawali się przede wszyst-
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kim synowie magnatów, z takich rodów, jak: Firlejowie, Kostkowie, 
łascy, opalińscy, radziwiłłowie, tarnowscy, tęczyńscy, Koniecpol-
scy, lubomirscy, Mniszchowie, ossolińscy, sapiehowie. Windakiewicz 
podkreśla fakt, że w padwie wykształcenie zdobyło wielu późniejszych 
urzędników pracujących w kancelariach i polskiej dyplomacji (Winda-
kiewicz, 1891, s. 26): 

zygmunt August i sejmy polskie używali chętnie padewczyków na posłów 
czasowych i do szczególnych poruczeń. Wielu późniejszych legatów do 
Konstantynopola, rzymu, paryża, Kopenhagi i indziej, uczyło się niegdyś 
w murach akademii padewskiej.

związki polaków z rzymem wyczerpująco omówił henryk Ba-
rycz w rozprawie Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia 
(1938). Autor wyjaśnił wiele problemów dotyczących edukacji pola-
ków w wiecznym mieście, przybliżył m.in. kwestie kształcenia teolo-
gów, prawników, historyków, a także wyjaśnił fenomen masowych wy-
jazdów młodych polaków do rzymu. rozprawa Barycza spotkała się 
z pochlebnymi ocenami. W „Kwartalniku historycznym” Kazimierz 
hartleb zwrócił uwagę na benedyktyńską pracę, jaką wykonał Barycz, 
prowadząc kwerendy we włoskich bibliotekach i archiwach, co umożli-
wiło pokazanie w świetle tych źródeł znaczenia podróży do rzymu „dla 
genezy i rozwoju polskiego odrodzenia” (hartleb, 1939, s. 122).

z rozpraw książkowych i artykułów dowiadujemy się o intelektual-
nych związkach z italią polskich pedagogów okresu renesansu, takich jak 
sebastian petrycy z pilzna (Barycz, 1957) i szymon Marycjusz. szcze-
gólnie dla Marycjusza studia w szkołach włoskich stanowiły impuls do 
rozważań nad stanem polskiej oświaty i możliwościami porównywania 
jej z poziomem kształcenia w italii (Barycz, 1935, s. 325–326). Mary-
cjusz napisał rozprawę O szkołach, czyli akademiach z myślą o reformie 
polskiego szkolnictwa zgodnie ze wzorem włoskim: „A do tego posta-
nowienia skłonił mnie, chwiejącego się w wyborze i bijącego z myśla-
mi, wzniosły przykład włoskiego narodu, który w zapale swoim do nauk 
nie szczędzi profesorom ani nagród, ani zaszczytów” (Marycjusz, 1955, 
s. 9). W italii swą wiedzę naukową i umiejętności dydaktyczne dosko-
nalili także pracownicy Akademii zamojskiej (łempicki, 1921).
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W polskich publikacjach najwięcej uwagi poświęcono takim wło-
skim teoretykom wychowania, jak: piotr paweł Vergerio, Vittori-
no da Feltre, Maffeo Vegio, eneasz sylwiusz piccolomini (zarębski, 
1939). znawca okresu włoskiego humanizmu stanisław Kot zauważył, 
że odkrycie w XV w. pism pedagogicznych Kwintyliana i plutarcha, za-
wierających spory zasób wiedzy o starożytnym systemie wychowaw-
czym, wzbogaciło włoską myśl pedagogiczną o nowe treści, był też 
przekonany, że starożytne idee edukacyjne wywarły znaczący wpływ 
na włoską myśl pedagogiczną. Jako przykład podawał najznakomitszy 
traktat pedagogiczny XV w. Sześć ksiąg o wychowaniu dzieci Vegia, 
uznając, że „jest to już pełna pedagogika humanistyczna, potrącająca 
o wszystkie zagadnienia, związane z wychowaniem” (Kot, 1924, s. 154; 
zob. także: Bizoń, 1913, s. 67; Majchrowicz, 1907, s. 55–56). z bogatej 
literatury pedagogicznej włoskiego humanizmu polscy autorzy wysoko 
cenią dzieło piccolominiego, późniejszego papieża piusa ii, pt. O wy-
chowaniu dzieci. Jego zalety dostrzegają w oryginalnej treści populary-
zującej wiedzę z zakresu wychowania fizycznego i umysłowego książąt. 
polskie opracowania historyczne dotyczą też Vittorina da Feltre – naj-
bardziej znanego włoskiego wychowawcy epoki odrodzenia, założycie-
la zakładu wychowawczego w Mantui zwanego casa giocosa (dom 
radości) (garbacik, 1955; Mizia, 1962a). Autorzy zdają sobie sprawę 
z wagi jego osiągnięć w pracy pedagogicznej (Mizia, 1962b; zagrodz-
ka, 2011), zarówno wychowawczej, jak i dydaktycznej (Kupisiewicz, 
2012, s. 79–80). stefan Wołoszyn napisał (1964, s. 112): 

Vittorino dbał o wychowanie fizyczne powierzonych mu dzieci, opracował 
program nauczania na świeżym powietrzu, wykluczył z wychowania karę 
cielesną, stosował nowe metody nauczania, które miały rozwijać samodziel-
ność myślenia uczniów […]. słowem, szkołę Vittorina znamionowały już 
wszystkie ważniejsze rysy pedagogiki humanistycznej, a on sam jest już ty-
pem nauczyciela i pedagoga nowych czasów.

