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MODEL  UCZENIA  SIę   
W  UNIWERSYTECIE LUDOWYM.  

OD  HISTORII  DO  WSPÓŁCZESNOŚCI
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Solarz, ks. Antoni Ludwiczak, model dydaktyczny, uczenie się dorosłych.

Streszczenie: W artykule autor analizuje historyczne uwarunkowania kształtowania 
się idei Szkoły dla Życia autorstwa M.F.S. Grundtviga, idei, która leży u podstaw 
koncepcji Uniwersytetu Ludowego. Sformułowane przez duńskiego pedagoga zasa-
dy stały się przesłankami do opracowania wyrosłych na pomyśle Grundtviga modeli 
uniwersytetów ludowych w innych krajach, w tym w Polsce. Następnie autor przed-
stawia własne opracowanie trzech modeli uczenia się dorosłych w uniwersytetach 
ludowych; model klasyczny, który jest próbą opisania dydaktyki Grundviga, model 
dydaktyki ks. Antoniego Ludwiczaka, model dydaktyki Ignacego Solarza. 

Edukacja zawsze odgrywała istotną rolę w życiu zarówno pojedynczego 
człowieka, jak również społeczności, której był członkiem. Znaczenie przekazu 
międzypokoleniowego i jego funkcje były przedmiotem zainteresowania zarówno 
antropologów kultury, jak też historyków wychowania. Wybitni przedstawiciele 
tej pierwszej dyscypliny gwarancji jakości transmisji wzorów zachowań kulturo-
wych upatrywali w umiejscowionych terytorialnie strukturach społecznych i speł-
nianych przez nie funkcjach (Mead 2000, Benedict 2011). Uczeni reprezentujący 
drugą dyscyplinę szczególną uwagę zwracali na rolę, jaką odgrywały w eduka-
cji człowieka ponadlokalne inicjatywy i instytucje kultury, w tym szczególnie te 
o charakterze formalnym. Do takich instytucji należałoby zaliczyć przede wszyst-
kim szkoły i uniwersytety wraz z obowiązującymi w nich rozwiązaniami (Bart-
nicka, Szybiak 2001, Kot 2010). 

Współwystępowanie tych dwóch perspektyw jest szczególnie charaktery-
styczne dla współczesnych uniwersytetów ludowych. Właśnie ta instytucja jest 
obecnie jedną z nielicznych, w których procesy uczenia się dorosłych mają nie-
kwestionowany priorytet. Pojawia się jednak pytanie, czy ta cecha, która jest im-
manentnie przynależna do idei Grundtviga, ma tak wielką nośność, że nawet po 
wielu latach i w innych okolicznościach gwarantuje każdej instytucji noszącej 
miano uniwersytetu ludowego sukces edukacyjny na miarę pierwowzoru? Czy 



Krzysztof Pierścieniak60

może poddawana przez minione lata interpretacjom przez kontynuatorów idei 
Grundtviga została „nadpisana” i stanowi przykład współczesnego palimpsestu? 

Z analiz materiałów źródłowych oraz opracowań, a także oceny rozwiązań 
dydaktycznych funkcjonujących współcześnie w instytucjach, które aspirują do 
miana uniwersytetu ludowego wyłania się obraz nieostry, wymagający korekcji. 

Skłoniło mnie to do przyjęcia w opisie fenomenu edukacyjnego uniwersyte-
tów ludowych perspektywy „skrzyżowanej”, która wyraża się w horyzontalno-
-wertykalnym ujęciu problematyki. Celem takiego podejścia jest zastosowanie 
w analizie, a następnie uwzględnienie przy interpretacji praktyk edukacyjnych 
wykorzystywanych współcześnie w uniwersytetach ludowych, szczególnego 
rodzaju zabiegu. Szczególność będzie wyrażała się w hierarchiczności opisu 
„rzeczywistości równoległych”1. Rzeczywistości te, chociaż występują na róż-
nych poziomach pracy dydaktycznej, to jednocześnie połączone są określony-
mi procesami i moim zdaniem konstytuują model dydaktyczny współczesnego 
uniwersytetu ludowego, ponieważ dopuszczają do jednoczesnego zaistnienia 
w doświadczeniu edukacyjnym dorosłych uczestników kursów często na pozór 
wykluczających się treści czy procesów lub czynników mających co najmniej 
kontradykcyjny charakter. 

Jednocześnie podejmując tę próbę, chciałbym zwrócić uwagę i nazwać zja-
wiska oraz opisać procesy, z którymi mamy współcześnie do czynienia w uni-
wersytetach ludowych. Warto bowiem zwrócić szczególną uwagę na realizowany 
tam model dydaktyczny, kiedy opisujemy ten rodzaj aranżacji edukacyjnego do-
świadczenia, które staje się udziałem dorosłych uczestników kursów, organizo-
wanych w uniwersytetach ludowych. Działania te różnią się bowiem od znanych 
nam z historii edukacji dorosłych metod kształcenia czy też z opisywanych przez 
niektórych autorów postaci zaangażowania we własną edukację (Turos 2012, 
s. 123). To właśnie te nie napisane, a opowiadane przez uczestników kursów hi-
storie, są dowodem na występowanie w tych placówkach specyficznej strategii 
łączenia różnych praktyk; edukacyjnych i ideologicznych, osobistych i społecz-
nych, ogólnorozwojowych i doskonalących specyficzne umiejętności, które będąc 
fundamentem idei grundtvigowskiej Szkoły, do dzisiaj stanowią świadectwo ory-
ginalności idei jej autora (AEgidius 3003, s. 35–38).

Chciałbym na to współwystępowanie zwrócić uwagę już na początku tego 
artykułu2, ponieważ wzorem dla współcześnie funkcjonujących uniwersyte-
tów ludowych w Polsce były uniwersytety ludowe prowadzące działalność  

1  Przez ten termin będę rozumiał współwystępowanie u uczestników kursów szczególnego rodzaju 
dwoistości; perspektywy indywidualnej i wspólnotowej (społecznej), która ma miejsce przy in-
terpretacji tych samych zdarzeń w obrębie określonej domeny.

2  Ze względu na objętość artykułu w bieżącym numerze Edukacji Dorosłych publikujemy cz. I 
z podtytułem Od historii do współczesności. W następnym numerze Edukacji Dorosłych zostanie 
opublikowana cz. II z podtytułem Od praktyki do teorii (przypis red.) 
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oświatową w okresie międzywojennym, w których edukacja i ideologia, historia 
i współczesność, a także wartości społeczne i rozwój osobisty przenikały się bar-
dziej źródłowo (Maliszewski 2003, s. 79–117).

U źródeł idei uniwersytetu ludowego

Historia powstania i rozwoju uniwersytetów ludowych ma swoich wybit-
nych narratorów (Turos 1974, Bron-Wojciechowska 1986, Dam, Gaertner 2007)3. 
Większość z nich wiąże początek tej idei z osobą Mikołaja Fryderyka Sewery-
na Grundtviga, duńskiego duchownego, filozofa, historyka, reformatora oświaty 
i polityka, który swoimi oryginalnymi poglądami i szerokim spectrum twórczo-
ści zadziwił nie tylko jemu współczesnych, ale także wywarł wpływ na myśli-
cieli i reformatorów edukacji dorosłych kolejnych pokoleń. Pozostawione przez 
Grundtviga dzieła, również współcześnie, są przedmiotem studiów, a dzięki tłu-
maczeniom na inne języki stały się źródłem inspiracji dla reformatorów edukacji 
dorosłych nie tylko w krajach skandynawskich, ale również na całym kontynencie 
europejskim i w Ameryce Północnej. 

Mikołaj Grundtvig, jak większość nietuzinkowych postaci, był osobą kon-
trowersyjną (Bron-Wojciechowska 1986, s. 30). Swoją wizję świata i koncepcję 
człowieka nieustannie rozwijał i zarazem modyfikował. Początkowo wykorzy-
stywał do jej zbudowania myśl oświeceniową. Później korzystał również z idei 
romantyzmu, a pod koniec życia akceptował także założenia pozytywizmu. To 
specyficzne łączenie założeń różnych ideologii, w tym przeplatanie wątków 
świeckich z religijnymi sprawiło, że głoszona przez niego filozofia wyrastająca, 
tak naprawdę z głębi kultury duńskiej, pełna była metafor, porównań i odniesień 
m.in. do wierzeń skandynawskich i tradycji ludowej. 

Jego postawa i głoszone przekonania wielokrotnie stawiały go w opozycji 
do współczesnych mu postaci, a jednocześnie trudno byłoby posądzić go o pro-
wincjonalizm. Taka postawa była raczej efektem świadomego wyboru. Świadczy 
o tym chociażby niewzruszona wiara Grundtviga w żywe słowo jako najlepsze 
medium komunikacji dwóch światów; świata idei i świata rzeczywistego. Ekspre-
syjny język, jakim się posługiwał, miał budzić emocje, ale też miał być językiem 
„żywym”. Powinien być to język ojczysty, zrozumiały dla każdego, ale też zawie-
rać przekaz symboliczny (Dam, Gaertner  2007, s. 20–21). Taki język powinny 
promować szkoły, takim językiem powinni posługiwać się nauczyciele, taki język 
jest naturalny dla uczestników edukacji.

Idee pedagogiczne Grundtviga i jego filozofia powstawały etapowo. Cho-
ciaż współcześnie mogą być odczytywane na różne sposoby, to bez wątpienia 
promują realność życia, w którym codzienne obcowanie człowieka z przyrodą 
powoduje wykształcenie szczególnego rodzaju wrażliwości. Ten rodzaj związ-
ku powoduje powstanie wolumenu doświadczeń, w którym odzwierciedlone są 
3  W tym miejscu przywołuję jedynie wybrane opracowania polskich autorów. 
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dylematy jednostki, wspólnoty, w której żyje, natury, wiary. Jednak świadomość 
złożoności życia, relacji człowieka z naturą i uwikłania historycznego nie wystar-
czyła, aby stworzyć nową formułę edukacji dorosłych. Formuła ta budowana była 
stopniowo, ewoluując od postaci romantycznego, a nawet naiwnego zamysłu do 
spójnego, choć ogólnego konceptu, który poprzez swoje uzasadnienia zadziwia 
oryginalnością i dojrzałością4. 

Fakt ten nie powinien jednak budzić zdziwienia. Należy zauważyć, że Grund-
tvig w swoich wczesnych pismach nie wypowiadał się w sprawach edukacji doro-
słych. Krytykował przede wszystkim młodzieżowy ustrój szkolny. Takie podejście 
było wynikiem doświadczeń, jakie zdobył, pracując jako nauczyciel w gimna-
zjum. W swoich pracach z wczesnego okresu twórczości zawarł krytykę tradycyj-
nej myśli pedagogicznej oraz przeciwstawiał się tym wszystkim rozwiązaniom, 
które ograniczały rozwój dziecka w jego naturalnym środowisku. Ten okres jego 
życia, to również czas intensywnych studiów historycznych, które zaowocowały 
m.in. włączeniem do jego pedagogiki idei duńskości, tzn. poczucia świadomości 
duńskiej (Bron-Wojciechowska 1986, s. 63). Utwierdził się tym samym w przeko-
naniu o roli i znaczeniu ojczystego słowa mówionego jako metody wychowania. 

Przez kolejne lata, a przypadają one na drugą i trzecią dekadę dziewiętna-
stego wieku, Grundtvig jeszcze wielokrotnie krytykował szkoły młodzieżowe. 
W większym stopniu jego krytyka dotyczyła gimnazjów niż szkół realnych, ale 
za to był to osąd szczegółowy i surowy. Dotyczył przede wszystkim programu 
nauczania i wykorzystywanych w nauczaniu metod. Mniej miejsca autor poświę-
cił ocenie idei i celów edukacyjnych. Grundtvig starał się również rozstrzygnąć 
kwestię miejsca i roli, jaką powinna zajmować religia w szkole młodzieżowej. 
Jego przemyślenia zaowocowały przekonaniem, iż religia nie może być dłużej 
przedmiotem nauczania w szkole. Jej miejsce jest tylko w kościele (Bron-Wojcie-
chowska 1986, s. 65). 

Jedyną instytucją, z jaką obchodził się łagodniej, były szkoły podstawowe. 
Powodem takiej postawy były rozwiązania obowiązujące w ówczesnych duńskich 
szkołach podstawowych. Językiem nauczania w tego typu szkołach był język 
duński, a do szkoły posyłano zarówno chłopców, jak i dziewczęta, bez względu na 
ich status społeczny. To, co zdaniem Grundtvig należałoby zmienić w takich szko-
łach, to metody nauczania: zamiast podręczników stosować żywe słowo, ograni-
czyć pamięciowe sposoby nauczania oraz kary cielesne, a także wykorzystywać 
zasadę poglądowości (Bron-Wojciechowska 1986, s. 70). 

Większość z przytoczonych postulatów Grundtviga nie była jedynie myśla-
mi, które formułował natchniony pastor, przejęty losami kraju polityk czy bogaty 
w wiedzę o dziejach tego świata historyk. Były to postulaty zatroskanego, ale 
zarazem dojrzałego filozofa i pedagoga, który oprócz formułowania wizji zmian 
w obowiązującym systemie kształcenia proponował także konkretne zasady 

4  Chciałbym zaznaczyć, że w dostępnej mi literaturze polskiej i obcojęzycznej nie znalazłem tek-
stu, w którym Grundtvig opisałby swoją koncepcję w postaci modelu.
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metodyczne, a nawet organizacyjne. Oczywiście grundtvigowska wizja szkoły 
młodzieżowej nie mogła się spełnić z wielu przyczyn. Większość z nich miała 
źródło w opozycji urzędniczej. Władze kościelne, jak też szkolne były niezado-
wolone zarówno z głoszonych przez niego idei, jak też stosowanych metod (Bron-
-Wojciechowska 1986, s. 39). Bogatszy o kolejne doświadczenia, zdobyte pod-
czas swoich podróży do Anglii oraz refleksje z własnej praktyki kaznodziejskiej 
i nauczycielskiej, Mikołaj Grundtvig chcąc urzeczywistnić swoje marzenia zaczął 
budować swoje postulaty wokół triady; demokracja–kultura ludowa–oświata do-
rosłych. 

