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Mówienie i pisanie o historii jest przejawem tworzenia ciągłości 
tradycji, wyrażającym się w ukazywaniu określonych nurtów my-
ślenia i działania w poszczególnych epokach. Można powiedzieć, 
używając słów Adama Asnyka zawartych w wierszu Do Młodych, że 
„Każda epoka ma swe własne cele”. Przypominanie ich (celów, ide-
ałów) jest wyrazem pisania owej ciągłości historii idei, przy czym 
także idei edukacyjnych.

Źródłem każdego działania jest myśl. Poszukiwanie genezy 
myśli ludzkiej, w tym myśli edukacyjnej, jest próbą odpowiedzi na 
pytanie: po kim dziedziczymy określone idee, zasady, wartości, kto 
jest ich twórcą i  kontynuatorem? Tym samym, przy takim zało-
żeniu badań historycznych, zostaje potwierdzona słuszność prze-
słania, którego twórcą był Ralph W. Emerson, amerykański poeta 
i eseista, nazwany przez Adama Mickiewicz amerykańskim Sokra-
tesem. R.W. Emerson przekonywał, że „Tylko ci, którzy budują na 
ideach, budują dla wieczności1. Ten sam autor rozważając kwestie 
ważności instytucji społecznych był zdania, że „Żadna instytucja 
nie może być lepsza od swego twórcy”2.

Tworzone przez badaczy opowieści o  ludziach nauki, kultury, 
edukacji pokazują czytelnikowi, że bohaterowie tych dzieł służyli 
pewnym ideałom, które sami formułowali i  realizowali. A wartość 
ich biogra5i w dziejach kultury można opisać sentencją wypowie-
dzianą przez Petera Altenberga (właściwie Richarda Engländera) 
pisarza austriackiego, jednego z czołowych autorów literackiej gru-
py „Jung-Wien”. Otóż, Peter Altenberg mówił tak: „Stać się o5arą 
swoich ideałów to tyle co być zdolnym do życia”3. Wielu wybitnych,  

1  R.W. Emerson, Myśli, Lublin 1997, s. 112.
2  Tamże, s. 94.
3  Mądrość mówi przyciszonym głosem. Aforyzmy austriackie, wybór i przedsło-

wie S.H. Kaszyński, Poznań 2000, s. 43. 
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a niekiedy zapomnianych, twórców myśli edukacyjnej dało świade-
ctwo swym życiem, że byli zdolni do działania wartościowego, a zara-
zem życia pożytecznego dla innych. Tworzyli nie tylko idee, ale i in-
stytucje w myśl określonych idei, które przetrwały po dzień dzisiejszy 
i są nośnikami pamięci historycznej.

Trzeba jednak mieć świadomość, że wskazanie tego czy inne-
go wydarzenia, osoby, instytucji jako ważnego/ważnej w  historii 
jest zawsze wynikiem wyboru autorów. Jest efektem ich ideowego, 
światopoglądowego przekonania, a  i  warsztatowego doświadczenia 
badawczego. Bowiem jak trafnie podkreśla Marcin Kula, analizu-
jąc źródła historyczne, „Nośniki pamięci nie dla wszystkich niosą 
tę samą pamięć”4. Należy też zauważyć, że w ogólnej re@eksji nad 
dziejami jest także wiele słuszności w wypowiedzianej przez Hen-
ryka Elzenberga tezie, który w Kłopotach z  istnieniem pisał tak: „O 
tak zwanym charakterze epoki rozstrzyga nie to, co się w niej dzieje, 
ale to, co jest przyswajane przez świadomość żyjących w niej ludzi”5. 
I o tej myśli powinni pamiętać badacze przeszłości, tworzący poprzez 
swoje dzieła ciągłość tradycji.

Władysława Szulakiewicz

4  M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002, s. 275–284.
5  H. Elzenberg, Kłopoty z istnieniem, Aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1963, 

s. 250.



Introduction

Talking and writing about history is a  manifestation of cre-
ating a  continuity of tradition which expresses itself in present-
ing particular schools of thought and courses of action in various  
epochs. It may be argued that “Every epoch has its special goals in 
store” quoting words from Adam Asnyk’s poem “To the Young”. 
Recalling them (goals and ideas) is an expression of creating the 
above-mentioned continuity of historical ideas, as well as, educa-
tional ones.

Ue source of every action is a thought. Searching for the gene-
sis of human thought, also the educational one, is an attempt to an-
swer the question: who do we inherit certain ideas, rules and values 
from, who is their creator and continuator? Uereby, based on such 
understanding of historical research, the credibility of R.W. Emer-
son’s message is con5rmed. Uis American poet and essayist, whom 
Adam Mickiewicz named “the American Socrates”, argued that 
“only those who build on ideas, build for eternity”1. Ue same au-
thor, when considering the issue of validity of social institutions, 
claimed that “No institution can be better than its creator”2.

Created by researchers, tales of people of science, culture, edu-
cation convince the reader that the heroes of these works served 
certain ideas, which they formed and realized themselves. And the 
value of these biographies in the history of culture may be described 
with the sentence by Peter Altenberg (in fact, Richard Engländer) 
Australian writer, one of the main authors of the literary group 
“Jung-Wien”. Namely, Peter Altenberg argued that ”Becoming 
the victim of your own ideas means as much as becoming capable 

1  R.W. Emerson, (oughts, Lublin 1997, p. 112.
2  Ibidem, p. 94.
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of living”3. Many prominent people, sometimes forgotten, creators 
of educational thought gave an exemplary testimony of their lives, 
proving to be capable of valuable actions and of living a life bene5-
cial to others. Not only did they create ideas, but also institutions in 
accordance with particular ideas, which have been preserved until the 
present day and which are historical memory vehicles.

However, we need to be aware of the fact that indicating wheth-
er a particular event, person or an institution is regarded as signi5-
cant in history is always the result of authors’ choices. Such choices 
are aXected by their ideological, worldview beliefs as well as their 
workshop and research experience. Since as Marcin Kula accurately 
emphasises, when we analyse historical sources “memory vehicles do 
not carry the same memory for each and every person”4. It is also 
essential to point out that in the general re@exion on history, there 
is a lot of truth in Henryk Elzenberg’s argument, who in “Ue Trou-
ble with Existence”, wrote “Ue thing that determines the so-called 
character of an epoch is not what is happening at that time, but what 
the consciousness of contemporary people absorbs”5. While creating 
through their works a continuity of tradition, researchers should bear 
that thought in mind.

Władysława Szulakiewicz

3  Wisdom speaks in a  hushed voice. Austrian aphorisms selection and foreword, 
S.H. Kaszyński, Poznań 2000, p. 43. 

4   M. Kula, Vehicles of historical memory, Warsaw 2002, p. 275–284.
5   H. Elzenberg, (e Trouble with Existence, Aphorisms in Time, Krakow 1963, 

p. 250.