historycy analizują poglądy tomasza campanelli zawarte w dziele 
Miasto Słońca (zob. także: Voisé, 1972). Jego utopistyczne idee zostały 
pozytywnie ocenione w podręczniku Historia wychowania wydanym 
w 1967 r. pod redakcją łukasza Kurdybachy. W dziele tym stwierdzono 
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odnośnie do tez głoszonych przez włoskiego myśliciela (Kurdybacha, 
1967, s. 476): 

traktując wychowanie ze stanowiska potrzeb społecznych zarówno cza-
sów mu spółczesnych, jak i przyszłych, zdawał sobie jasno sprawę, że aby 
poprawić losy ludzkości, należy przysposabiać młodzież do życia w społe-
czeństwie nie znającym zarówno własności prywatnej, wyzysku i krzywdy 
społecznej. obok wychowania moralno-ideowego za główny środek przy-
zwyczajania młodzieży do pracy dla dobra ogółu uznał campanella nauki 
przyrodnicze, których poznanie i praktyczne stosowanie w pracy wytwór-
czej miało przyczynić się do zmożenia produkcji, a tym samym podniesienia 
dobrobytu, do zapobiegania chorobom i skutecznego ich leczenia. oparcie 
nauczania przedmiotów przyrodniczych na metodzie poglądowej otwierało 
przed szkołą nowe, rozległe horyzonty.

inaczej poglądy campanelli ocenił stanisław litak, dostrzegając 
w nich nie tylko utopizm, ale i radykalizm (litak, 2008, s. 173). W roku 
1955 zakład narodowy im. ossolińskich wydał w serii ii Biblioteki 
narodowej dzieło campanelli Miasto Słońca. na podstawie tego wyda-
nia ogłoszono je ponownie w Warszawie w roku 2004. Wstęp poprze-
dzający tekst campanelli zawiera znaczny zasób informacji o włoskim 
autorze i jego utopistycznych ideach (campanella, 2004). pisze o nich 
również Andrzej drożdż w rozprawie Książka w świecie utopii (2006).

polscy badacze minionych epok na ogół wysoko oceniają włoską 
myśl pedagogiczną okresu renesansu i uznają ją za pionierską w po-
równaniu ze średniowieczną myślą edukacyjną, dostrzegając zarazem 
braki humanistycznej myśli pedagogicznej. Kot zwrócił uwagę na to, że 
humanizm (cyt. za: Kot, 1934, s. 208)

[…] nie niósł z sobą prądów demokratycznych, daleki był od głoszenia wie-
dzy dla wszystkich. najchętniej chwytał się dworów i możnych. skarby sta-
rożytnej kultury, które tak cenił, były dla ogółu niedostępne, studiowanie 
ich wymagało długich lat i kosztownych wysiłków. piękna łacina nie mogła 
znaleźć zastosowania w życiu masy, cycerońska wymowa przydatna była 
tym tylko warstwom, które brały jakiś udział w życiu publicznym, piastowa-
ły władzę w państwie czy Kościele. Wychowanie w duchu humanistycznym 
musiało zatem przybrać charakter arystokratyczny.
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od czasów publikacji Kota wiedza na temat humanizmu znacznie 
wzrosła. Współcześni znawcy tej epoki podejmują różne problemy ba-
dawcze, które wyjaśniają zawiłe kwestie nie tylko z zakresu twórczości 
literackiej, ale także nauki i oświaty. W publikacjach kładzie się nacisk 
na znaczenie renesansu dla formowania poglądów antropocentrycz-
nych. Analizuje się także nawiązania do myśli humanistycznej w póź-
niejszych epokach historycznych (Borowski, 1992, 2009; suchodolski 
i Wojnar, 1988; urbański, 2009). 

WłosKA Myśl pedAgogicznA W WieKAch XViii i XiX

Włoskie koncepcje edukacyjno-wychowawcze okresu oświecenia 
w porównaniu z renesansem są badane i popularyzowane przez pol-
skich uczonych w niewielkim zakresie. Badacze zagranicznej myśli 
pedagogicznej większą uwagę zwracają na idee pedagogiczne czło-
wieka oświeceniowego, jakie pojawiły się we Francji (twórczość m.in.  
Jeana-Jacques’a rousseau), a także w Anglii (twórczość Johna  
locke’a) (rowid, 1946, s. 296). dostrzega się jednak wpływ włoskiej 
oświaty na polskie szkolnictwo w XViii w. W tym bowiem stuleciu 
w italii wykształcenie zdobyły jednostki, które odegrały rolę w tworze-
niu szkół na ziemiach polskich, m.in. pijar stanisław Konarski, absol-
went collegium nazarenum, założyciel collegium nobilium w War-
szawie (Kot, 1924, s. 314; Możdżeń, 2006a, s. 382; nawroczyński, 
1938, s. 32; nowak-dłużewski, 1989), czy też hugo Kołłątaj, refor-
mator Akademii Krakowskiej (Buczek, 2007; Kostkiewiczowa, 1994; 
stasiewicz-Jasiukowa, 1976). nasilenie wyjazdów do italii nastąpiło 
w ostatnich latach panowania króla stanisława Augusta poniatowskie-
go (sajkowski, 1973, s. 182). polacy wyjeżdżający do rzymu pozna-
li koncepcje neohumanistyczne. W tym mieście ukazała się w roku 
1789 książka ignacego Włodka O naukach wyzwolonych (sinko, 1911, 
s. 76–87, 1922, s. 261–262; plezia, 1964).