Impulsem do przyjęcia takiej perspektywy, jak zauważają niektórzy biografo-
wie Grundtviga (Dam, Gaertner 2007, s. 43), była chęć sprostania nadchodzącym 
zmianom ustrojowym, których początkiem było wprowadzenie przez Fryderyka 
VI, duńskiego władcę absolutnego, ustroju stanowego, w myśl zapisów którego 
chłopi uzyskali prawo zasiadania w radach stanowych. Zmiana ta, jak przedstawia 
to w swojej książce Agnieszka Bron-Wojciechowska, stanowi swoiste wyzwanie 
dla Grundtviga, zrozumiał, iż po to, aby demokracja stała się czymś więcej niż 
tylko pozorem, winna się ona opierać na szerokich podstawach kulturowych. Oba-
wiał się sytuacji, w której niewykształcone masy sięgną po władzę. Tylko wyższa 
szkoła ludowa przeznaczona dla wszystkich ludzi, narodowa i państwowa, mogła 
– jego zdaniem – uchronić kraj przed rozlewem krwi i spowodować naturalne 
przejście od absolutyzmu do demokracji (Bron-Wojciechowska 1986, s. 37) Idea, 
która do tego czasu jedynie kiełkowała w jego głowie, przez kolejne lata dojrzała 
i okrzepła. 

W 1845 roku wydawałoby się, że idee uczonego mogły przybrać pierwszą 
formę organizacyjną (Bron-Wojciechowska 1986, s. 39). Wydany przez duńskie-
go władcę Chrystiana VIII dekret w sprawie Realnej Szkoły Wyższej w Soer miał 
w zamyśle realizować rozwiązania postulowane przez Grundtviga. Jednak ta ini-
cjatywa poniosła fiasko. Przyczyn niepowodzenia można doszukiwać się przede 
wszystkim w odmienności założeń, co do treści i metod, które miały zostać wdro-
żone w Akademii w Soer, a tymi które opracował Grundtvig. Zwróciłbym jednak 
uwagę na mało eksponowany w literaturze fakt, że chociaż szkoła ta (Akademia) 
miała stać się pierwszym miejscem realizacji grundtvigowskiej idei Szkoły dla ży-
cia, to jednak z założenia stać się takim miejscem nie mogła. Szkoła w Soer była 
bowiem w swojej istocie bardziej szkołą „młodzieżową” niż placówką kształ-
cenia dorosłych. Dedykowaną wprawdzie „dorosłym” dziewczętom, jak i mło-
dzieńcom, ale stanowiącą zarazem ogniwo formalnego systemu edukacji wyższej 
w dziewiętnastowiecznej Danii. 

Natomiast Mikołaj Grundvig, tworząc swój cywilizacyjno-edukacyjny projekt 
wszechnicy ludowej, myślał innymi kategoriami. Przygotowywane przez niego 
przedsięwzięcie miało przede wszystkim polityczny wymiar. Zamysłem jego było 
powołanie i prowadzenie sieci instytucji, przede wszystkim służących przygoto-
waniu ludu duńskiego do udziału w jak największym zakresie spraw społecznych 
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(Grundtvig 1838, podaję za Bron-Wojciechowska 1986, s. 38). Konsekwencją 
tego założenia miała być taka postać edukacji, która przez kontrast z ideologiczną 
jednorodnością oficjalnych form nauczania miała natychmiast i nieomal automa-
tycznie stawać się instrumentem emancypacji społecznej jej uczestników. Tylko 
taka szkoła, w przekonaniu twórcy tej idei, gwarantowała Duńczykom odbudowę 
od wewnątrz tego, co zostało utracone na zewnątrz5. 

Grundtvigowi nigdy za życia nie udało się stworzyć szkoły na miarę głoszo-
nych idei. Przeszkody były dwojakiego rodzaju. Pierwsza z nich miała charakter 
polityczny. Władze państwowe oraz wykształcone warstwy społeczne nie były 
przychylne idei, której celem była edukacja osób z warstw, które już zajmowały 
określone miejsce w strukturze społecznej państwa duńskiego. Druga z przeszkód 
kryła się w oryginalności wizji Grundtviga, która dla wielu postaci jemu współ-
czesnych była jedynie fantastyczną ideą, mrzonką czy edukacyjnym mirażem, 
który zniknie wraz z końcem życia jego twórcy. 

Zarys dydaktyki uniwersytetu ludowego  
w postulatach M.F.S. Grundtviga

W pozostawionych przez Mikołaja Grundtviga pismach trudno jest odnaleźć 
szczegółowy opis koncepcji instytucji edukacyjnej nazwanej przez niego wyższą 
szkołą ludową (højskole) (Bron-Wojciechowska 1986, s. 75). Brak jest w pozo-
stawionych przez niego dokumentach czy listach wyszczególnionych zasad, opi-
sanych norm czy prawidłowości, które regulowałyby strukturę tej instytucji, jej 
funkcje oraz ustalały na przykład zasady pracy dydaktycznej z uczestnikami stu-
diów. Nieprzemijająca wartość jego koncepcji tkwi raczej w założeniu, że oświata 
w ogóle, a szczególnie ta, której adresatem są dorośli, musi służyć rozwojowi 
człowieka i podnosić, używając współczesnego języka, poziom jego ogólnych 
kompetencji. Tylko bowiem tak rozumiana oświata dla życia (Bron-Wojciechow-
ska 1986, s. 75) miała zdaniem Grundtviga sens. 

To pedagogiczne założenie zawiera w sobie potencjał rozwiązań tyleż współ-
cześnie oczywistych, co w dziewiętnastym wieku nie przez wszystkich rozu-
mianych i aprobowanych. Grundtvig, opisując swoją wizję „oświaty dla życia”, 
odwoływał się wprawdzie do tradycji i kultury duńskiej, ale jego postulaty pe-
dagogiczne miały wymiar globalny. Takiej interpretacji jego koncepcji sprzyjał 
wysoki poziom postulatywności. Wczytując się bowiem w jej założenia, każdy 
mógł realizować własną postać „szkoły dla życia”6. Podstawowym celem takie-
5  To jedna z metafor używanych przez Grundtviga, po przegranych przez Danię konfliktach zbroj-

nych, dla uzasadnienia skupienia całego wysiłku społecznego Duńczyków na budzeniu ducha 
narodowego i budowaniu przyszłości narodu na wartościach kultury ludowej. 

6  W poszczególnych krajach, w których wdrażano koncepcję Grundtviga, uniwersytety ludowe 
zawsze miały postać zależną od intencji twórcy. Por. m.in. T. Maliszewski, Uniwersytety ludowe 
na ziemiach polskich w XX stuleciu, [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.) 
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go działania było stworzenie dla członków społeczeństwa, wykluczonych z róż-
nych przyczyn z edukacji formalnej, instytucjonalnej postaci organizacji, w której 
praca nad sobą zyskałaby charakter prymarny, a jednocześnie taka instytucja nie 
byłaby kolejnym miejscem przekazywania jedynie wiedzy teoretycznej. 

Realność programu nauczania i jego bezpośredni związek z teraźniejszą eg-
zystencją człowieka nie powinien jednakże stanowić wartości samej w sobie. Zda-
niem Grundtviga, potencjał rozwojowy człowieka nie krył się bowiem w umiejęt-
nościach zawodowych, nawet tych najbardziej użytecznych, ale w kompetencjach 
osobistych. Dlatego program takiej instytucji powinien być na tyle ogólny, aby 
każdy miał szansę rozpocząć edukację w Wyższej szkole ludowej, która  założona 
w myśl zaleceń Grundtviga, stanie się czymś więcej niż tylko kolejną formalną in-
stytucją oświatową. Wraz z jej powstaniem wykreowany zostanie nowy fenomen 
kultury, w którym zdeponowane zostaną takie wartości narodowe jak: tradycja, 
historia, mity i legendy. Taka swoista instytucja kultury będzie ogniskowała sze-
reg procesów zarówno tych mających wymiar indywidualny, jak też tych mają-
cych wymiar społeczny. 

Szkic programu, jaki nakreślił Grundtvig i który powinien być realizowany 
w „szkole dla życia”, opierał się przede wszystkim na treściach historycznych 
i mitologii. Uzupełniać go powinna poezja oraz wiedza obywatelska i społeczna, 
a także wiedza o literaturze. Dokładny program uniwersytetu ludowego przed-
stawiał dekret królewski (Bron-Wojciechowska 1986, s. 78). Grundtvig wpraw-
dzie zgłaszał do niego pewne zastrzeżenia, ale w sumie akceptował zapisy tego 
aktu prawnego. W dokumencie tym wymieniano takie przedmioty jak: język oj-
czysty, historia, statystyka, wiedza o konstytucji – ustawodawstwo, administra-
cja i warunki społeczne (Knudsen 1976, s. 158 podaję za Bron-Wojciechowska 
1986, s. 78). Komentarze Grundtviga do tych zapisów były metaforyczne, chociaż 
w swojej ogólnej wymowie aprobujące. Wynikało to m.in. z konstatacji, że pro-
gram kształcenia i tak jest mniej istotny od metod nauczania, jakie powinny być 
wykorzystywane w takiej uczelni (Bron-Wojciechowska 1986, s. 79). 

Metodyka pracy to najbardziej charakterystyczna i zarazem najlepiej opisana 
część pedagogiki Grundtviga. Prawdopodobnie efekt taki był wynikiem wielu lat 
jego praktyki na stanowisku nauczyciela. Nie bez związku będzie przypomnienie 
w tym miejscu innych ról, które pełnił równolegle – pastora czy polityka. Każda 
z ról wymagała umiejętności interpersonalnych oraz świadomości siły relacji, jaka 
powstaje w wyniku bezpośredniego kontaktu z innymi. Ta relacja w zdecydowa-
nej większości przypadków miała na celu określoną zmianę. Kazania Grundtviga, 
wygłaszane przez niego manifesty ideologiczne czy wykłady dzisiaj wydaje się, 
że były za każdym razem zbudowane na niekonwencjonalnym zabiegu metodycz-
nym (również poprzez swój wyraz kaznodziejski). 

Spotykając się z różnym audytorium, zawsze starał się, aby były to wy-
stąpienia żywe, odwołujące się do powszechnie podzielanych wartości kultury 

Uniwersytet Ludowy – Szkoła dla Życia Wieżyca 2003 s. 79–117. 
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narodowej oraz budzące tożsamość narodową. Celem budowanej przez niego 
relacji z osobami i społecznością, do której się zwracał, nie było pouczanie, wska-
zywanie czy ocenianie. Nie było również jego zamiarem organizowanie życia 
takiej wspólnoty poprzez narzucanie jej wartości, norm czy sposobów postępo-
wania lub wiedzy, która miała stanowić wartościowe uzasadnienie. Celem było 
przede wszystkim budowanie więzi społecznej i wspieranie innych w ich rozwo-
ju. Tylko takie postępowanie, według Grundtviga, zawsze głęboko zakorzenione 
w codzienności życia i pracy duńskiej wsi, mogło skuteczne promować wzorce 
narodowe oraz dawać impuls do pracy nad sobą. Miejscem do tego najbardziej 
odpowiednim miała być „szkoła życia” – wyższa szkoła ludowa. 

Metodyka w takiej szkole opierała się na dwóch zasadach: porozumiewaniu 
się tylko w języku ojczystym oraz tworzeniu wzajemnych relacji pomiędzy na-
uczycielem a uczestniczącymi w zajęciach dorosłymi. Kluczową rolę odgrywał 
język „mówiony”. Z języka formalnego miał stać się językiem „żywym”, języ-
kiem „ludzkim”, w którym obecne były zarówno zwroty potoczne, jak i metafory, 
dygresje czy przysłowia. Taki symboliczny wymiar języka miał inspirować do 
refleksji oraz służyć budowaniu więzi i relacji wewnątrz wspólnoty. 

