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Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja instytucji oświatowej zaj-
mującej się edukacją dorosłych, działającej we Wrocławiu w latach dwudzie-
stych i trzydziestych ubiegłego wieku. Wrocławski Uniwersytet Powszechny, 
bo o nim mowa, miał silne związki ze środowiskiem filozoficznym będącym 
przedmiotem zainteresowań badawczych piszącej te słowa. Pierwotnie poja-
wiła się potrzeba wyjaśnienia charakteru tych związków. Następnie rozwinęła 
się ona w potrzebę głębszego wniknięcia w funkcjonowanie Wrocławskiego 
Uniwersytetu Powszechnego. W ten sposób powiększała się ilość materiału 
gromadzonego głównie na podstawie analizy pisma wydawanego przez Wro-
cławski Uniwersytet Powszechny: „Blätter der Volkshochschule Breslau”. Ko-
lejnym krokiem było uporządkowanie tego materiału i przedstawienie w opar-
ciu o niego krótkiej historii tej instytucji oświatowej. Znacznie ważniejsze jed-
nak niż opis powstania i rozwoju Wrocławskiego Uniwersytetu Powszechnego 
stało się ukazanie jego specyfiki. Wynikała ona z przekonania jego twórców, 
że kształcenie nie polega na mechanicznym przekazywaniu wiedzy, lecz jest 
procesem organicznie sprzężonym z potrzebami i zainteresowaniami czło-
wieka, a jego celem jest doprowadzenie do rozwoju tkwiących w człowieku 
możliwości. Osiągano to, wzorując się na sokratejskiej metodzie uświadamia-
nia sobie przez uczestników kursów własnej niewiedzy i odkrywania ukrytej 
w nich wiedzy. Zajęcia organizowane były we wspólnotach pracy (grupach 
roboczych) i prowadzone w formie dialogu. 

Model kształcenia dorosłych realizowany we Wrocławskim Uniwersy-
tecie Powszechnym zasługuje na uwagę. Dlatego też warto mu się dokładniej 
przyjrzeć. 

2. Z historii oświaty dorosłych
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Uniwersytety powszechne jako podstawowa instytucja oświatowa  
kształcenia dorosłych w Niemczech 

Pod koniec XIX wieku rozpoczął się w Niemczech ruch rozszerza-
nia działalności uniwersytetów na kształcenie robotników i rzemieślników. 
Organizowano cykle wykładów, w których popularyzowano wyniki badań 
naukowych. Wychodzenie uniwersytetów poza środowisko akademickie za-
początkowało proces tworzenia się jednej z ważniejszych instytucji oświato-
wych zajmujących się kształceniem dorosłych – uniwersytetu powszechnego 
(Volkshochschule). Od 1919 roku rozpoczął się, jak to się określa w literaturze 
przedmiotu, „bum założycielski” (Gründungsboom) tego rodzaju instytucji 
oświatowych. Uniwersytety powszechne powstawały w wielu miastach i stały 
się wkrótce centrum kształcenia dorosłych w Niemczech (Filla 2009, s. 1). Ist-
niało wówczas zapotrzebowanie społeczne na działania edukacyjne. W okresie 
zagubienia znaczniej części niemieckiego społeczeństw po pierwszej wojnie 
światowej poszukiwano nowej orientacji politycznej i życiowej (Przybylska 
1999, s. 50).

W dosłownym tłumaczeniu były to wyższe szkoły ludowe (Volkshoch-
schulen). W nazwie tych szkół odwoływano się do bogatego znaczenia słowa 
ludowy w języku niemieckim oznaczającego także powszechny, dostępny dla 
wszystkich. Podobne znaczenie ma to słowo także w języku polskim. Uniwer-
sytety powszechne (ludowe) w Niemczech różniły się od uniwersytetów ludo-
wych działających w Danii zgodnie z koncepcją kształcenia dorosłych rozwi-
janą przez Mikołaja Grundtviga. Te ostanie były, i są nadal, placówkami pro-
wadzącymi dłuższe kursy dla uczestników, którzy zamieszkują w internacie 
placówki, natomiast uniwersytety powszechnie to placówki typu miejskiego, 
bez internatu, prowadzące różne kursy i programy edukacji dorosłych (Gre-
ger 1994, s. 7). Różnice między uniwersytetami ludowymi typu duńskiego 
a niemieckimi były silnie akcentowane na początku XX wieku, choć zarówno 
idee Grundtviga, jak i doświadczenia duńskich internetowych uniwersytetów 
ludowych wpłynęły na charakter niemieckich uniwersytetów powszechnych 
(Przybylska 1999, 184). 