Maciej loret w książce Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku wy-
mienia wiele nazwisk polaków, którzy zdobyli wykształcenie w ko-
legium nazareńskim. oprócz Konarskiego najwybitniejszym polskim 
uczniem tej szkoły był ignacy potocki, znany później działacz politycz-
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ny i pedagog (loret, 1930, s. 173). Według loreta edukacja polaków 
w rzymie twórczo wpływała na rozwój naszej teorii i praktyki praw-
niczej, nauczania prawa w Akademii Krakowskiej i zamojskiej. rzym 
(cyt za: loret, 1930, s. 174; por. Barycz, 1965, s. 386–388)

[…] pociągał polaków jako centrum wiary i katolicyzmu, ośrodek jego 
obrony w czasie reakcji katolickiej, jako źródło wpływów politycznych, 
a nade wszystko oddziaływał swym wiecznie odnawiającym się urokiem 
niewygasłego piękna, nieprzebranych zasobów artystycznych, literackich 
i kulturalnych.

recenzję książki loreta napisał jeden z najwybitniejszych polskich 
historyków Władysław Konopczyński, chwaląc autora, że ten zgroma-
dził ogromny materiał badawczy m.in. dzięki kwerendom w Archiwum 
Watykańskim i w Bibliotece Watykańskiej. oceniając rozdział o „piel-
grzymstwie naukowym”, recenzent zaznaczył, że wnosi on ważną no-
wość, pokazuje bowiem, że od końca XVi w. rzym stał się popularniej-
szym niż padwa miejscem przyjazdów polaków w celach edukacyjnych. 
Konopczyński zakończył swe uwagi recenzyjne słowami oddającymi 
cześć autorowi, który „o własnych siłach spełnił dzieło całej komisji, 
odkopując z gruzu zapomnienia duży kawał naszej przeszłości politycz-
nej, obyczajowej, naukowo-oświatowej, artystycznej” (Konopczyński, 
1931, s. 381). 

informacji o włoskiej myśli pedagogicznej wieku XiX jest w pol-
skiej literaturze historycznej więcej. druzgocącą i raczej krzywdzącą 
ocenę włoskiej oświacie w tym okresie wystawił najwybitniejszy polski 
pedagog okresu romantyzmu Bronisław Ferdynand trentowski, który 
w swym dziele pt. Chowanna stwierdził, że (trentowski, 1970, s. 785)

Włochy, hiszpania i portugalia leżą pod względem pedagogicznym wiecz-
nym odłogiem. Młodzież zostaje w ręku hierarchii lub ślepego trafu. rząd 
się nią nie zatrudnia. z początku jezuici, później pijarzy, dziś znowu jezuici 
utrzymują tu blady i wywiodły odblask europejskiego światła.

W okresie romantyzmu na ziemi włoskiej powstały dwie polskie 
szkoły wojskowe (w cuneo i w genui), a także Kolegium polskie 
dla księży zmartwychwstańców w rzymie (Możdżeń, 2006b, s. 127). 
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Współcześni historycy pozytywnie opiniują działalność włoskich zako-
nów w dziedzinie wychowania, wykazując, że w XiX w. na półwyspie 
Apenińskim nastąpiło odrodzenie religijne, a swą pracę realizowały 
zakony jezuitów oraz dominikanów. Komentuje się działalność oświa-
towo-wychowawczą założonego we Florencji przez Marię Magdalenę 
Frescobaldi zgromadzenia sióstr pasjonistek św. pawła od Krzyża pro-
wadzącego szkoły i domy poprawcze dla dziewcząt upadłych (Moż-
dżeń, 2006b, s. 38). Bogata literatura powstała na temat zgromadzenia 
salezjanów, utworzonego w 1872 r. przez św. Jana Bosko w Morense. 
częstym przedmiotem analiz staje się salezjański system wychowania 
prewencyjnego (draus i terlecki, 2005; harazim, 1934; Kotarski, 1939; 
niewęgłowski, 2000; romanowicz, 1929; terelak, 1964; piłat, 1965). 
Jan niewęgłowski, charakteryzując wartości i znaczenie działalności 
oraz systemu wychowawczo-duszpasterskiego włoskiego duchownego, 
wyraził następującą opinię (niewęgłowski, 2003, s. 424; por. łobocki, 
2010, s. 83–85):

św. Jan Bosko wpisał się na trwałe do historii wychowania i myśli peda-
gogicznej, wyróżniając się na tle swojej epoki i wpisując się w nią swoim 
stylem myślenia i praktyką wychowawczo-duszpasterską. otrzymał miano 
„ojca i nauczyciela młodzieży”, które pochodzi z tytułu listu Jana pawła 
ii, opublikowanego w związku z setną rocznicą śmierci św. Jana Bosko 
(1888–1988). słowa te ujmują w sposób właściwy całą myśl pedagogiczną 
i wychowawczą ks. Bosko oraz jej aktualność i znaczenie w nauce i praktyce 
pedagogicznej.