Należy zaznaczyć, że tworzenie takiego wspólnotowego środowiska nie było 
w dziewiętnastym wieku oczywistością, wręcz przeciwnie, nauczyciel zazwyczaj 
zajmował centralną pozycję w procesie nauczania, a przekaz wiedzy odbywał 
się jednokierunkowo – od nauczyciela do uczniów. Grundtvig chciał zmiany tej 
tradycyjnej relacji. Pierwszym krokiem miało być przywrócenie parytetu w kon-
taktach nauczyciela z dorosłymi uczestnikami edukacji. Twierdził, że nauczyciel 
powinien zdawać sobie sprawę z tego, że dorośli uczestnicy zajęć także mogą 
czegoś nauczyciela nauczyć. Taki stan partnerstwa można osiągnąć tylko wtedy, 
kiedy sytuacja, w której znajdą się dwie strony procesu edukacyjnego, z pasywnej 
zamieniona zostanie na aktywną. Czynnikiem sprawczym tej przemiany miała 
być właśnie konwersacja – dialog inicjowany najpierw pomiędzy nauczycielem 
i uczestnikami, a następnie pomiędzy dwiema osobami lub prowadzony wewnątrz 
grupy. Zdaniem Grundtviga takie metody nadawały nową jakość sytuacji eduka-
cyjnej. W wielu współczesnych publikacjach autorzy podkreślają, że była to chy-
ba najbardziej oryginalna i nowatorska idea Grundtviga (Bron-Wojciechowska 
1986, s. 79)

Ta naturalność wzajemnych relacji pomiędzy nauczycielem i uczącymi się 
dorosłymi miała też służyć emancypacji stron, dlatego nie powinien krępować 
jej żaden rygor, zwyczaj czy norma. Temu miało służyć m.in. wyeliminowanie 
jakichkolwiek form kontroli czy oceny. Wzajemne relacje powinny być wartością 
samą w sobie i pojawiać się nie tylko w wybranych sytuacjach, np. podczas zajęć 
w sali, ale stać się naturalnym elementem rytmu życia i ujawniać się na każdym 
kroku. Wyższa szkoła ludowa powinna stwarzać ku temu warunki. Formą naj-
bardziej odpowiednią byłoby wspólne, na czas nauki, zamieszkanie nauczyciela 
z uczącymi się dorosłymi. 
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Grundtvig nie wartościował wzajemnego oddziaływania pomiędzy nauczy-
cielem i dorosłymi uczniami, ale dostrzegał jego różne postaci (Bron-Wojcie-
chowska 1986, s. 80). Scharakteryzowane przez Agnieszkę Bron-Wojciechowską 
trzy rodzaje wzajemnego oddziaływania, które według Grundtviga powinny za-
chodzić w ramach uniwersytetu ludowego, proponuję nazwać i zaklasyfikować 
jako:
I. Oddziaływanie interpersonalne, wyrażające się w odpowiednim stosunku 

nauczyciela do dorosłego ucznia. Celem bowiem miał być przede wszyst-
kim rozwój posiadanego przez jednostkę potencjału, uświadomienie jakości 
już posiadanej wiedzy (a nie przekazywanie nowej), a także ukierunkowanie 
myślenia dorosłego (zamiast dyscyplinowania tego myślenia poprzez logikę 
formalną). Cechami tej odpowiedniości powinna być także: konwersatoryj-
na forma edukacji (zastępująca prowadzenie wykładu) oraz słowo mówione 
(a nie deklamowane, czy odczytywane).

II. Oddziaływanie zespołowe, wyrażające się w postulacie tworzenia w pla-
cówkach uczniowskich ciał kolegialnych, których zadaniem było zbieranie 
różnych danych dotyczących procesu wspólnego uczenia się. Założeniem 
Grundtviga była otwartość uniwersytetu ludowego na osoby z różnych śro-
dowisk. Natomiast największego zróżnicowania upatrywał w warunkach, 
w jakich żyła duńska młodzież, różnicach w jej wykształceniu, zainteresowa-
niach, czy pasjach. Zbieranie informacji o oczekiwaniach tych osób wobec 
omawianych na zajęciach treści, poznawanie ich opinii na temat pracy dydak-
tycznej nauczycieli, czy talentach lub niezwykłych pasjach członków wspól-
nie uczącej się grupy, miało za zadanie sprzyjać namysłowi, podnieść jakość 
oddziaływania edukacyjnego i ukierunkować je na „oświatę dla życia”. 

III. Oddziaływanie społeczne, wyrażające się w bezpośrednim obcowaniu 
z dziełami kultury. Grundtvig był przeciwny podręcznikom. Natomiast w pie-
śniach, sagach, legendach, przypowieściach czy kronikach rozumianych jako 
świadectwa czasów upatrywał inspiracji dla swoich dorosłych uczniów. Kon-
takt z takim dziełem uważał za prawie równoznaczny z osobistym kontaktem 
z autorem. Ten swoisty, prawie mistyczny wymiar tego rodzaju oddziaływa-
nia; autor (autorytet)–dorośli miał mieć, jak można byłoby się domyślać, nor-
matywny charakter. Wyrażałby się on w nadaniu społecznego znaczenia tym 
indywidualnym doświadczeniom, które wcześniej poddane zostały grupowe-
mu omówieniu.
Mikołaj Grundtvig nie doczekał czasów realizacji swojej idei, ale studiując 

treść jego pedagogicznej koncepcji można wyróżnić pewne formalne cechy postu-
lowanej przez niego instytucji. Uniwersytet ludowy jego autorstwa, czyli „Szkoła 
dla Życia”, po pierwsze miała być szkołą państwową, podlegającą bezpośrednio 
królowi i finansowana przez państwo. Po drugie miała to być szkoła świecka. Po 
trzecie zaś miała to być, na podobieństwo istniejących college`ów angielskich 
i duńskich, placówka internatowa. Z tym, że za wzór przyjął Grundtvig college 
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angielski, w którym panowała większa swoboda i była większa możliwość kontak-
tu z nauczycielami” (Bron-Wojciechowska 1986, s. 81). 

Idea znalazła wielu naśladowców, z których przynajmniej kilku podjęło się 
trudu organizacji placówek, kierując się pedagogicznym credo Grundtviga. Para-
doksalnie, najbardziej przyczynił się do rozpowszechnienia grundtvigowskiej idei 
kształcenia dorosłych, nauczyciel szkoły młodzieżowej, Christen Kold. Ten pra-
cujący przede wszystkim z dziećmi nauczyciel jako jeden z pierwszych docenił 
wartość proponowanych przez Grundtviga rozwiązań metodycznych. Wprawdzie 
nie w pełni zgadzał się z jego założeniem, że uniwersytet ludowy powinien być 
szkołą tylko dla dorosłej i przede wszystkim wiejskiej młodzieży (sam Kold uczył 
dzieci), ale w zakładanych i prowadzonych przez niego szkołach z czasem zaczę-
to organizować też kursy dla dorosłych. Realizowany w jego placówkach model 
dydaktyczny był kombinacją postulatów Grundtviga i praktyki Kolda (Bron-Woj-
ciechowska 1986, s. 84). Panowała w nich swobodna atmosfera, ale relacja po-
między uczestnikami zajęć i prowadzącymi miała charakter patriarchalny. 

Inicjatywa Kolda znalazła wielu naśladowców. Prawie każda z powstających 
wówczas placówek miała swoją specyfiką. Trudno jest te inicjatywy porównywać, 
ponieważ każdy z „ojców” miał własną wizję „Szkoły dla Życia”, tym niemniej 
w każdej starano się wdrażać zasady metodyczne, które wypracował Grundtvig. 
Szkoły te cieszyły się wielką popularnością wśród młodzieży wiejskiej, a naj-
lepszym świadectwem jakości oddziaływań edukacyjnych byli sami absolwenci 
tych placówek. Jak podaje Agnieszka Bron-Wojciechowska, to spośród nich re-
krutowali się działacze polityczni i społeczni na wsi i we władzach kraju (wielu 
wychowanków zasiadało w parlamencie i piastowało funkcje rządowe) (Bron-
-Wojciechowska 1986, s. 84). 

Upowszechnienie się idei uniwersytetu ludowego zaowocowało także zmia-
nami w systemie kształcenia nauczycieli. Zaczęto przykładać większe znaczenie 
do jakości samego procesu kształcenia oraz cech osobowościowych nauczyciela. 
Wraz ze wzrostem poziomu edukacji duńskiego chłopstwa zmienił się także stan-
dard życia wszystkich obywateli, a także oblicze samej Danii. 

Trudno jest zestawić zalecenia formułowane przez Grundtviga w jeden spój-
ny schemat. Jego propozycja z założenia wymyka się formalnym klasyfikacjom. 
Jednak, aby móc wykazać jej oryginalność i ponadczasowy wymiar, warto przy-
mierzyć grundtvigowskie założenia do tych cech systemu dydaktycznego, które 
współcześnie pozwalają porządkować jego właściwości według ogólnej logiki. 
Zdając sobie sprawę, że opracowane przeze mnie zestawienie ma charakter arbi-
tralny, jednak efekt takiego zabiegu przedstawiam w tabeli poniżej.
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Tabela 1. Zarys systemu dydaktycznego Mikołaja F.S. Grundtviga

Lp. Cecha 
systemu Zakres i właściwości 

1 Cele

Rozwój osobisty i ogólnokształcący młodych mieszkańców wsi poprzez 
połączenie wartości indywidualnych z wartościami uniwersalnymi w taki 
sposób, aby rozwojowi człowieka stworzyć maksymalnie najlepsze 
warunki wzrostu i osiągnięcia możliwie największej doskonałości 
wrodzonego potencjału, który pozwoliłby jednostkom, „wykluczonym” 
do tej pory z jakiegokolwiek powodu, stać się aktywnymi uczestnikami 
życia społecznego.

2 Treści
Doświadczenia życiowe uczestników (indywidualne ich losy), ale także 
historia narodu, wiersze, sagi, legendy, pieśni, przypowieści itp. wytwory 
kultury, przede wszystkim ludowej.

3 Metody

Dialog, z wymianą opinii i doświadczeń życiowych uczestników, 
opowiadania, rozmowy i dyskusje „delikatnie” prowadzone przez 
nauczycieli posiadających wyczucie i doświadczenie w tego rodzaju 
pracy. Wspólny śpiew, indywidualne czytanie, ćwiczenia fizyczne, 
ćwiczenia praktyczne (np. prace polowe czy praca we wspólnym 
gospodarstwie). 

4 Środki
Mówiony język ojczysty, symboliczne i alegoryczne interpretacje 
sytuacji dnia codziennego. Metafory, np. mity i legendy wykorzystywane 
do ilustrowania omawianych spraw osobistych.

5 Formy

Wspólna praca całej grupy. Tryb internatowy obejmujący również 
wspólny rytm dnia; modlitwę, posiłki, a także wspólne spędzanie tzw. 
„czasu wolnego”, który ma być przeznaczony na zajęcia z zakresu 
kultury. Rytm (harmonogram) zajęć w danym kursie dostosowany do 
naturalnego porządku przyrody.

6
Sposoby 
kontroli  
i oceny

Brak jakichkolwiek postaci bezpośredniej kontroli i oceny postępów 
uczestników na wszystkich etapach kursu (brak także egzaminów 
wstępnych i końcowych). Pośrednią formą kontroli i oceny jakości zajęć, 
a tym samym postępów uczestników, jest dokonywany przez „ciało 
kolegialne” pomiar codziennej pracy nauczyciela. Następnie na drodze 
„wzajemnego oddziaływania” dyskusja w zespole na temat zebranych od 
uczestników informacji co do przydatności tego, czego się uczą i jak oraz 
czy nauczyciel uczy „dla życia” , a nie „na egzamin”.

7 Czas trwania Określony terminami podanymi w harmonogramie kursu. Zajęcia 
dostosowane do naturalnego rytmu doby. 

Źródło: opracowanie własne autora.

Recepcja dydaktyki Grundtviga i jej odbicie w koncepcjach 
uniwersytetów ludowych wybranych państw.  

Perspektywa historyczna i współczesna

Idee pedagogiki Grundtviga rozpowszechniane były nie tylko na terenie jego 
ojczyzny. Promieniowały również na pozostałe kraje skandynawskie, a z czasem 
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na większość krajów europejskich. Należy również odnotować próby ustanowie-
nia i prowadzenia uniwersytetów ludowych na kontynencie amerykańskim (Bron-
-Wojciechowska 1986, s. 85). Jednak placówki powstające poza Danią, chociaż 
wprost nawiązywały do idei Grundtviga, to zazwyczaj miały własną tożsamość. 
Różne były tego przyczyny. Niekiedy oblicze tych placówek kształtowała toż-
samość kulturowa narodu (kraju), w którym powstały, czasami założyciel nada-
wał takiej szkole charakterystyczny rys, kształtując tym samym jej oblicze we-
dle własnego systemu wartości czy norm. Za przesłankę modyfikującą założenia 
grundtvigowskiej idei można także uznać panującą na danym obszarze ideologię. 
Naśladowcy Grundtviga zdawali sobie sprawę z siły „ducha narodowego”, który 
wyrażał się w promocji dydaktyki opartej na języku ojczystym i odwołaniach do 
wartości zawartych w ojczystej kulturze i natychmiast w powoływanych przez 
siebie placówkach wdrażali grundtvigowskie zalecenia. Pierwsze tego typu ini-
cjatywy pojawiły się w innych krajach skandynawskich (Bron-Wojciechowska 
1986, s. 86). 

W Norwegii pedagogika Grundtviga znalazła wybitnych naśladowców przez 
sam fakt, że idee, jakie przyświecały twórcom norweskich uniwersytetów ludo-
wych, były podobne do tych, które deklarowali organizatorzy placówek duńskich. 
Powodowało to konsekwencje podobne do tych, z którymi spotkał się Grundtvig. 
Sfery rządowe i inteligencja przyjęły je dość sceptycznie. Z tego też powodu pla-
cówki te musiały nieustannie zabiegać o wsparcie finansowe władz, co utrudniało 
ich rozwój. Dodatkowo stale musiały współzawodniczyć z ogólnokształcącymi 
szkołami dla młodzieży, które miały preferencje rządowe. To wszystko spowodo-
wało, że chociaż wykorzystywały zasady dydaktyczne i rozwiązania metodyczne 
bardzo podobne do tych wykorzystywanych w duńskich uniwersytetach ludo-
wych, to ich społeczne znaczenie było niewielkie (Bron-Wojciechowska 1986, 
s. 87). 

Współcześnie uniwersytety ludowe w Norwegii (Folkehøgskole) zasadniczo 
wierne są założeniom pedagogicznego credo Grundtviga, aczkolwiek sam model 
dydaktyczny uległ pewnej modernizacji. Tożsamość programową tych placówek 
gwarantuje ustawa, która swoimi korzeniami sięga 1949 roku, z tym że ostatnia 
nowelizacja nastąpiła w roku 2002 (Evenrud 2012, s. 5). 

Twórcy ustawy zadbali o to, aby sama nazwa „uniwersytet ludowy” dawała 
gwarancję, że placówka posiada czytelne oblicze programowe, a treści realizowa-
ne są określonymi metodami i w pewnych warunkach. W tym zakresie placówki 
mają zagwarantowaną autonomię. Obowiązuje zalecenie, aby były to placówki 
internatowe, których celem będzie dbałość o rozwój osobisty każdego uczest-
nika i doskonalenie więzi społecznych. Każdy z uniwersytetów ludowych, aby 
móc korzystać z rządowej subwencji oświatowej i uzyskać status gwarantowany 
ustawą, powinien być otwarty dla każdego, kto ma ochotę się uczyć. Nie mogą 
być w placówce stosowane żadne formalne postaci egzaminów lub sprawdzianów 
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zarówno na etapie podejmowania edukacji, jak również w trakcie jej trwania, czy 
na końcu kształcenia. 