Sytuacja polityczna i gospodarcza Niemiec po zakończeniu pierwszej 
wojny światowej sprzyjała, jak to zostało wyżej powiedziane, powstawaniu 
uniwersytetów powszechnych, wyrastających na fali dążenia do odrodzenia 
moralnego Niemiec i do budowy silnej narodowej wspólnoty. Dążenie to opie-
rało się na przekonaniu o wyróżnionym znaczeniu Niemiec w kulturze Europy, 
na jej nastawieniu na wartości odmienne niż te, które wyznają pozostałe kraje 
europejskie. 

Niezależnie jednak od ideologicznych uwarunkowań powstawania pierw-
szych uniwersytetów powszechnych w Niemczech, ważne było, i jest także 
dziś, ich silne powiązanie ze szkolnictwem wyższym. Dla uniwersytetów 
ludowych (powszechnych) powiązania szkoły wyższej z edukacją dorosłych 
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mają charakter podstawowy (Greger 1997, s. 7). Ten związek był istotną ce-
chą Wrocławskiego Uniwersytetu Powszechnego. Zarówno w jego powstaniu, 
jak i w tworzeniu programu nauczania brali udział profesorowie Uniwersytetu 
Wrocławskiego, w tym wiodący był udział filozofów. W tamtym czasie pe-
dagogika była jeszcze silnie związana z filozofią i dopiero zyskiwała swoją 
własną tożsamość (Solarczyk 2008, s. 190). Stąd też nie może dziwić obecność 
filozofów w radzie programowej omawianej instytucji oświatowej. Sformuło-
wane przez tę radę założenia kształcenia dorosłych nie straciły, jak się zdaje, 
na swej aktualności. 

Powstanie i rozwój Wrocławskiego Uniwersytetu Powszechnego 

Wrocławski Uniwersytet Powszechny (w skrócie WUP)1 powstał w 1919 
roku z inicjatywy grupy osób, wśród których byli także dwaj pracownicy Se-
minarium Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego: Eugen Kühnemann 
i Siegfried Marck. Dyrektorem Wrocławskiego Uniwersytetu Powszechnego 
został Alfred Mann, uczeń wymienionych wyżej profesorów – filozof i pedagog. 

W zarządzie Wrocławskiego Uniwersytetu Powszechnego, który był jego 
najwyższym organem, znaleźli się przedstawiciele związków zawodowych, 
rady miejskiej Wrocławia, władz oświatowych, nauczycieli itd. Prócz zarządu 
działały jeszcze inne ciała kolegialne, jak na przykład rada programowa oraz 
reprezentacja studentów. 

Urząd miejski Wrocławia, choć był zaangażowany w powstanie Wro-
cławskiego Uniwersytetu Powszechnego, szybko popadł w konflikt z jego radą 
programową i w związku z tym musiano szukać innych źródeł finansowania. 
Przyznane WUP pomieszczenia w biurach urzędu miejskiego na Berliner Platz 
1 a (dzisiejszy Plac Orląt Lwowskich) zostały wkrótce zastąpione pomiesz-
czeniami w Städtische Versicherungsamt przy Springerstrasse 5-9 (dzisiejsza 
ulica W. Bogusławskiego). W następnych latach siedziba WUP była kilka razy 
przenoszona.

Zajęcia odbywały się w godzinach wieczornych w wynajmowanych kla-
sach wrocławskich szkół, instytutów uniwersyteckich, w prywatnych pomiesz-
czeniach różnych organizacji. Na posiedzenia zarządu WUP oraz zebrania na-
uczycieli wykorzystywano sale wrocławskiego Ratusza. Walne zebrania szkolne 
połączone z wykładem dla wszystkich słuchaczy WUP odbywały się w auli 
Matthiasgymnasium (obecnie gmach Narodowego Zakładu im. Ossolińskich). 

Zajęcia organizowane były w cyklach kilkudziesięciu kursów, których 
tematy zmieniały się w kolejnych latach istnienia WUP, lecz mimo to ich 
trzon pozostawał niezmienny. Tworzyły go takie przedmioty jak: filozofia, 
sztuka, literatura, historia, nauka o kulturze, nauka o państwie i prawie, na-
uka o religii, matematyka i nauki przyrodnicze, zajęcia praktyczne i gimna-
styka. Nauka w WUP organizowana była w dwóch bądź w trzech semestrach. 

1 Skrót został utworzony jedynie na potrzeby niniejszego artykułu. 
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W kilkudziesięciu kursach (w pierwszym roku funkcjonowania WUP było ich 
33, a w roku 1930 – 93), uczestniczyło od kilkuset do kilku tysięcy osób (od-
powiednio w pierwszym roku 706, a w 1930 – 2027) (Mann 1930, s. 83). Naj-
więcej uczestników liczyły kursy organizowane w latach kryzysu ekonomicz-
nego, kiedy to większość kształcących się stanowili bezrobotni. W 1932 roku 
liczba studiujących w WUP przekroczyła 3000 (Mann 1932, s. 63). Wsparciem 
dla kursów były porozumienia podpisane z bibliotekami, które gromadziły po-
zycje książkowe wykorzystywane przez uczestników kursów zgodnie z ocze-
kiwaniami prowadzących. Prócz kursów odbywały się także zajęcia chóru, 
szkolnej orkiestry, spotkania muzyczne oraz wyjazdy plenerowe, w czasie któ-
rych organizowano różne uroczystości, na przykład obchody dnia równonocy 
letniej czy też uroczystość zakończenia zajęć. W latach trzydziestych organi-
zowano dłuższe wyjazdy studyjne zarówno artystyczne, jak i historyczne.  