Kompendia historyczno-pedagogiczne informują o trudnych pró-
bach reform szkolnictwa we Włoszech w drugiej połowie XiX w., o wal-
ce z analfabetyzmem, wdrażaniu obowiązku szkolnego i świeckich teo-
rii kształcenia, o ustawie z roku 1896 po części modyfikującej seminaria 
nauczycielskie dzięki wymogom, jakie stawiano kandydatom (okazanie 
świadectwa ukończenia niższej szkoły średniej oraz wprowadzenie obo-
wiązkowego trzyletniego kursu nauki (grotowska, 1937). polscy histo-
rycy nie mają wątpliwości, że bodźcem do pracy naukowo-kulturalnej 
było zjednoczenie ziem włoskich w latach 1859–1870 (Bazylow, 1981, 
s. 751; czubiński i Marczewski, 1960; Fekecz, 1977; Wituch, 1987), 
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a dziedzictwo risorgimenta utrzymywało się przez długi czas. Joan-
na sondel-cedarmas w książce Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolu-
cja doktryny politycznej (1896–1923) przedstawia poglądy na sprawy 
szkolnictwa pasqualego turiella, postulującego m.in. przeprowadzenie 
reformy programu nauczania polegającej na wcieleniu w życie zasad 
wychowania obywatelskiego (sondel-cedermas, 2013, s. 98–99). 

u schyłku wieku XiX rozwinęły się kontakty naukowe polaków 
z zagranicą. W 1872 r. powstała w Krakowie ogólnopolska instytucja 
naukowa, organizująca zagraniczne ekspedycje naukowe w poszuki-
waniu w bibliotekach i archiwach źródeł do dziejów polski, polskich 
kontaktów z obcą nauką i oświatą (dybiec, 1993). W 1879 r. papież 
leon Xiii otworzył archiwa watykańskie, a kilka lat później Akade-
mia umiejętności zorganizowała naukową ekspedycję do rzymu, która 
szczegółowo badała zachowane materiały źródłowe (rederowa, 1958, 
s. 195–256). 

polskich miłośników literatury włoskiej interesuje także włoska 
twórczość beletrystyczna o wymowie pedagogicznej, tłumaczona na 
język polski niekiedy zaraz po ukazaniu się oryginału (dybiec, 2011). 
o włoskiej literaturze informowała prasa polska (gurgul, 2006). pod ko-
niec XiX w. rozgłos zyskała twórczość carla collodiego, autora książki 
Pinokio, przygody drewnianego pajacyka, oraz edmonda de Amicisa 
(heistein 1994, s. 204; Żywczyński, 1971, s. 215), którego dzieło Ser-
ce na język polski przetłumaczyła m.in. Maria Konopnicka (Miszalska, 
gurgul, surma-gawłowska i Woźniak, 2011; płaszczewska, 2012; pre-
isner, 1949; Wnęk, 2011a). pozytywną recenzję tej pracy napisał Wła-
dysław Jabłonowski, który w „Książce” (miesięczniku poświęconemu 
krytyce i bibliografii polskiej) wyrażał wdzięczność autorowi za napisa-
nie tak znakomitej powieści (Jabłonowski, 1906, s. 234): 

oto książka! zamyka się ją z uczuciem dumy, że są ludzie – autorowie – co 
mają tyle prostoty szlachetnej w sercu, by coś podobnie wzniosłego napisać, 
z uczuciem prawdziwej wdzięczności za napisanie czegoś podobnego.

Jabłonowski zachwalał jasność przekazu autora, dostosowanego do 
poziomu intelektualnego młodych ludzi. za szczególnie cenne z punk-
tu widzenia pedagogicznego uznał rozważania Amicisa o patriotyzmie 
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i miłości do drugiego człowieka ‒ czynniki, które mogą budzić w dziec-
ku wrażliwość na potrzebę rozwijania wartości moralnych i budować 
etyczny światopogląd. recenzent wyraził życzenie, aby tłumaczka dzie-
ła, Maria Konopnicka, napisała na wzór jego książki „coś podobnego, 
specjalnie dla dzieci polskich” (Jabłonowski, 1906, s. 234).

również współcześni historycy literatury interpretują twórczość 
de Amicisa, wyjaśniając, że autor Serca poruszył problemy ogólnoludz-
kie i ponadczasowe. na przykład Krzysztof Żaboklicki (2008, s. 280)  
pisze:

de Amicis głosi otwarcie wartości, które uważał za podstawowe: miłość oj-
czyzny, szacunek do prawowitej władzy, zdolność do poświęceń, poszano-
wanie pracy i człowieka bez względu na przynależność klasową, uznanie dla 
trudu i wysiłku warstw niższych. trudno było z nim się nie zgodzić. serce 
uznano powszechnie za książkę nader użyteczną – w dobie kształtowania 
się narodu włoskiego i później, w wielu krajach, jak dowodzi choćby jej 
wieloletnie powodzenie w polsce.

polscy humaniści uważali jednak, że niektóre utwory włoskich au-
torów zawierają treści demoralizujące młodzież (Wnęk, 2011b). polscy 
obrońcy wartości moralnych wydawali przewodniki po beletrystyce, 
które miały być drogowskazami dla młodych czytelników: wskazywały, 
po jakie książki należy sięgać, a które odrzucać jako niegodne lektury 
dla katolika (Baranowski, 1932; pirożyński, 1930). czesław lechicki 
w Przewodniku po beletrystyce chwalił książki pióra de Amicisa i col-
lodiego, natomiast za szczególnie deprawujące uważał fabuły książek 
pietra Aretina, tłumaczonych na język polski przez edwarda Boyé. le-
chicki pisał o Aretinie (1935, s. 42): 