Uniwersytet ludowy musi być aktywny, tzn. kształcić co najmniej 35 uczniów 
w roku, przy czym liczba uczniów rozumiana jest w ustawie jako średnia z czte-
rech kolejnych lat. W placówce obowiązkowo należy powołać różne ciała kole-
gialne (radę szkoły, samorząd słuchaczy czy radę pedagogiczną), które będą dbały 
o to, aby placówka spełniała warunki formalne oraz aby były w niej przestrzegane 
demokratyczne zasady pracy. Placówka nosząca miano uniwersytetu ludowego 
powinna mieć także wypracowane procedury autoewaluacji oraz prowadzić do-
kumentację dotyczącą programu nauczania. Powinna także inwentaryzować przy-
jęcia i odejścia dorosłych uczniów ze szkoły. Wszystkie dokumenty programowe 
powinny mieć taką postać, aby umożliwiały późniejsze uznanie rzeczywistych 
kwalifikacji, jakie rozwiną w sobie uczestnicy edukacji w uniwersytecie ludowym 
(Evenrud 2012, s. 6). 

Funkcjonujące współcześnie w Norwegii uniwersytety ludowe wprawdzie są 
nadzorowane przez państwo, ale nadzór obejmuje przede wszystkim właściwości 
(parametry) środowiska nauki i pracy, jakie stwarzają te instytucje oraz sposoby 
pracy, które nie powinny mieć cech nauczania formalnego. Wprawdzie absolwen-
ci otrzymują świadectwa, lecz są to dokumenty bardziej opisujące uniwersytet 
i realizowany w nim program niż kwalifikacje dorosłego uczestnika. Nie ma na 
takim świadectwie żadnych ocen, a znajduje się tam jedynie wykaz zajęć i infor-
macja o frekwencji. Dorosłym, którzy otrzymali takie świadectwo, przyznaje się 
2 punkty kredytowe przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnię wyższą (Evenrud 

2012, s. 7). 
W Szwecji, ze względu na odmienne uwarunkowania historyczne oraz kul-

turowe, idee pedagogiczne Grundtviga realizowano inaczej niż w Norwegii. 
Wprawdzie podstawowym uzasadnieniem powoływania uniwersytetów ludo-
wych wciąż była potrzeba wsparcia ludności wiejskiej, ale treści składające się 
na program nauczania w szwedzkich uniwersytetach ludowych, od początku ich 
istnienia, miały bardziej merkantylny charakter. W powoływanych placówkach 
nacisk kładziono na wiedzę przyrodniczą i nauki społeczne, natomiast praktyczne 
doświadczenie służyło bardziej doskonaleniu umiejętności zawodowych niż ogól-
nych (Reichberg  2003, s. 118). 

Wraz z następującymi w Szwecji zmianami ustrojowymi postępowały zmia-
ny w funkcjach, jakie przypisywano szwedzkim placówkom. W coraz większym 
zakresie rozwijany był w nich program ogólnokształcący rozwijający przede 
wszystkim te umiejętności, które były wymagane do formalnego kontynuowania 
nauki. Zmiana ustrojowa, która była konsekwencją zmiany obowiązującej do-
tychczas w Szwecji ideologii, spowodowała gruntowną modyfikację dydaktyki 
grundtvigowskiej. Wprawdzie początkowo doceniano wartość dialogu jako me-
tody uczenia się, ale w krótkim czasie podstawową metodą nauczania stał się 
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wykład. Znacznie większą uwagę zaczęto przywiązywać także do prowadzenia 
notatek przez uczestników zajęć. 

Pozycja nauczyciela w modelu dydaktycznym szwedzkich uniwersytetów 
ludowych także była odmienna od tej, która obowiązywała w dydaktyce grund-
tvigowskiej. W szwedzkim uniwersytecie ludowym nauczyciel zajmował central-
ną pozycję i za pomocą różnych rozwiązań formalnych mógł wywierać wpływ 
na kierunek i rodzaj aktywności uczestników. Na początku dwudziestego wieku 
stosunkowo dużą rolę w tym modelu dydaktycznym zaczęły odgrywać „koła sa-
mokształceniowe”. To rozwiązanie nadało szwedzkim uniwersytetom ludowym 
cechę instytucji samokształceniowej. Paul Reichberg, przywołując kilka posta-
ci, którym przypisuje znaczącą rolę w tym względzie, zwraca uwagę, że oprócz 
nowej jakości procesu kształcenia, który pojawił się dzięki wprowadzeniu tego 
rozwiązania do praktyki szwedzkich uniwersytetów ludowych, ich cechą najbar-
dziej charakterystyczną było, że nikt z członków takiego koła nie posiadał wiedzy 
eksperckiej i nie determinował pod względem merytorycznym procesu uczenia 
się pozostałych członków koła. Zakładano, że taka metoda zwiększy świadomość 
uczestników w zakresie obowiązkowości i poczucia odpowiedzialności za siebie 
i innych (Reichberg 2003, s. 120). 

W kolejnych latach stopniowo wzbogacano szwedzki model dydaktyczny, 
modyfikując zarówno cele, jak też treści, metody czy wykorzystywane w pro-
cesie kształcenia środki. Wprowadzano nowe przedmioty, takie jak: nauczanie 
języków obcych, muzykę, zajęcia rzemieślnicze, a także zaczęto wykorzystywać 
książki, audycje radiowe i codzienne gazety jako środki dydaktyczne. Te postę-
pujące zmiany sprawiły, że część uniwersytetów ludowych z czasem odeszła od 
podstawowego celu, jaki przed tego typu placówkami stawiał Grundtvig – rozwo-
ju ogólnych kompetencji osobistych – i zaczęła profilować swoje oferty. Dopro-
wadziło to w połowie ubiegłego wieku do sformalizowania procesu kształcenia 
i zaakceptowania sytuacji, w której realizując własny program i wykorzystując 
własne metody, uniwersytety ludowe uzyskały prawo do wydawania świadectw 
stanowiących podstawę do ubiegania się przez studentów o przyjęcie na studia 
uniwersyteckie (Reichberg  2003, s. 121). 

Kolejne lata to szereg następujących po sobie zmian. Za jedną z najbardziej 
istotnych należy uznać inicjatywę powrotu do korzeni idei uniwersytetów ludo-
wych. Ruch ten, określany w Szwecji mianem „postępowych uniwersytetów lu-
dowych”, postulował przede wszystkim powrót do grundtvigowskiej pedagogiki. 
Zaczęto znowu promować rozwiązania dydaktyczne, które opierały się na pracy 
grupowej, a program kształcenia wykorzystywał przede wszystkim rzeczywi-
stą sytuację życiową uczestników, która stanowiła punkt wyjścia do edukacyj-
nych analiz. Animatorzy postulowanych zmian apelowali także o zmianę pozycji 
nauczyciela. Ponownie miał on stać się bardziej doradcą i przewodnikiem niż 
źródłem wiedzy i instancją rozstrzygającą dylematy studentów. Oczekiwano, że 
w ten sposób, opierając się na własnych doświadczeniach, wszyscy w równym 
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stopniu zostaną włączeni w proces kształcenia problemowego (Reichberg 2003, 
s. 122). 

Współczesne uniwersytety ludowe w Szwecji, których jest obecnie 150, sta-
nowią integralną część szwedzkiego systemu edukacji dorosłych. Realizują róż-
norodne kursy, wśród których trzy mają podstawowe znaczenie7:
a) kursy ogólnokształcące (allmän kurs/behörighetsgivande kurs), dostępne we 

wszystkich placówkach, które zapewniają uzyskanie kompetencji z poziomu 
szkoły podstawowej lub liceum. Absolwent tego rodzaju kursów nie otrzy-
muje ocen podczas ich trwania, ale na koniec otrzymuje wystawioną przez 
uniwersytet ludowy ogólną opinię o przebiegu nauki; 

b) kursy profilowe (profilkurser), na których można pogłębiać wiedzę w ramach 
jakiegoś przedmiotu, np. muzyki, teatru czy rzemiosła artystycznego. Na kur-
sach tego typu nie zdobywa się formalnych kompetencji. Nie otrzymuje się 
także żadnej opinii; 

c) kursy zawodowe (yrkesutbildningar), na których można zdobyć umiejętności 
w wybranym zawodzie. Lista takich kursów zależy od konkretnego uniwer-
sytetu.
Współczesna oferta szwedzkich uniwersytetów ludowych służy przede 

wszystkim włączeniu w życie społeczne, kulturalne czy polityczne tych kategorii 
osób, które z różnych przyczyn czują się wykluczone. Jednak to klasyczne zało-
żenie pedagogiki Grundtviga współcześnie realizowane jest odmiennie. Procesy 
urbanizacyjne oraz zmiany cywilizacyjne spowodowały, że wykluczeniu zaczęły 
podlegać inne kategorie osób. Obecnie uniwersytety ludowe w Szwecji nie nasta-
wiają się na edukację mieszkańców wsi, a raczej specjalizują się w pracy z oso-
bami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, osobami bezrobotnymi, imigran-
tami czy też nastawiają się na problematykę kobiecą (Reichberg  2003, s. 122). 

Z kolei rozpowszechnienie się technologii informatyczno-komunikacyjnych, 
umożliwiających edukację „na odległość”, sprawiło, że grundtvigowskie zało-
żenie uczenia się „we wspólnocie” także zaczęło tracić uzasadnienie. Formuła 
kształcenia internatowego nie znajduje uznania w oczach współczesnych studen-
tów szwedzkich uniwersytetów ludowych, a kształcenie internetowe z definicji 
wyklucza możliwość stosowania rozwiązań z dydaktyki klasycznej. Metody takie 
jak: wspólny śpiew, opowiadanie „historii z życia” czy wspólne zajęcia w czasie 
wolnym, które umożliwiały modelowanie postaw poprzez obserwację zachowań 
społecznych uczestników, nie będą miały tej samej jakości nawet wtedy, kiedy 
będą podlegały cyfrowemu transferowi i multiplikacji. W tej formule trudno jest 
odwoływać się do założeń dydaktyki Grundtviga. 

Rodowód niemieckich uniwersytetów ludowych jest jeszcze inny. Wprawdzie 
wielu autorów zwraca uwagę w swoich publikacjach na wpływ idei Grundtviga 
na kształtowanie się oblicza niemieckiej oświaty ludowej na przełomie XIX i XX 
wieku, ale zarazem, jak przypomina to w swoim artykule Tomasz Maliszewski, 

7  http://www.folkhogskola.nu otwarty 23.01.2012 
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cytując opracowania niemieckich autorów, trudno jest wskazać na konkretną pla-
cówkę, czy koncepcję pedagogiczną wzorowaną wprost na rozwiązaniach duń-
skich (Maliszewski 2003, s. 140). Raczej wskazuje się na przykłady konkretnych 
postaci, które czerpały inspiracje dla swoich działań, m.in. z pedagogiki Grund-
tviga. 

Znawcy problematyki wskazują na co najmniej kilka postaci, które poprzez 
swoje poglądy i pracę na rzecz oświaty ludowej mogą być przykładem do naśla-
dowania (Przybylska, Greger 2003, s. 47–60). Jednak to, co chciałbym szcze-
gólnie w tym miejscu przypomnieć z ich dorobku, to rozwiązania metodyczne, 
w których można doszukać się najwięcej analogii do modelu dydaktyki Mikołaja 
Grundtviga. 

Postacią, która swoją działalnością na rzecz oświaty ludowej szczególnie za-
sługuje na przypomnienie był Eduard Weitsch, który nie tylko przez ponad dekadę 
kierował Internatowym Uniwersytetem Ludowym w Turyngii, ale swoje doświad-
czenia wykorzystał do opracowania koncepcji metodyki pracy z uczestnikami tej 
formy edukacji. Ewa Przybylska i Norbert Greger w artykule pod tytułem Idea 
uniwersytetów powszechnych (ludowych) w Niemczech (Przybylska, Greger 2003, 
s. 47–60), przypominając postać tego oświatowca, podkreślają, że założenia jego 
koncepcji opierały się wprost na postulatach Grundtviga. Podobnie jak w założe-
niach duńskiego pedagoga, również w koncepcji Weitscha uniwersytet ludowy 
to szkoła dla dorosłych nieposiadających formalnego wykształcenia, rozwijająca 
przede wszystkim osobowość oraz kształtująca charakter, a także wolna od wpły-
wu religii i bieżącej polityki. 