głośny pamflecista i pornograf włoski doby renesansu. […] cuchnące deka-
dentyzmem jego utwory dają poznać bez jakichkolwiek niedomówień bez-
graniczny cynizm i wyuzdanie ludzi „odrodzenia”, którzy w elicie swojej nie 
zapierając się formalnie chrześcijaństwa i utrzymując najlepsze z hierarchią 
kościelną stosunki, żyli gorzej, niż poganie. Aretino kopiował otaczającą go 
rzeczywistość, tylko odbijał ją zbyt jednostronnie, na odcinku samej tylko 
obyczajowości (a właściwie nieobyczajności) i przejaskrawo. Jego pluga-
stwa bez obsłonek rażą nas dziś równie, jak gnojowisko lub wielkomiejski 
rynsztok. Wtedy się nimi rozkoszowano. […] Jak Nanna córeczkę swoją 
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Pipę na kurtyzanę kształciła?; O łajdactwach męskich; Swawole kobiet za-
mężnych; Żywoty kurtyzan (wszystko dialogi pornograficzne, odznaczające 
się językiem apaszów i prostytutek).

inny przedstawiciel religijnej myśli wychowawczej, Jan Kuchta, 
w rozprawie Książka zakazana jako przedmiot zainteresowań młodzie-
ży w okresie dojrzewania ustalił, że polska młodzież chętnie sięga po 
utwory o treściach erotycznych. do takich zaliczał dzieła m.in. pitigril-
lego i Dekameron giovanniego Boccaccia (Kuchta, 1934, s. 59). 

WłosKA Myśl pedAgogicznA W pierWszych 
deKAdAch WieKu XX 

W pierwszych dekadach ubiegłego stulecia nastąpiły zmiany w dotych-
czasowych ideałach i celach wychowania (chmaj, 1962, s. 9), powstały 
nowe kierunki pedagogiczne. twórcy tzw. ruchu nowego wychowania 
krytykowali jednostronność pedagogiki tradycyjnej (sośnicki, 1967, 
s. 46–47) i domagali się, aby najważniejszym podmiotem pedagogiki 
stało się dziecko. te pionierskie idee pedagogiczne wcielane były w ży-
cie również we Włoszech, a wiedza o nich docierała do polski (sobczak, 
1978; Wnęk, 2012). nowe prądy pedagogiczne skłaniały do precyzo-
wania celów, form wychowania i ideałów pedagogicznych. poglądy od-
nośnie do tych zagadnień były zróżnicowane. Bogdan nawroczyński 
napisał w latach trzydziestych (1933–39, s. 526): 

[…] nasze czasy nie mają jednego jakiegoś ideału, lecz różne ideały przy-
świecają im obok siebie, lub nawet w walce ze sobą; nasze czasy nie wytwo-
rzyły jednego poglądu na świat i życie, lecz bardzo dużo rozbieżnych poglą-
dów. skutkiem tego styl naszych czasów polega na różnostylowości. W tym 
ich bogactwo, ale i słabość, polegająca na rozstrzeleniu sił, braku skupienia 
i syntezy. Współczesna myśl pedagogiczna, współczesne wychowanie są 
wiernym odbiciem tego stanu rzeczy. nie są one systemem, zbudowanym 
według jednej myśli przewodniej. pełno w nich zamętu i kontrastów.

na początku XX w. ukazało się polskie tłumaczenie dzieła pauliny 
lombroso Życie dzieci. Studium psychologiczno-wychowawcze. przeło-
żył je z włoskiego Kazimierz Król, który jest też autorem przedmowy 
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z objaśnieniami dotyczącymi poglądów włoskiej autorki, córki słynne-
go wówczas psychologa-kryminologa cesarego lombroso. dopatrywał 
się w nich nowatorskich i interesujących treści, twierdząc, że książka 
daje (lombroso, 1905, s. Vi)

[…] wiązankę ciekawych spostrzeżeń, nauczy cenić wartość spostrzeżeń, 
czynionych nad codziennymi niemal, a jednak dlatego właśnie ważnymi ob-
jawami życia duchowego, rzuca na nie świeży snop światła i pozwala z nich 
łatwo wyciągać wnioski, które powinny znaleźć zastosowanie w samej już 
praktyce wychowawczej.

Autorka pisała o instynkcie zachowawczym u dzieci, ich inteligen-
cji, rozwoju wyobrażeń, znaczeniu bajek w ich życiu, twórczości rysun-
kowej, a także o potrzebie badań nad dziećmi pochodzącymi z rodzin 
ubogich. do zalet książki tłumacz zaliczył zrozumiałą formę wykładu. 
W jego opinii całość rozważań lombroso można streścić w następują-
cych słowach: „nie psujmy dzieci swoich zbyt miękkim wychowaniem 
czułostkowym! uczmy je cenić przykrości i gorycze życia! […] po-
zwalajmy im rozwijać w sobie cenne przymioty umysłu, serca i woli, 
które podziwiamy nieraz z zazdrością w biedakach!” (lombroso, 1905, 
s. Vii). treść książki lombroso przedstawiono na łamach „przeglądu 
pedagogicznego”, podkreślając, że jest ona „cennym przyczynkiem do 
historii duchowej dzieci” (K.K., 1904, s. 107).