Ten niemiecki pedagog, prezentując własną koncepcję funkcjonowania pla-
cówek oświaty ludowej, spisał także istotne dla powyższych założeń zasady dy-
daktyczne. Zakładał, że edukacja dorosłych w uniwersytetach ludowych oparta 
będzie na czterech zasadach (Weitsch 2001, s. 212 podaję za Przybylska, Greger 
2003, s. 52):
I. Nauki wychowującej, której efektem będzie rzeczywista zmiana życiowej 

postawy uczestników kursów, a nie wiedza, jak powinno się żyć;
II. Nauki egzemplarycznej, która zakładała taki dobór treści do procesu 

kształcenia, w ramach którego odpowiednio dobranymi przykładami (materiał 
źródłowy) ilustrowano by dylematy, potrzeby czy oczekiwania dorosłych, 
uwzględniając przy tym ich możliwości poznawcze. W ramach tej zasady 
preferowana była samodzielna praca uczestników;

III. Nauki interdyscyplinarnej, w ramach której w programie kształcenia 
integrowano treści z różnych dyscyplin naukowych, ale też oceniano ich 
przydatność przez uczestników kursów;

IV. Bliskości do życia i aktualności, wedle której kwestią podstawową jest 
związek treści nauczania z codziennym życiem uczestników. 
Powyższe zasady miały służyć modelowej organizacji środowiska uczenia 

się dorosłych w uniwersytecie ludowym. Weitsch był świadomy tego, że decyzja 



Model uczenia się w uniwersytecie ludowym. Od historii do współczesności 75

o podjęciu wysiłku edukacyjnego jest przede wszystkim kwestią wyboru każde-
go dorosłego, stąd też jego dbałość o czytelność założeń tej formy edukacji. Był 
przekonany, że uczestnicy zajęć mają prawo zarówno do współtworzenia progra-
mów nauczania, jak też do współrozstrzygania, które treści i jakie metody pra-
cy dydaktycznej będą stosowane. Proponował takie metody pracy dydaktycznej, 
których wdrożenie miało zagwarantować zarówno grundtvigowską tożsamość 
edukacji, ale także poszanowanie dla uczących się i respektowanie ich prawa do 
autonomii. W ramach rozpowszechnianych przez niego założeń nauczyciel miał 
być neutralny światopoglądowo i wykazywać się postawą tolerancji dla odmien-
nych poglądów uczestników zajęć. 

W ramach opracowanej przez siebie metodyki Weitsch proponował trzy roz-
wiązania (Weitsch 2001, s. 212 podaję za Przybylska, Greger 2003, s. 53):
1. Wspólnotę roboczą pracy oświatowej, koło zainteresowań, wspólną 

rozmowę, które to postaci pracy z uczestnikami traktował jako metody 
równoważne. Uważał, że każda z nich daje szansę na wzajemny dialog grupy 
uczącej się i sprzyja aktywności uczestników. Nauczyciel pełni jedynie rolę 
organizatora procesu uczenia się i chociaż nie narzuca celu ani nie kontroluje 
treści dyskusji, to zarazem dba o przestrzeganie kolejności określonych 
faz, które powinny mieć miejsce w trakcie takich zajęć. Głównym celem 
tej aktywności było ćwiczenie się uczestników w myśleniu, poznawaniu, 
wyjaśnianiu i badaniu nurtujących ich problemów.

2. Wykład naprowadzający, którego celem jest wprawdzie przekaz wiedzy 
merytorycznej, ale już sposób jego prowadzenia ma grundtvigowską naturę. 
Miał włączać uczestników i świadomie, w sposób aktywny tak profilować ich 
recepcję, aby efektem było wspólne rozpoznanie danego zagadnienia. Kwestią 
podstawową był też język wykładu. Miał, podobnie jak u Grundtviga, być 
„żywy”, zwyczajny i budować wzajemne zaufanie. 

3. Wykład zamknięty, który w myśl zasady nauki egzemplarycznej powinien 
przybliżać świat nauki do problematyki życia codziennego oraz stanowić 
impuls dla uczestników do samodzielnej pracy nad określonym zagadnieniem.
Koncepcja dydaktyczna Weitscha nie była jedynie teoretycznym opracowa-

niem. Opisane przez niego rozwiązania dydaktyczne skutecznie wdrażano do 
praktyki pedagogicznej, a sam autor dbał o to, aby w uniwersytecie ludowym, 
którym kierował każda z zasad była ściśle przestrzegana. Jego koncepcja dydak-
tyczna stanowiła również źródło inspiracji dla innych niemieckich oświatowców 
(Przybylska, Greger 2003, s. 55–60). 

Współczesne postaci edukacji dorosłych w Niemczech inaczej akcentują treść 
idei wypracowanej przez Grundtviga. Uniwersytety ludowe musiały dostosować 
się do zachodzących zmian politycznych, społecznych, a także zmieniających się 
uwarunkowań gospodarczych. Modelowany wieloma czynnikami system kształ-
cenia dorosłych w ramach dwóch postaci uniwersytetów: ludowych i powszech-
nych, jest obecnie otwarty zarówno na różnorodne potrzeby uczestników, jak też 
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wykorzystuje w codziennej pracy różnorodne metody i środki dydaktyczne, peł-
niąc niejednokrotnie funkcje otwartego centrum kształcenia ustawicznego (Przy-
bylska, Greger 2003, s. 70).

Wprawdzie zmieniły się cele i zadania tych placówek, to jednak wiele z nich 
wciąż wykorzystuje rozwiązania dydaktyczne o grundtvigowskiej proweniencji. 
Do takich zaliczyć należy (Przybylska, Greger 2003, s. 71–72):
• pracę grupową,
• podział treści według obszarów tematycznych a nie przedmiotów,
• stałe procedury konsultacji treści kształcenia z potrzebami uczestników,
• indywidualizację ścieżek kształcenia, 
• poradnictwo, jeżeli w tak szeroko rozumianej formule tego pojęcia będziemy 

również uwzględniali oddziaływania o charakterze wychowującym. 
Współczesne internatowe uniwersytety ludowe mają jeszcze tę przewagę nad 

oferującymi podobny program kształcenia uniwersytetami powszechnymi, że za-
zwyczaj dysponują dobrze wyposażoną i ulokowaną w atrakcyjnym miejscu bazą. 
W takich warunkach możliwe są często do osiągnięcia cele, które w innej konfigu-
racji warunków trudno byłoby osiągnąć. Tę ostatnią właściwość warto szczegól-
nie podkreśli, ponieważ cechy środowiska uczenia się (miejsca) są konstytutywne 
dla idei Mikołaja Grundtviga. Poza tym edukacja, w tak zorganizowanym środo-
wisku, pełni obok funkcji rozwojowej, także funkcję społeczną. Procesy, które 
mają miejsce w uczącej się i spędzającej ze sobą czas wolny grupie, tworzą ja-
kość niemożliwą do substytuowania. Poza tym osobiste doświadczenie uczących 
się dorosłych, nieustannie konfrontowane na forum z doświadczeniami innych 
uczestników oraz moderowanie dyskusji przez prowadzącego kurs, wydaje się 
najpełniej spełniać pierwotne założenia grundtvigowskiej dydaktyki.

Grundtvigowskie inspiracje w rozwiązaniach dydaktycznych  
uniwersytetów ludowych na ziemiach polskich. Ujęcie historyczne 

Historia powstawania i rozwoju uniwersytetów ludowych w Polsce opisana 
została w licznych książkach i periodykach (Turos 1970, Pilch 1977, Sutyła 1982, 
Popławski 1985, Solarzowa 1985, Byczkowski i inni 2003)8. Za jedno z pierw-
szych doniesień propagujących duńskie rozwiązania można uznać opublikowany 
w styczniowym numerze Przeglądu Oświatowego z 1919 roku wykład wygłoszo-
ny przez A.Wojtkowskiego (Wojtkowski 1919, s. 1–4). Autor uzasadnia w nim, 
dlaczego uniwersytety ludowe w niepodległej Polsce powinny być zakładane 
i jakie miejsce w systemie kształcenia narodowego powinny zajmować. Analizu-
jąc tezy autora, można przyjąć, że proponował zakładanie w Polsce uniwersytetu 
ludowego w rozumieniu „czysto” grundtvigowskim, którego zadaniem byłoby 
budzenie wśród ludności wiejskiej zrozumienia i poczucia obowiązków wzglę-
dem kraju. Autor zastrzegał jednak, że pomimo znaczenia wartości duchowych 
8  W tym miejscu przywołuję jedynie najczęściej cytowane dzieła.
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w kształtowaniu takiej postawy, uniwersytet ludowy nie powinien podejmować 
się promowania postaw opartych na treściach religijnych. Program placówki po-
winien być przede wszystkim wypełniony treścią z takich przedmiotów jak: hi-
storia, historia literatury, geografia i język polski. W tak zorganizowanym uniwer-
sytecie ludowym nie będzie egzaminów, a ponieważ udział w tej formie edukacji 
powinien być dobrowolny, to podstawową metodą prowadzenia zajęć będą wy-
kłady i prelekcje. Kurs ma trwać 5 miesięcy i za przykładem edukacji angielskiej 
wdrażać przede wszystkim do samouctwa. Wykształcenie takiego nawyku z kolei 
powinno prowadzić chłopstwo do mądrości. Edukację tak zorganizowaną powi-
nien uzupełniać teatr, którego wartości edukacyjnej zdaniem autora niedoceniano. 

W kolejnych numerach Przeglądu Oświatowego, Nicefor Perzyński, działacz 
Towarzystwa Czytelni Ludowych i późniejszy dyrektor Państwowego Gimna-
zjum Męskiego im. J.A.Komeńskiego w Lesznie, przedstawił zarówno obszerne 
uzasadnienie do tak zarysowanej koncepcji, mającego powstać pierwszego uni-
wersytetu ludowego, jak też analizę porównawczą już funkcjonujących, niemiec-
kich uniwersytetów ludowych, wskazując jednocześnie czym powinien charakte-
ryzować się polski uniwersytet ludowy (Perzyński 1919, s.  145–157, 201–211). 

Przypominając tezy z opublikowanego wykładu, jak też publikowane póź-
niej uzasadnienia chciałbym, aby jednocześnie stanowiły one swoisty układ od-
niesienia dla postaci idei realizowanej w uniwersytetach ludowych tworzonych 
na ziemiach polskich. Praktyka niekiedy rozmijała się bowiem z deklarowanymi 
założeniami. Najbardziej charakterystyczne dla początków tego okresu są działa-
nia podejmowane przez dwie postaci: księdza Antoniego Ludwiczaka i Ignacego 
Solarza. Pierwszy z nich był założycielem internatowego uniwersytetu ludowego 
w Dalkach, drugi najpierw kierował uniwersytetem ludowym w Szycach, a po 
jego zamknięciu stworzył i kierował uniwersytetem ludowym w Gaci.

Obie placówki, chociaż ich animatorzy powoływali się na grundtvigowskie 
korzenie, miały różne oblicze ideowe i wykorzystywały odmienne rozwiązania 
dydaktyczne. Uniwersytet ludowy w Dalkach, który powstał jako pierwszy, cho-
ciaż od początku swojej działalności wzorował się na rozwiązaniach podpatrzo-
nych przez Antoniego Ludwiczaka w czasie wizytowania przez niego duńskich 
uniwersytetów ludowych, jako nadrzędny cel przyjął koncepcję wychowania pa-
triotycznego, w ramach której ideałem wychowawczym był głęboko wierzący Po-
lak. Narodowo-katolicki charakter placówki w Dalkach był istotną modyfikacją 
podstawowych złożeń pedagogiki grundtvigowskiej i na długie lata ukształtował 
zarówno wizerunek tego, jak i pozostałych uniwersytetów ludowych prowadzo-
nych pod auspicjami Towarzystwa Czytelni Ludowych. Sprofilował także rozwią-
zania dydaktyczne wykorzystywane w tych placówkach. Zachowano wprawdzie 
podstawową dla uniwersytetów ludowych formę internatową, jednak dominowa-
ły w niej zajęcia audytoryjne (których celem było kompensowanie braków edu-
kacji powszechnej), a metody pracy z uczestnikami, chociaż deklarowano w ich 
ramach partnerstwo w edukacji i odżegnywano się od zamiaru „wtłaczania do 
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głowy słuchacza pewnej sumy wiadomości”, miały w zdecydowanej większości 
pasywny charakter (Wiktor 1929, s. 35). 

Taki rodzaj oddziaływania wynikał z przyjętego przekonania, że nawet 
podczas dyskusji z uczestnikami nauczyciel powinien wpływać na kształtowa-
nie w nich pożądanych przekonań. W ten sposób starano się promować u słu-
chaczy te rodzaje postaw, które były zgodne z obowiązującymi normami moral-
nymi i ideałami wychowania religijnego. Uczestnicy kursów dzień rozpoczynali 
od wysłuchania mszy świętej. Modlitwy odmawiano przed i po każdym posiłku, 
a uczestniczenie w uroczystościach kościelnych wyszczególnionych w kalenda-
rzu liturgicznym traktowano jako oczywistość (Ludwiczak 1927, s. 48 i następne). 

Treści składające się na program dydaktyczny obejmowały początkowo za-
gadnienia z takich dziedzin jak: historia, literatura, język polski, geografia czy 
religia. Z czasem program zarówno męskich, jak i żeńskich kursów uzupełniono 
o takie przedmioty jak: sztuka, kultura, fizyka, chemia czy ekonomia, ale także 
gospodarstwo rolne, robótki, księgowość i rachunki. Całość programu dopełniały 
zajęcia ze śpiewu, gimnastyki, amatorskiej twórczości teatralnej (Kabziński 2001, 
s. 114–115). Źródłem treści była odpowiednio dobrana literatura, której trzon sta-
nowiły starannie wyselekcjonowane dzieła z literatury polskiej (Sapia-Drewniak 
2001, s. 123). Chociaż praca z książką mogłaby stać się swoistym „wstępem” do 
samouctwa, to w większości przypadków, w uniwersytetach ludowych zakłada-
nych przez Antoniego Ludwiczaka najbardziej popularna była metoda czytanki 
(Sapia-Drewniak 2001, s.  124). 

Zgodnie z grundtvigowskim przesłaniem „uczenia dla życia a nie na egza-
min”, w żadnym z uniwersytetów ludowych, które organizował ksiądz Ludwi-
czak, nie było formalnej klasyfikacji ani sprawdzianów. Nie stosowano ich ani 
przy przyjęciu do uniwersytetu, ani w trakcie trwania kursu czy po jego zakoń-
czeniu. Przyjmowano wszystkich, w wieku pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, co 
powodowało, że dominowała młodzież o niskim poziomie „wyrobienia umysło-
wego” oraz z brakami w zakresie znajomości zagadnień wchodzących w zakres 
kształcenia w szkole powszechnej (Niesiołowski 1932, s. 75). Konsekwencją 
tego było zamieszczenie w programie nauczania wspomnianych już „szkolnych” 
zajęć z języka polskiego, w ramach których uczono techniki czytania, czytania 
ze zrozumieniem czy zasad ortografii (Sapia-Drewniak 2001, s. 123). Poza tym 
pośrednią formą sprawowania kontroli nad uczestnikami kursów był panujący 
w placówkach rygor. Uczestnicy w swoich wspomnieniach zwracają uwagę, że 
zajęcia w uniwersytecie ludowym odbywały się zawsze według ustalonego nie-
zmiennego porządku, a internatu nie można było opuścić bez pozwolenia (Sapia-
-Drewniak 2001, s. 126). 