istotny wkład w rozwój pajdocentryzmu ma Maria Montessori. Już 
w roku 1913 przetłumaczono na język polski jej dzieło Domy dziecięce. 
Metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych 
dzieci (Montessori, 1913), co bez wątpienia było impulsem do szersze-
go zainteresowania się jej pionierską metodą wychowania przedszkol-
nego (łatacz, 1996). recenzję tej książki napisała jedna z najbardziej 
znanych wówczas polskich pedagogów Aniela szycówna, współtwór-
czyni naukowych badań pedologicznych, założycielka towarzystwa 
Badań nad dziećmi (Michalski, 1968). recenzentka zapoznała czytel-
ników z nowym systemem wychowania małych dzieci, wymyślonym 
i wdrożonym w życie przez Montessori, uznając niektóre zalecane przez 
nią zajęcia za „wybornie pomyślane i ze wszech miar godne polecenia”. 
zaliczyła do nich m.in. zajęcia praktyczne wyrabiające w dzieciach sa-
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modzielność (szycówna, 1914, s. 62–63; por. d.n., 1912, s. 58; gru-
dzińska, 1912, s. 187; Joteyko, 1914, s. 353; osterloff, 1913, s. 434). 
oprócz szycówny myślą pedagogiczną Montessori zainteresowali się 
także tacy znani pedagodzy, jak Waldemar osterloff czy helena orsza 
radlińska (dybiec, 1983, s. 8).

liczba polskich publikacji o Montessori wzrosła w dwudziestoleciu 
międzywojennym (cicimirska, 1931; grunwald, 1925; gustowiczów-
na, 1918; Jeleńska, 1930; Kiełbikowa, 1930; łubieński, 1937; pineso-
wa, 1931; puchalski, 1924a, 1924b; reinerowa, 1925; schätzel, 1919; 
Wanczura, 1920; Żukiewiczowa, 1936). niektórzy autorzy piszący o jej 
systemie dostrzegali w nim sprzeczności i wady, twierdząc, że jest zbyt 
jednostronny, bo oparty na fizjologii i psychologii, i nie eksponuje ce-
lów wychowania (Kot, 1934, s. 339; nawroczyński, 1931, s. 200–202). 
ludwik chmaj w książce Kierunki i prądy pedagogiki współczesnej wy-
raził zastrzeżenia odnośnie do myśli pedagogicznej Montessori, twier-
dząc, że potwierdzeniem „sztucznej i nienaturalnej” atmosfery w domu 
dziecięcym jest rola nauczyciela (chmaj, 1938, s. 131):

oto Montessori zabrania całkowicie nauczycielowi wtrącać się do pracy 
dziecka, poprawiać je i uczyć. […] dziecko musi pozostać zupełnie swo-
bodnym, a zadaniem nauczyciela jest jedynie obserwować dziecko. Jedynie 
odpowiednią postawą nauczyciela jest postawa badacza. dziecko jest więc 
tylko prostym przedmiotem czynności doświadczalnej i badawczej nauczy-
ciela.

W ostatnich kilkudziesięciu latach metoda wychowawcza Montes-
sori wzbudza wśród części polskich pedagogów coraz większą cieka-
wość (Miksza, 2004; Miksza i łatacz, 2004; Kupisiewicz, 2006; san-
dler, 1969), jej prace są tłumaczone na język polski (Montessori, 2005, 
2014) i dostrzega się aktualność zawartych w nich poglądów (stelmach, 
2006). twórczość włoskiej pedagog jest również omawiana podczas 
konferencji naukowych (guz, 1994; zwierzchowska, 2003). Funkcjo-
nują liczne przedszkola, które wykorzystują metody pracy z dziećmi 
zainicjowane przez Montessori.

po odzyskaniu przez polskę w 1918 r. niepodległości przetłuma-
czono na polski wiele książek autorstwa zagranicznych specjalistów 
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z zakresu pedagogiki i psychologii (Wnęk, 2006). W 1931 r. w serii 
Biblioteka dzieł pedagogicznych wydano polskie tłumaczenie dzie-
ła giuseppe Fanciullego Czar dziecięctwa (1931), które zostało słabo 
zrozumiane przez krytyków nowości wydawniczych. pracę tę stresz-
czono w „ruchu pedagogicznym”, pisząc w konkluzji: „Książka Fan-
ciullego niewiele nowego wnosi do polskiego piśmiennictwa pedago-
gicznego. Jest jednostronna i niejasna. Jej charakter polemiczny będzie 
dezorientował uczących się. posiadamy na ten temat prace bardziej 
wartościowe” (Wachtel, 1932, s. 28). także recenzja w „Kwartalniku 
pedagogicznym” nie przynosiła głębszej analizy publikacji Fanciul-
lego (Brunné, 1933, s. 118–119), a w „przeglądzie pedagogicznym” 
ograniczono się do streszczenia głównych myśli włoskiego autora 
(W.J., 1932, s. 535).

polskie kompendia popularyzują wiedzę na temat rozwoju oświaty 
i wychowania we Włoszech po roku 1918 (Borejsza, 1979; chromec-
ki, 1938; czapiński, 1932; gierowski, 1999, s. 519; Kliszewski, 1929; 
peretiatkowicz, 1927; sierpowski, 1973; Wędkiewicz, 1930, s. 308). 
W latach dwudziestych ubiegłego stulecia polskim pedagogom wiedzy 
o włoskiej oświacie dostarczyła Wystawa dydaktyczna zorganizowana 
we Florencji w 1925 r. rezultatem pobytu w tym mieście były publika-
cje pokazujące różne aspekty edukacji we Włoszech. przykładem może 
być artykuł stefanii ciesielskiej-Borkowskiej Szkolnictwo we Włoszech, 
jego nowy ustrój i duch (1927, s. 120), praca teofila szczerby Reforma 
szkolnictwa elementarnego we Włoszech (szczerba, 1925, s. 144) czy 
też artykuł Brunona Kozłowskiego o włoskiej oświacie pozaszkolnej 
(Kozłowski, 1925, s. 177). W serii Biblioteka polskiej oświaty pozasz-
kolnej w 1927 r. Aleksander patkowski wydał książkę Oświata pozasz-
kolna we Włoszech. Autor wspomniał o włoskich tradycjach kształcenia 
na uniwersytetach ludowych, omówił ich współczesną organizację, rolę 
bibliotek w popularyzacji wiedzy, wyraził też przekonanie o istotnej 
roli związku Włoskich Bibliotek powszechnych w rozwoju pedago-
giki. W ocenie patkowskiego „Mediolan jest ośrodkiem organizacyj-
nym wszelkich poczynań oświatowych, Florencja ich mózgiem, myślą 
twórczą i ideą” (patkowski, 1927, s. 13). ta praca w zakresie eduka-
cji pozaszkolnej nie byłaby możliwa bez aktywnego udziału osób ro-
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zumiejących potrzebę edukacji (czerniawska, 1996, s. 83). W 1926 r. 
w zorganizowanym w rzymie iV Międzynarodowym Kongresie Wy-
chowania Moralnego uczestniczył wybitny polski pedagog zygmunt 
Mysłakowski. opublikował on wówczas w „rivista pedagogica” arty-
kuł La funzione sociale dell’educazione (dybiec, 2000, s. 516) oma-
wiający reformy przeprowadzone przez giuseppe lombarda-radicego 
(Brossowa, 1931, s. 180–182), Benedetta crocego, giovanniego genti-
lego, zaznaczając, że u ich podstaw stanęła ideologia faszystowska jako 
nieodłączny element autorytarnej władzy. przedmiotem innych analiz 
stały się szkolny i pozaszkolny system wychowania faszystowskiego 
oraz skutki podporządkowania szkoły państwu (suchodolski, 1931, 
s. 34 i n., 1933, s. 134). 

szczegółowo analizowana jest twórczość gentilego, uznawanego 
za „filozofa faszyzmu” (szymanowska, 2001, s. 95). W 1932 r. jako 
dziewiętnasty tom Biblioteki przekładów dzieł pedagogicznych do 
rąk polskich czytelników trafiła w tłumaczeniu Marii steckiej Reforma 
wychowania gentilego (gentile, 1932). Jej treść przybliżył na łamach 
„Kultury pedagogicznej” Mysłakowski (1933, s. 94), który stwierdził, 
że dzieło włoskiego autora w pełni oddaje jego filozofię i koncepcje wy-
chowania: 

trzeba przyznać, że po bezdrożach, na które myśl humanistyczną wpro-
wadziło bezkrytyczne przenoszenie metod myślenia nauk przyrodniczych, 
książka gentilego stanowi rodzaj odświeżającej kąpieli. A jakkolwiek nie 
mógłbym podpisać się pod wielu twierdzeniami autora, jednak stanowi ona 
krok naprzód w zakresie humanizmu pedagogicznego, antidotum przeciwko 
ciasnemu naturalizmowi, scientyfizmowi i bezdusznemu eksperymentali-
zmowi.

Mysłakowski nie krytykował ostro idei głoszonych przez gentile-
go, uważał jednak, że lektura książki wymaga od czytelnika „przygoto-
wania filozoficznego” i krytycyzmu. także zofia Korczyńska w „Kwar-
talniku pedagogicznym” przekonywała, że poglądy gentilego zawierają 
cechy idealistyczne. Wyrażała zarazem nadzieję, iż „ożywczym tchnie-
niem napełnią, stęsknione za ideałem, serca pracowników na polu peda-
gogicznym” (Korczyńska, 1931, s. 86).
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Wśród autorów przeważają opinie, że reforma oświaty, obok reform 
gospodarczych i politycznych, była formą pracy ukierunkowanej na od-
rodzenie Włoch (lewicki, 1930, s. 167). nosiła ona jednak negatywne 
znamiona rządów autokratycznych (sekreta, 1934, s. 438 i n.). W oce-
nie leonarda grochowskiego przemiany oświatowo-wychowawcze we 
Włoszech w okresie międzywojennym (grochowski, 1980, s. 222)

[…] wyrażały najbardziej zgubną w skutkach odmianę pedagogiki kapi-
talistycznej, którą znamionowały idee nacjonalistyczne i militarystyczne, 
bezkrytyczne posłuszeństwo względem „wodza narodu” usiłującego być 
reprezentantem „ducha narodu”, karność i praca dla utrzymania dyktatury 
będącej narzędziem klasowego porządku społecznego. te treści wychowaw-
cze wpajane przez szkoły i organizacje pozaszkolne deprawowały charakte-
ry młodzieży włoskiej i okazały się katastrofalne w skutkach. zrozumiałą 
jest rzeczą, iż z chwilą upadku rządów faszystowskich w wyniku ii wojny 
światowej pedagogika ta straciła swoje oparcie i została odrzucona, podob-
nie jak w niemczech, ponieważ była zaprzeczeniem idei wolności i huma-
nitaryzmu. 

polscy historycy wychowania słusznie twierdzą, że szczególnie de-
strukcyjny wpływ ideologia faszystowska wywarła na młodzież (Moż-
dżeń, 2006c, s. 64). Wspominają również o współtwórcy faszystow-
skiego związku Wychowania narodowego erneście codignolim, który 
popierał reformę gentilego i domagał się od wychowawców realizowa-
nia jej założeń (chmaj, 1938, s. 678). 