Tak ukształtowana przez księdza Ludwiczaka formuła edukacyjna uniwer-
sytetu ludowego budziła u współczesnych zarówno uznanie, jak też oczekiwanie, 
że zgodnie z głoszonymi hasłami wychowanek będzie ukształtowanym przedsta-
wicielem młodzieży wiejskiej, który sprosta wyzwaniom odradzającego się po 
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latach zaborów państwa polskiego. Tymczasem nie brak było, narastających wraz 
z upływem czasu, głosów krytyki pod adresem realizowanego w tych uniwersyte-
tach ludowych ideału wychowawczego oraz stosowanych tam rozwiązań dydak-
tycznych. 

Zwracano uwagę przede wszystkim na różnice pomiędzy wyzwaniami, jakie 
stoją przed młodym państwem polskim, a sposobami przygotowania młodzieży 
wiejskiej do sprostania takim wyzwaniom w przyszłości. Generalnie zarzucano 
organizatorom tych placówek szerzenie oświaty w duchu konserwatywno-nacjo-
nalistycznym, a także klerykalnym, w oparciu o ideały przeciętnych cnót obywa-
telskich, lecz nie wybiegających poza ramy konwencjonalnych pojęć, poglądów 
i nastrojów. Chodzi tu o wychowanie człowieka pogodzonego z istniejącym ukła-
dem stosunków, powolnego kierownictwu tzw. warstw wyższych z wyraźnym jed-
nak nastawieniem bojowym do innych narodowości, kraj nasz zamieszkujących 
(Nowicki 1927, s. 66). 

Opinia ta, choć nie do końca uprawniona, jak zauważa to sam autor w dal-
szej części cytowanego artykułu, dowodzi jednak odmienności ideologii wycho-
wawczej realizowanej w placówkach Towarzystwa Czytelni Ludowych, a tym 
samym sprawia, że również cele, program, metody czy środki pracy dydaktycznej 
ustawione są raczej w opozycji do promowanego przez władze państwowe ide-
ału obywatelskiego. Przykładem uzasadniającym taką tezę jest rezygnacja przez 
Antoniego Ludwiczaka ze wsparcia finansowego udzielanego przez Ministerstwo 
WRiOP uniwersytetowi ludowemu w Odolanowie, ponieważ warunkiem uzyska-
nia subwencji było uzgodnienie z odpowiednią komórką ministerstwa programu 
dydaktycznego placówki, na co ksiądz Ludwiczak nie chciał się zgodzić (Sapia-
-Drewniak 2001, s. 127). 

Kształtując w ten sposób profil uniwersytetów ludowych, wydaje się, że wła-
dze Towarzystwa Czytelni Ludowych celowo modyfikowały treści i rozwiązania 
metodyczne w programach wychowawczo-dydaktycznych swoich placówek, aby 
nie wzmacniać poprzez edukację szans młodzieży wiejskiej na społeczny awans 
(Kabziński 2001, s. 120). Ten typ uniwersytetów ludowych był bowiem silnie 
powiązany zarówno personalnie, jak i organizacyjnie z TCL. Władze towarzystwa 
dbały, aby te więzi były trwałe i długoletnie, dlatego m.in. zachęcały absolwen-
tów swoich placówek do tworzenia kół i stowarzyszeń. W ten sposób starano się 
ukształtować przyszłych działaczy Towarzystwa potrafiących aktywizować spo-
łeczność wiejską w swoim miejscu zamieszkania. 

W tabeli poniżej przedstawiono zarys rozwiązań dydaktycznych, które jak 
można wnioskować z informacji zamieszczonych w różnych źródłach, obowią-
zywały w uniwersytetach ludowych prowadzonych przez Towarzystwo Czytel-
ni Ludowych. Należy jednak pamiętać, że część zapisów pozostawała jedynie 
deklaracjami, a praktyka miała inne oblicze. Starałem się, aby zapisy w tabeli 
ilustrowały najbardziej prawdopodobne właściwości ówczesnej praktyki dydak-
tycznej, a nie były jedynie kopią deklaracji założyciela, czy admiratorów tego 
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typu placówek (Ludwiczak 1927). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w ra-
mach TCL uniwersytety ludowe nie stanowiły form autonomicznych, lecz były 
elementem służącym realizacji programu oświatowo-kulturalnego i narodowego 
Towarzystwa. 

Tabela 2.  Zarys systemu dydaktycznego obowiązującego w uniwersytetach ludowych prowa-
dzonych przez Towarzystwo Czytelni Ludowych

Lp. Cecha 
systemu Zakres i właściwości 

1 Cele

Przygotowanie przyszłych aktywistów komitetów, czy kół TCL, dla 
których uniwersytety ludowe byłyby pierwszym etapem wtajemniczenia 
do pracy społecznej. Krzewienie kultury i przygotowanie jednostek do 
życia społecznego. Poszerzanie ich światopoglądu tak, aby młodzież 
nauczyła się kochać ojczyznę, swój naród oraz nabyła wiadomości 
z zakresu wykształcenia ogólnego, umożliwiającego później kontynuację 
nauki na kursach specjalistycznych np. dla bibliotekarzy.

2 Treści
Określone, starannie wyselekcjonowane i zatwierdzone treści z nauk 
humanistycznych, przyrodniczych i innych, które eksponują patriotyzm, 
miłość ojczyzny, są zgodne z zasadami religijnymi i narodowymi. 

3 Metody

Zapoznanie słuchaczy z materiałem następuje poprzez wykłady, 
pogadanki, koła samokształceniowe, przedstawienia teatralne, dyskusje, 
lektury odpowiednio dobranych książek, czasopism i gazet. Wspólny 
śpiew, gimnastyka. Uczestnictwo w obrzędach religijnych oraz 
wycieczkach do miejsc kultu narodowo-katolickiego.

4 Środki
Mówiony język ojczysty. Symbolizm narodowy i katolicki. Wspólne 
czytanie, „na głos” książek polskich romantyków zaliczanych do kanonu 
lektur (najczęściej dzieł „wieszczy”).

5 Formy
Forma audytoryjna. Zaplanowany w cyklu tygodniowym obowiązkowy 
plan zajęć obejmujący również wspólny rytm dnia; modlitwę, posiłki. 
Rygor internatowy w zakresie spędzania tzw. czasu wolnego.

6
Sposoby 
kontroli  
i oceny

Brak egzaminów wstępnych i końcowych. Pośrednią formą kontroli jest 
dyscyplina internatowa i z góry ustalony, obowiązkowy i niezmienny 
rozkład zajęć dydaktycznych. Obowiązuje niekwestionowana zasada 
(domyślnie akceptowany wzorzec) kształtowania przez nauczyciela 
przekonań uczestników kursów. 

7 Czas trwania

Kursy męskie, pięciomiesięczne, realizowane w zimie i kursy żeńskie, 
czteromiesięczne, organizowane latem. Zajęcia trwają od poniedziałku 
do soboty włącznie w godzinach od 08.00 do 18.00 z przerwą obiadową 
w godzinach 12.00–14.00. 

Źródło: opracowanie własne autora.

W okresie międzywojennym, w kształtowaniu nowego pokolenia mieszkań-
ców wsi swój udział miał również Ignacy Solarz, druga z postaci zaliczanych do 
pionierów pozaszkolnej edukacji dorosłych okresu dwudziestolecia międzywo-
jennego. Solarz, chłop z pochodzenia, z wykształcenia inżynier rolnik, prowadził 
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przez 15 lat dwa uniwersytety ludowe. Pierwszą placówką, którą kierował, był 
uniwersytet ludowy w Szycach. Po likwidacji placówki założył i prowadził wraz 
z żoną Zofią uniwersytet ludowy w Gaci koło Przeworska. Wprawdzie w okresie 
międzywojennym działało w Polsce kilkanaście różnego rodzaju placówek (okre-
ślanych mianem „uniwersytet ludowy”), które powstawały z inicjatywy różnych 
osób oraz organizacji reprezentujących różne środowiska społeczne i oświatowe, 
ale uniwersytety prowadzone przez Ignacego Solarza odgrywały wyjątkową rolę 
(Maliszewski 2003, s. 87–99 Solarz 1937, s. 9). 

Wyjątkowość placówek prowadzonych przez Ignacego Solarza polegała 
przede wszystkim na wypracowanej przez niego koncepcji wychowawczej okre-
ślanej również mianem „pedagogiki wiciowej”, która to koncepcja w solarzowych 
placówkach miała wielką siłę oddziaływania społecznego. Ignacy Solarz, podob-
nie jak ksiądz Antoni Ludwiczak, wzorował się na grundtvigowskiej idei uni-
wersytetu duńskiego i podobnie jak twórca uniwersytetu ludowego w Dalkach, 
zapożyczonym wzorom nadał nowy kształt. Wydaje się jednak, że trafniej niż 
inni w owym czasie „odczytał” wzrastające zapotrzebowanie na nowy wzorzec 
obywatela wsi i państwa (Chałasiński 1969, s. 275). 

Wieś od wielu wieków miała ustalony, utrwalony tradycją, wzorzec osobo-
wy. Również metody kształtowania tego wzorca miały od pokoleń niezmienny 
charakter. Funkcjonował on niezależnie od istniejącego systemu instytucji wy-
chowawczych, a swoją siłę czerpał z wartości związanych z umiłowaniem swoje-
go miejsca na ziemi, pracy na roli i poszanowania określonych norm społeczno-
-moralnych. Zasady kształtowania tego wzorca były intuicyjne. Dzieci wiejskie, 
a następnie młodzież, obserwując sposób życia i pracy swoich rodziców oraz 
uczestnicząc w życiu społeczności lokalnej, przyjmowały określone postawy jako 
własne, by następnie już jako dorośli promować je, często w sposób bezreflek-
syjny. Doprowadzało to do utrwalania błędnego przekonania np. o naturalności 
podziału społeczeństwa na warstwę wykształconą i „tych nieoświeconych”. So-
larz, który sam urodził się na wsi, doskonale rozumiał niezwykłe przywiązanie 
chłopstwa do kultywowania tradycji wsi polskiej, ale jednocześnie wyczuwał, 
że bez nadania tym tradycyjnym stosunkom nowej jakości nigdy w „warunkach 
domowych”, wśród młodzieży wiejskiej nie ujawnią się takie zachowania, które 
zapewnią jej w określonej perspektywie wszechstronny rozwój.

Światopogląd Ignacego Solarza trudno jest jednoznacznie zaklasyfikować 
(Okraska 2002). Ideowo związany był z ruchem młodzieży wiejskiej „Wici”. 
W swojej działalności społeczno-zawodowej promował takie wartości 
humanistyczne jak: dobro człowieka, godziwe życie, wszechstronny rozwój, 
jednak w swojej twórczości stosunkowo mało uwagi poświęcał opisowi ideału 
wychowawczego, który byłby pochodną jego światopoglądu; raczej koncentrował 
się na działalności praktycznej. Od swoich wychowanków otrzymał przydomek 
„Chrzestny” mający symbolizować troskę i zaangażowanie Solarza w dzieło 
kształtowania charakterów młodzieży wiejskiej, a także uznanie i szacunek 
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dla „sprawcy” duchowej przemiany. Poprzez uważną obserwację chłopów 
i środowiska wiejskiego starał się zrozumieć proces kształtowania się ludzkich 
charakterów. Ta refleksyjna postawa sprawiała, że wieś postrzegał całościowo, 
jako środowisko zarówno przyrodnicze, ale też społeczne, kulturowe, czy ludzkie 
(w wymiarze jednostki). Czynnikiem spajającym te sfery była według niego praca 
na roli i wspólnotowy wymiar życia.

Obserwując rozwój niepodległej Rzeczpospolitej, zauważał jednak szereg 
zagrożeń dla takiego sposobu postrzegania środowiska i jego ludowego etosu. 
Uważał, że narodziny nowej kapitalistycznej gospodarki, ekspansja technolo-
giczna czy centralizacja niepodległego państwa powodują erozję tradycyjnych 
wartości kultury chłopskiej. Jego niepokój budził zanik więzi społecznych i brak 
poszanowania dla bolączek ludzi żyjących na wsi. Solarz był przekonany, że bez 
dokonania intencjonalnej zmiany, kształtująca się rzeczywistość wytworzy nowy 
rodzaj ambiwalentnego uzależnienia polegający z jednej strony na odrzuceniu 
tradycyjnych wartości ludowych, jako archaicznych przy jednoczesnej bezkry-
tycznej akceptacji kultury mieszczańskiej. Dlatego postulowane przez niego dzia-
łania zaradcze, chociaż miały dokonywać się na różnych płaszczyznach, najpierw 
powinny oddziaływać na sferę mentalną. Był przekonany, że od indywidualnych 
zmian dokonujących się w ludzkich duszach i umysłach zależy jakość zmian spo-
łecznych (Solarz 1937, s. 2–3).

Zamysłowi realizacji takiej zmiany miał służyć model uniwersytetu ludo-
wego, który opracował i z sukcesem wdrażał najpierw w placówce w Szycach, 
a następnie w Gaci. Z założenia pobyt i edukacja w uniwersytecie ludowym, któ-
rym kierował Solarz, miała służyć aktywizacji chłopstwa. Rozwijać intelektualnie 
i społecznie (poprzez różne formy i metody pracy dydaktycznej) w warunkach, 
które są jak najbardziej zbliżone do codziennego rytmu życia występującego 
w miejscu, z którego pochodzą uczestnicy. Stąd m.in. w programach kursów pra-
ce polowe, praca nad utrzymywaniem porządku w obrębie zabudowań i całego 
otoczenia uniwersytetu itp. Wspólne spędzanie czasu przeznaczonego na naukę 
i pracę oraz części czasu wolnego miało sprzyjać nowej socjalizacji; wychowaniu 
chłopa w masie ludowej zdolnej do urzeczywistniania dojrzałej, sprawiedliwej 
społecznie i etycznej demokracji, która respektuje wolność i godność osobistą 
każdego człowieka (Solarz 1937, s. 3). 

Formułując w ten nieco metaforyczny sposób cele edukacji, Solarz w więk-
szym stopniu skupił się na opracowaniu szczegółowych założeń programu wycho-
wawczo-dydaktycznego, w tym treści, a także na opisie metod, form czy środków, 
jakie powinny być stosowane w uniwersytecie ludowym. W ten sposób rozwinął 
twórczo rozwiązania znane z uniwersytetów grundtvigowskich, do których ciągle 
porównywał rozwiązania własne, a które początkowo, w prawie niezmienionej 
postaci, wykorzystywano w kierowanych przez niego „zakładach”. Przywołana 
w przypisie artykułu praca autorstwa Ignacego Solarza Wiejski Uniwersytet Orka-
nowy. Cel i program, nie była pracą teoretyka-wizjonera. Wydana została w 1937 
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roku jako synteza trzynastu lat doświadczeń, które zdobywał wraz z żoną Zofią 
i współpracownikami w prowadzonych przez siebie uniwersytetach ludowych. 
Książka napisana na zamówienie Instytutu Oświaty Dorosłych zawiera zbiór pre-
cyzyjnie opisanych zagadnień, które układają się w swoisty manifest metodyczny 
wiejskiej edukacji nieformalnej. 

Czytając napisany przez Solarza rozdział o treściach, jakie powinny składać 
się na program zajęć w uniwersytecie ludowym, można założyć, że odpowiadały 
one czterem, wyróżnionym wcześniej, wymiarom środowiska wiejskiego. Zagad-
nienia z historii i literatury, którym poświęcono najwięcej czasu, miały umożli-
wić uczestnikom poznanie i zrozumienie prawidłowości rozwoju historycznego 
państw i narodów, również w aspekcie ideowo-moralnym, a także zrozumieć rolę 
jednostki w tym procesie9. Uzupełnieniem tak ukształtowanej perspektywy były 
treści przyrodnicze, które wprowadzały uczestników w świat pozaludzkiej mate-
rii ożywionej i nieożywionej, której częścią jest człowiek wraz ze swoją kulturą. 
Treści te dostarczały także informacji uzasadniających taką a nie inną specyfi-
kę geograficzną np. miejsca rodzinnego. Kolejną grupą zagadnień była tematyka 
wiejska: samorząd, zagadnienia gospodarcze czy aktualna sytuacja na wsi. Treści 
te miały jednak małe znaczenie, a ich charakter Solarz określał jako pomocniczy. 
Całość dopełniały treści różne, czyli zagadnienia służące praktycznej ilustracji 
omawianych wcześniej tematów (Solarz 1937, s.  4). 

Zakres omawianej problematyki mógł być elastycznie modyfikowany w każ-
dym kursie. To wykładowca, zbierając doświadczenia i poznając grupę uczest-
ników, decydował „jakiego ducha tchnąć w omawiane treści” oraz jakich me-
tod i środków oddziaływania użyć. Stosowna atmosfera (nastrój) panująca na 
zajęciach oraz używanie prostego języka, zrozumiałego dla każdego uczestnika, 
miały służyć „współmyśleniu i współprzeżywaniu”. Ten styl prowadzenia zajęć 
wykluczał zdaniem Solarza „odczytywanie” treści przez prowadzącego i ich bier-
ną recepcję przez uczestników. Miał stwarzać okazję do współpracy myślowej 
uczestników kursu wespół z wykładowcą Rezultat powinien być efektem współ-
działania wszystkich (Solarz 1937, s. 6). W podobny sposób należało zdaniem 
Solarza traktować wypowiedzi uczestników. Nie mogły być one sprawozdaniem 
z przeczytanej literatury czy powtórzeniem własnymi słowami myśli wykładow-
cy powinny, jeżeli mają spełniać swoją rolę, być „usiłowaniem twórczym”, wypo-
wiedzią własną, zawsze prawdziwą, nawet jeżeli czasami była to wypowiedź zbyt 
emocjonalna (Solarz 1937, s. 7). 

9  Należy pamiętać, że od lat 80. XIX wieku, kiedy inteligencja zaczęła tworzyć na ziemiach pol-
skich partie polityczne, za istotę polityki uznawano stosunek elit do mas, czyli warstwy społecz-
nej znajdującej się najniżej. W Polsce te warstwy dopiero się kształtowały. Projekt uniwersytetu 
ludowego Solarza nie miał na celu dowartościowanie konkretnej warstwy społecznej, chociaż 
dedykowany był ludności wiejskiej, ale dążenie do sytuacji, w której według jego założenia 
każda warstwa, w tym chłopi, będzie mogła cieszyć się podobnymi swobodami. Dlatego Ignacy 
Solarz starał się przede wszystkim dbać o rozwój chłopów, ale też m.in. bronił praw mniejszości 
narodowych i religijnych. 
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Pozostałe formy pracy wykorzystywane w uniwersytecie ludowym jak m.in.: 
teatr, gimnastyka, wycieczki, tańce, śpiew czy „nastrojowe czytanie” miały być 
realizowane zawsze w niepowtarzalnym stylu, który w początkowym okresie na-
zywano „stylem szyckim”, a następnie „stylem gackim”. Wydaje się, że charak-
terystyczną cechą wyznaczającą ten styl były trzy zasady, które można sformuło-
wać następująco10:
I. Zasada stałego, bliskiego współżycia uczestników kursu ze sobą i z wycho-

wawcami.
II. Zasada budowania wewnętrznej dyscypliny moralnej przez każdego 

z uczestników.
III. Zasada dbałości o jakość przedstawiania tematu bez względu na formę 

prezentacji.
W ramach pierwszej z zasad, „obcowanie w gromadzie”, czyli przebywanie 

przez cały czas trwania kursu razem (nauczyciele pracowali i spędzali czas wolny 
wspólnie z uczestnikami), miało umożliwić obserwację i wzajemne oddziaływa-
nie uczestników kursu na siebie. Konfrontacja postaw, wartości, zachowań spra-
wiała, że wypracowywano nową jakość nie poprzez narzucanie czy zastępowanie 
jednych wzorów zachowań innymi, ale poprzez zharmonizowanie doświadczenia 
życiowego i mądrości wykładowców z żywiołowością, entuzjazmem i inicjatywą 
uczestników, co pozwalało na wypracowanie postawy „trwałej w wartości i etycz-
nej w postępowaniu”. Przykładem potwierdzającym niezwykłość tej zasady jest 
przywoływana przez Solarza opinia, że po zakończeniu pierwszego kursu wszyscy 
się zmienili, a najwięcej wykładowcy (Solarz 1937, s. 13).

Druga z zasad była pochodną statusu uczestników. Byli to ludzie dorośli, 
którzy podejmując naukę oczekiwali partnerstwa w edukacji, a nie powrotu do 
rygoru szkoły młodzieżowej. W uniwersytetach ludowych Solarza jedynie na po-
czątku obowiązywał przymus zewnętrznego regulaminu, ale szybko z niego zre-
zygnowano. Rytm kursu regulowany był rozkładem zajęć, a uczestnicy sami byli 
odpowiedzialni zarówno za dyscyplinę dnia nauki i pracy, jak też za czas i for-
my spędzania czasu wolnego. Ewentualne wykroczenia czy zaniedbania w nauce 
rozwiązywano w duchu atmosfery rodzinnej i przyjacielskiej pomocy. Oznaczało 
to, że należało się wzajemnie informować o ewentualnych przyczynach danego 
zaniedbania (spóźniania się na zajęcia, czy nieobecności) i nie dociekano nad-
miernie przyczyn takich zdarzeń, ufając, że skoro fakt miał miejsce, to widocz-
nie wystąpił istotny powód. Natomiast błahe powody ewentualnych przewinień 
stawały się przedmiotem rozmowy – z przyjaciółmi, z „chrzestnymi” i okazją do 
doskonalenia moralnego. W taki sposób w placówce utrzymywano ład i wycho-
wywano w przeczuciu, że społeczna dyscyplina wewnątrz uniwersytetu ludowego 
jest sprawą godności każdego uczestnika (Solarz 1937, s. 86–87).

10  Wprawdzie Ignacy Solarz nigdy wprost tych zasad nie sformułował, ale analizując jego teksty, 
sądzę, że można je w ten sposób zapisać. Por. też I. Solarz, (1937) Wiejski Uniwersytet Orkano-
wy. Cel i program, Warszawa, s. 6–7.
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Idea edukacji grundtvigowskiej zakładała, że każdy prowadzący zajęcia był 
zarazem autorem treści i kreatorem procesu ich przekazywania. Dla Solarza fakt 
ten stanowił przesłankę dla wprowadzenia trzeciej zasady, która nakładała na 
uczestników edukacji obowiązek dbałości o wysoką jakość prezentowanego te-
matu, bez względu na jego formę. Dlatego m.in. stawiał prowadzącym zajęcia 
wysokie wymagania. Każdy z nich miał przygotować autorski program i dobrać 
takie środki oddziaływania dydaktycznego, aby angażowały „całego uczestnika”. 
Zalecał, aby omawiane zagadnienia silnie pobudzały uczestników, a każda forma 
zajęć kreowała taką relację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, która byłaby 
niepowtarzalna i zachęcała do czynnego włączania się w proces omawianego za-
gadnienia. Zasada ta obowiązywała również uczestników przygotowujących np. 
referaty lub zabierających głos w dyskusji. 

Wszystkie wskazania metodyczne, które Ignacy Solarz zawarł w swojej 
książce Wiejski Uniwersytet Orkanowy. Cel i program, trudno jest streścić w ra-
mach tego artykułu, natomiast można podjąć próbę ich syntetycznego zestawienia 
w ramach przyjętego wcześniej układu klasyfikacyjnego. Próbę taką przedstawia 
tabela 3. Co prawda zabieg taki jest o tyle ryzykowny, że niektóre opisy solarzo-
wej praktyki dydaktycznej, mają w jego książce nazwy własne, stąd też aby stały 
się czytelne i powszechnie zrozumiałe, należy zapoznać się z ich interpretacją 
w książce Solarza. 

Tabela 3. Zarys właściwości systemu dydaktycznego promowanego w uniwersytetach ludo-
wych prowadzonych przez Ignacego Solarza

Lp. Cecha 
systemu Zakres i właściwości 

1 Cele

Aktywizacja chłopstwa poprzez wychowanie przedstawicieli „masy ludowej” 
do czynnej i głównej roli w tworzeniu nowej rzeczywistości. Budzenie wiary 
mieszkańców wsi we własną wartość, a przez to budowa nowej kultury 
narodowej opartej na podłożu kultury ludowej. Rozwój intelektualny 
(poszerzanie horyzontów) i duchowy jednostek poprzez dostarczanie 
w trakcie nauki, okazji do silnych osobistych przeżyć i tym sposobem 
budzenie motywacji wewnętrznej do przyszłych działań w rodzinnym 
miejscu. Harmonizowanie życia osobistego z ideami społecznymi poprzez 
aranżowanie różnorodnych form współżycia i współpracy:

2 Treści

Zgodne z celami placówki (zakładu) i potrzebami danego kursu. Treści 
są każdorazowo elastycznie zestawiane przez prowadzących zajęcia. 
Podzielone są na trzy części: 
 I. Treści ogólne, główne – historia i literatura opisujące dzieje człowieka, 

grupy społecznej, narodu, ludzkości oraz wykłady przyrodnicze 
uzupełniające perspektywę rozwojową o opis świata pozaludzkiego.

 II. Treści specjalne, ludowe – wykłady na tematy wiejskie spełniające 
ogólne zadanie wychowawcze.

 III. Treści pomocnicze – zapoznające z warunkami i możliwościami 
urzeczywistnienia idei w praktyce. 

cd. 
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Lp. Cecha 
systemu Zakres i właściwości 

3 Metody

Czynnie angażujące uczestników przede wszystkim pod względem 
emocjonalnym i prowokujące zarazem do kontrowersyjnej, ale zawsze 
własnej refleksji intelektualnej. Wykłady, dyskusje, referaty, publiczne 
rozprawy dyskusyjne, publiczny wykład, dobrowolnie organizowane kółka 
samokształceniowe, „spowiedź” – szczera rozmowa, wycieczki, odczyty, 
czytanie gazet, śpiew, rękodzielnictwo ludowe, „czytanie nastrojowe”, teatr 
(tzw. „sztuki z głowy”), koła koleżeńskie, świetlica. Wymienione metody 
każdorazowo są adekwatnie dobierane do natury omawianych zagadnień 
(dziedziny i zakresu treści).

4 Środki

Mówiony język ojczysty, bezpośredni, często potoczny, „chłopski”. 
Wypowiedzi ilustrowane przykładami podawanymi przez uczestników. 
Stwarzanie, a nawet prowokowanie przez prowadzących sposobności 
do krytycznych wypowiedzi uczestników. Antagonistyczne zestawianie 
określonych tez i dyskusja nad nimi. Lektura polskiej i obcej literatury 
pięknej „budzącej uczucia” uczestników.