podsuMoWAnie

Włoska oświata i myśl pedagogiczna zajmują ważne miejsce w polskich 
publikacjach z zakresu historii wychowania. godny podkreślenia jest 
fakt, że o szkolnictwie w italii pisali wybitni polscy historycy wycho-
wania, znakomicie znający źródła archiwalne tego kraju oraz bogatą 
literaturę naukową. Wyjazdy historyków do ziemi włoskiej przybrały 
na sile na przełomie XiX i XX w. Było to związane m.in. z planami ba-
dawczymi Akademii umiejętności. Jej członkowie stawiali sobie za cel 
zbadanie archiwów watykańskich i włoskich, zgromadzenie źródeł do 
kontaktów umysłowych polski z italią. W literaturze historyczno-peda-
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gogicznej dużo uwagi poświęca się osiągnięciom włoskich humanistów, 
dostrzega się w ich myśli edukacyjnej nowatorskie podejście do spraw 
oświaty i wychowania. historycy wychowania wykazują, że italia była 
miejscem narodzin pionierskich koncepcji wychowawczych, z których 
twórcze inspiracje czerpali pedagodzy z innych krajów. imponowała im 
nie tylko literatura pedagogiczna, ale także organizacja szkolnictwa oraz 
szkoły kształcące na wysokim poziomie. oprócz opracowań dotyczą-
cych myśli edukacyjno-wychowawczej włoskich humanistów w pol-
skich pracach historycznych znaleźć można dosyć szczegółowe rozwa-
żania o takich wybitnych teoretykach i praktykach wychowania, jak św. 
Jan Bosko czy Maria Montessori. Myśl pedagogiczna Montessori była 
przedmiotem szczególnie intensywnego zainteresowania i doczekała się 
najszerszej recepcji. W polskiej literaturze pedagogicznej widać wyraź-
ną dążność do popularyzacji jej idei, praktycznego ich zastosowania. 

najnowsze polskie kompendia pokazują rozwój włoskiego szkolnic-
twa po drugiej wojnie światowej, jego odchodzenie od autorytaryzmu 
i dążenie w kierunku demokratyzmu. omawia się funkcjonowanie wło-
skiego systemu szkolnego (pachociński, 2000), jego modyfikację w roku 
1990 (sawicka-Wilgusiak, 2003, 2008). Jak podają Jan draus i ryszard 
terlecki, jest on „scentralizowany, podległy Ministerstwu edukacji”, 
a szkolnictwo publiczne „finansowane jest z budżetu państwa, zaś przed-
szkola przez władze lokalne” (draus i terlecki, 2005, s. 219). W naj-
nowszej literaturze pedagogicznej nie brak rozważań na temat włoskie-
go szkolnictwa prywatnego, resocjalizacji nieletnich (Kalinowski, 2005, 
s. 121–130), kształcenia integracyjnego (zamkowska, 2005, s. 127–131), 
szkolnictwa wyższego (dziewula, 1997, s. 116–120; Mosakowski, 2002, 
s. 239–250), roli unii europejskiej w realizacji tzw. procesu bolońskiego. 
dla polskich studentów oraz nauczycieli akademickich szansą poznania 
włoskiej edukacji są wyjazdy w ramach programu erasmus. 
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Streszczenie: Włoskie szkolnictwo i myśl pedagogiczna posiadają chlubne tradycje. nowatorstwo 
oświaty i wychowania w tym kraju budziło i nadal budzi wśród polskich historyków wychowania 
spore zainteresowanie, czego świadectwem są publikacje książkowe i artykuły. te prace przekazują 
wiedzę na temat rozwoju włoskiej oświaty i wychowania we wszystkich epokach historycznych, 
przy czym najczęściej omawia się w nich problemy edukacyjne okresu humanizmu, znaczenie myśli 
pedagogicznej kształtującej się na terenie italii dla rozwoju nowych koncepcji wychowawczych. 
polscy historycy wychowania badają poglądy pedagogiczne św. Jana Bosko, Marii Montessori, 
wyrażają swój krytyczny stosunek do reform szkolnictwa przeprowadzonych w czasach rządów 
Benito Mussoliniego. polskie publikacje naukowe i popularnonaukowe powstałe w ostatnich dwóch 
stuleciach dają ciekawy obraz dawnego włoskiego szkolnictwa i myśli pedagogicznej, stanowią dla 
polskich czytelników interesujące źródło wiedzy. nie ulega wątpliwości, że dzięki licznym pracom 
historyczno-pedagogicznym znacznie została pogłębiona wiedza polaków o rozwoju włoskich 
ideałów edukacyjnych. należy zaznaczyć, że o szkolnictwie w italii pisali najznakomitsi polscy 
historycy wychowania, znający język włoski, źródła archiwalne tego kraju oraz bogatą literaturę 
naukową. W rezultacie ich prace mają dużą wartość poznawczą, pokazują, że polacy nie tylko 
zachwycali się włoską oświatą i wychowaniem, ale również potrafili krytycznie ocenić obce idee 
pedagogiczne. publikacje pokazują również, że w niektórych okresach historycznych zainteresowanie 
włoskim szkolnictwem i myślą pedagogiczną było szczególnie duże (czasy renesansu), natomiast  
w pewnych wiekach (XiX stulecie) to zaciekawienie było niewielkie. 
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