5 Formy

Formy audytoryjne, praca w małych grupach, „zorganizowana” współpraca 
do wykonania określonego zadania (prace polowe czy prace w internacie), 
indywidualne wykonywanie przyporządkowanych według określonej 
kolejności zadań (np. odbiór korespondencji z poczty). Zaplanowany w cyklu 
tygodniowym plan zajęć obejmujący również wspólny plan dnia; wspólny 
śpiew przed posiłkami, udział w zajęciach dydaktycznych, gimnastykę 
szwedzką. Dowolność w zakresie spędzania tzw. czasu wolnego. 

6
Sposoby 
kontroli  
i oceny

Brak egzaminów wstępnych i końcowych. Przyjmuje się, że każdego 
z uczestników obowiązuje „dyscyplina wewnętrzna”. Pośrednią formą 
kontroli są społeczne reguły zakładające respektowanie „współżycia 
i współpracy w gromadzie”. Obowiązuje akceptowany wzorzec „spowiedzi” 
przed „chrzestnym” lub przyjacielskiej rozmowy z grupą współuczestników 
w przypadku wystąpienia przewinień lub zaniedbań z błahych powodów. 

7 Czas 
trwania

Kursy męskie, 5-miesięczne (od końca robót jesiennych w gospodarstwie 
do początku robót wiosennych) i kursy żeńskie, trwające 3 ½ miesiąca (od 
początku wiosny do żniw). W program kursów celowo wchodziły święta 
Bożego Narodzenia i święta wielkanocne. Zajęcia trwają od poniedziałku 
do soboty włącznie, w godzinach od 08.00 do 18.45 z przerwą 45-minutową 
na gimnastykę. Obowiązuje przerwa na obiad w godzinach 12.00–15.00. 
W godzinach 20.00–21.30 dla chętnych, odbywały się zajęcia kółek 
samokształceniowych. W niedzielę w godzinach 09.00–09.45 był czas 
przeznaczony na tzw. czytanie nastrojowe. 

Źródło: opracowanie własne autora.

Analizując zawartość zarówno tabeli zamieszczonej powyżej, jak też dwóch 
wcześniej zamieszczonych zestawień tabelarycznych można dostrzec zarówno 
różnice, jak i podobieństwa w rozwiązaniach dydaktycznych proponowanych 
przez; M.F.S. Grundtviga, ks. A. Ludwiczaka i I. Solarza, będą one w dalszej 
części artykułu stanowiły układ odniesienia dla opisu rozwiązań dydaktycznych, 

cd. tabeli 3
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współcześnie obowiązujących w uniwersytetach ludowych w Polsce. Zestawienie 
tych trzech klasycznych już ujęć pozwoli także na sformułowanie pogłębionych 
uzasadnień, istotnych dla opisu fenomenu „nieformalnej dydaktyki”, która ma 
miejsce we współczesnych uniwersytetach ludowych. 

Rozwiązania dydaktyczne współcześnie wykorzystywane  
w uniwersytetach ludowych w Polsce. Rozważania wstępne

Uniwersytety ludowe w Polsce po roku 1945 przechodziły różne koleje 
(Maliszewski 2003, s. 101–117). Złożone uwarunkowania społeczno-polityczne, 
zmieniający się organizatorzy, a także nieustanne modyfikowanie przez władze 
założeń o roli i zadaniach edukacyjnych tych placówek, nie sprzyjały utrzymaniu 
etosu zbudowanego przez placówki w latach międzywojennych. Pomimo trud-
nych czasów i złożonych okoliczności uniwersytety ludowe wciąż jednak funk-
cjonowały, próbując z różnym powodzeniem promować idee niezależnej edukacji 
na wsi. 

W pierwszych latach po drugiej wojnie światowej organizatorzy tych pla-
cówek w przeważającej części swoją pracę opierali na kontynuowaniu wzorów 
z lat dwudziestych i trzydziestych. Takie podejście było całkowicie zrozumiałe, 
ponieważ organizatorami tych uniwersytetów były osoby będące wychowankami 
Solarza lub pośrednio wywodziły się ze środowiska „Chrzestnego”. Wprawdzie 
nowe władze państwowe od początku zmierzały do natychmiastowego odebrania 
niezależności programowej i organizacyjnej uniwersytetom ludowym, to jednak 
wypracowane w latach międzywojennych praktyki edukacyjne, oparte na warto-
ściach kultury chłopskiej, pozwoliły na specyficzny konsensus z ówczesną wła-
dzą w zakresie celów, treści, metod, czy środków edukacji. Niestety stan taki nie 
trwał długo (Maliszewski 2003, s. 105–106).

Postępująca ideologizacja każdej ze sfer życia społecznego zmusiła również 
organizatorów edukacji w uniwersytetach ludowych do przewartościowania sze-
regu założeń pracy wychowawczej. Funkcjonujące placówki zaczęto stopniowo 
likwidować, a w tych, które uznano za instytucje przydatne w nowych warunkach 
ustrojowych, program zajęć i metody dydaktyczne sprofilowano w kierunku edu-
kacji zawodowej. Konsekwencją tych działań było zrównanie statusu tych placó-
wek z innymi, wchodzącymi w skład szeroko rozumianego systemu oświaty do-
rosłych. Konieczność realizowania ujednoliconego programu oraz wprowadzenie 
egzaminów sprawiło, że uniwersytety ludowe stały się częścią edukacji formalnej 
i swoim absolwentom zaczęły wydawać świadectwa ukończenia placówki. Uni-
wersytety ludowe, w których prowadzący zajęcia i/lub organizatorzy nie zaakcep-
towali nowego dogmatu politycznego, zamykano pod jakimkolwiek pretekstem. 
W tym czasie część osób, których życiorysy i pedagogiczne dokonania uwiary-
godniały oblicza uniwersytetów ludowych, jako instytucji oświaty pozaszkolnej, 
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zrezygnowała z pracy w oświacie w ogóle lub podjęła pracę w innych miejscach 
związanych z edukacją dorosłych. 

Odwilż polityczna lat 50. spowodowała, że podjęto próbę reaktywacji grund-
tvigowskich i solarzowych koncepcji edukacji mieszkańców wsi, opartej na war-
tościach kultury ludowej i tożsamości miejsca, w którym wyrastała placówka. Za-
częto ponownie organizować uniwersytety ludowe. Niestety minione lata i nowe 
realia społeczno-polityczne sprawiły, że w dużej części nie były to już te organi-
zacje, w których program wychowawczy skupiony był wokół tradycyjnych dla 
oświaty ludowej idei, a stosowane rozwiązania dydaktyczne umożliwiały swo-
bodne rozwijanie umysłów i kształtowanie charakterów. W większości ponow-
nie otwartych placówek cele i treści kształcenia koncentrowały się na doraźnym 
rozwiązywaniu problemów społecznych czy ekonomicznych. Powszechnie obo-
wiązywały metody szkolne oparte na audytoryjnej i pasywnej formule. Na status 
uniwersytetów ludowych w tamtym okresie miał również wpływ polityczny pa-
tronat, jakim zostały objęte placówki wiejskiej oświaty pozaszkolnej. 

Kolejne lata jedynie w niewielkim stopniu zmieniły formułę pracy tych pla-
cówek. Ukształtowane na początku lat 60. przekonanie, że uniwersytety ludowe 
to swoistego rodzaju „ośrodki konferencyjno-szkoleniowe”, doskonalące „aktyw 
ludowy” w zakresie umiejętności organizacyjnych, zawodowych czy społecznych 
zaowocowało tym, że najczęściej ich uczestnikami byli członkowie organizacji 
młodzieżowych. Zagubiona została idea rozwoju osobistego. Doskonalono przede 
wszystkim kompetencje instrumentalne uczestników. Nieliczne próby utworzenia 
placówek, których celem byłoby rozwijanie postaw charakteryzujących się nie-
zależnością w formułowaniu myśli lub też podejmowaniu inicjatyw rozwijania 
alternatywnej, w stosunku do oficjalnej oferty państwa, formy edukacji nie upo-
wszechniły się w sposób wystarczający. 

Pewne nadzieje duża część działaczy łączyła na początku lat 80. z nurtem 
społecznej myśli niepodległościowej. Prowadzono wtedy szereg debat, dyskusji, 
rozmów na temat oblicza ideowego oraz rozwiązań dydaktycznych, jakie powinny 
być upowszechniane w placówkach odradzającej się pozaszkolnej oświaty ludo-
wej dorosłych. Oprócz licznych głosów opowiadających się za przyjęciem wzo-
rów duńskich czy szwedzkich pojawiły się także próby nawiązujące do założeń 
„pedagogiki wiciowej” Ignacego Solarza. Niestety, wdrażanie zarówno jednych, 
jak i drugich pomysłów przerwał stan wojenny (Maliszewski 2003, s. 108–110). 

Początek lat dziewięćdziesiątych to kolejne nadzieje na odrodzenie się placó-
wek edukacji dorosłych na wsi. Uniwersytety ludowe, które ze względu na swój 
rodowód historyczny wydawały się być placówkami szczególnie predestynowa-
nymi do realizowania idei edukacji obywatelskiej, zostały tymczasem uznane za 
relikt przeszłości i jako instytucja ideologicznie uwikłana w socjalistyczny system 
edukacyjny nie były wiarygodne dla ówczesnych decydentów. Równocześnie do-
konująca się zmiana zasad gry rynkowej sprawiła, że dla większości organizato-
rów prowadzenie tych placówek stało się ekonomicznie nieopłacalne. Zamykano 
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je więc stopniowo lub przekazywano pod inny patronat, nie dbając o zachowanie 
spuścizny wielu pokoleń oświatowców. Dla wychowanków uniwersytetów ludo-
wych, orędowników i aktywistów tej postaci edukacji dorosłych, nie były to dzia-
łania do zaakceptowania. Podejmowane przez nich interwencje u różnych władz 
doprowadziły do powstrzymania procesów likwidacyjnych i zachowania, chociaż 
w szczątkowej liczbie, części placówek (Maliszewski 2003, s. 113). 

Z czasem pojawiły się też nowe inicjatywy. Pasjonaci edukacji dorosłych 
w tradycyjnej formule uniwersytetów ludowych dostrzegli szansę na realizowa-
nie idei edukacji nieformalnej. Z założenia ten rodzaj edukacji trudno poddaje 
się naukowej systematyce, tym niemniej można wyróżnić w obszarze znaczenio-
wym tego pojęcia szereg postaci nauczania i/lub uczenia się dorosłych, które mają 
miejsce w życiu nieomal każdego człowieka (Pierścieniak 2009, s. 85–88). 

Analizując profil działalności różnych placówek, należy przyjąć, że nie pod-
dają się one łatwo rygorom formalnej klasyfikacji. Przyjmując klasyczne kryteria 
do oceny placówek, wybranych na potrzeby tego artykułu, ale też wielu pozosta-
łych, a wszystkie pretendują do miana uniwersytetu ludowego, należy przyjąć, 
że każda z nich na swój sposób realizuje grundtvigowską ideę szkoły dla życia. 
Za taką optyką przemawia szereg przesłanek. Od czasów powstania pierwszych 
uniwersytetów ludowych zmieniła się rola, jaką współcześnie pełni ten rodzaj 
edukacji. Zmieniły się środki wykorzystywane w edukacji i formy jej organizacji. 
Zmieniły się parametry środowiska społecznego, w jakim współcześnie funkcjo-
nują placówki edukacji dorosłych. Jednak pomimo zachodzących zmian nadal 
można przyjąć, że edukacja w uniwersytecie ludowym stanowi gwarancję jakości 
transmisji z pokolenia na pokolenie określonych wartości i wzorów zachowań 
istotnych zwłaszcza dla lokalnej społeczności. W tym kontekście lokalizacja uni-
wersytetu ludowego, rozumiana jako terytorialne umiejscowienie struktury spo-
łecznej, sprawia, że kategoria miejsca jako pojęcia antropologicznego staje się 
jednym z elementów opisu tożsamości placówki. Kolejnym będą różnej natury 
procesy, których właściwości, jeżeli je trafnie zidentyfikujemy, pozwolą w sposób 
przejrzysty i jednoznaczny opisać funkcjonujący w takiej placówce proces ucze-
nia się. Zebranie tych informacji i poddanie ich interpretacji, pozwoli na stwo-
rzenie modelu dydaktycznego i zdefiniowanie jego właściwości. Wydaje się, że 
najbardziej naturalną drogą takiego poznania będzie, podążając za myślą Grund-
tviga, przyjrzenie się praktyce! Bowiem to opis i interpretacja oddolnie kreowa-
nych procesów i praktyk, zawsze w określonym miejscu i przez konkretne osoby, 
pozwoli na poczynienie uzasadnionych ustaleń. 

Wyniki takiej analizy oraz wnioski i postulaty związane ze strukturą, funkcja-
mi czy modelem pracy współczesnego uniwersytetu ludowego w Polsce, przed-
stawię w drugiej części artykułu. Jednocześnie chciałbym pokusić się o próbę 
konceptualizacji modelu dydaktycznego współczesnego uniwersytetu ludowego, 
w opisie którego upatruję szansy zarówno na przypomnienie zasad grundtvigow-
skiej idei „uczenia się dla życia”, jak też jej współczesnej reinterpretacji. 
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Learning model at Folk High School. From history to the present day

Key words: Folk High School, M.F.S.Grundtvig, School for Life, Ignacy Solarz, 
ks. Antoni Ludwiczak, didactic model.

Summary: In the article the author analyses historical conditioning of development 
of School for Life conception created by M.F.S. Grundtvig. This is the same 
conception that underlays Folk High School conception. Rules formulated by 
the Danish educator have become a premise to creating, based on Grundtvig’s 
conception, Folk High Schools models in other countries, including Poland. Further, 
the author presents his own elaboration on three adult learning models at Folk 
High Schools; classical model that is an attempt to describe Grundtvig’s didactics, 
didactical model of Father Antoni Ludwiczak and didactical model of Ignacy Solarz.
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