Zgodnie z założeniami programowymi WUP nie miał być konkurencją 
dla szkół zawodowych. Nie było w nim egzaminów, nie wydawano świadectw. 
Zadaniem kursów prowadzonych w ramach WUP nie było przekazanie słu-
chaczom niezwiązanych ze sobą porcji wiedzy. Chodziło o wykształcenie. Jak 
pisał dyrektor WUP Alfred Mann: „W każdym, kto do nas przychodzi, chcemy 
rozwinąć wartościowe zarodki, pokazać prawa natury, związki historii i społe-
czeństwa, umożliwić odnalezienie wewnętrznych skłonności, czyniących jego 
życie wartościowym” (Mann 1922, s. 26). Głównymi zadaniami omawianej 
instytucji oświatowej było upowszechnianie wykształcenia wśród robotników 
i rzemieślników i doradztwo zawodowe. Oferta Wrocławskiego Uniwersytetu 
Powszechnego była adresowana do pracujących mężczyzn i kobiet w wieku 
powyżej 18 lat, którzy mieli ukończoną szkołę powszechną bądź średnią. Jeśli 
ktoś nie spełniał tego warunku, mógł brać udział w kursach i kształcić się po 
uzyskaniu zgody zarządu WUP. 

Rekrutacja odbywała się na zasadzie koleżeńskiej agitacji, ze wszystkimi 
elementami, jakie wykorzystuje się w tego typu działaniach, a zatem z odwo-
ływaniem się do poczucia  solidarności, a nawet do poczucia winy (powinno-
ścią każdego studenta było przyprowadzenie ze sobą nowego studenta). 

Wrocławski Uniwersytet Powszechny nie był początkowo dotowany 
przez państwo i w związku z tym przez wiele lat przeżywał trudności finanso-
we. Opłaty za kursy pochodzące od ich uczestników nie wystarczały na pokry-
cie kosztów utrzymania oraz honoraria nauczycielskie. W jednym z numerów 
„Blätter der Volkshochschule Breslau” z 1922 roku pojawił się apel o pomoc 
w utrzymaniu płynności finansowej WUP. Spadek wartości marki doprowa-
dził do zwiększenia zadłużenia, którego instytucja ta nie była w stanie spłacić. 
W rezultacie apelu WUP otrzymał wsparcie od prywatnego sponsora. 

W 1927 roku powstał Reichsverband der deutschen Volkshochschulen, 
za sprawą którego sytuacja WUP się ustabilizowała, podobnie jak sytuacja 
wszystkich zrzeszonych w związku uniwersytetów powszechnych. Dodatko-
wo w finansowanie tego typu instytucji oświatowych włączyło się państwo, 
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a to ze względu na rolę, jaką zaczęły one odgrywać w latach wielkiego kryzysu 
gospodarczego pod koniec lat dwudziestych i na początku lat trzydziestych 
ubiegłego wieku. Bezrobocie stało się wówczas bardzo poważnym problemem 
społecznym. Dla osób niepracujących udział w kursach był sposobem na ży-
cie a przynajmniej zajęciem ułatwiającym przetrwanie. W 1931 Wrocławski 
Uniwersytet Powszechny powołał do życia Heimvolkshochschule w Querbach 
(Przecznica) w Górach Izerskich, gdzie organizowano czterotygodniowe kursy 
wyjazdowe dla bezrobotnych. Prócz nauki rozwijano tam formy wspólnotowe-
go życia pozwalające ich uczestnikom na powrót do normalności. 

Sytuacja Wrocławskiego Uniwersytetu Powszechnego zaczęła się zmie-
niać po dojściu nazistów do władzy, którym nie na rękę były wzorce życia 
propagowane w czasie zajęć prowadzonych w ramach WUP, przede wszyst-
kim charakter upowszechnianej przez niego wspólnoty. Naziści eliminowali 
wszystko, co nie było zgodne z propagowaną przez nich wizją kształcenia, 
poza tym monopolizowali instytucje oświatowe. Prawdopodobnie WUP za-
kończył swoją działalność w 1933 roku. Ostatni numer „Blätter der Volks-
hochschule Breslau” ukazał się w 1932 roku a z informacji biograficznych 
dotyczących Alfreda Manna wynika, że w 1933 roku nie był on już dyrektorem 
WUP. Oczywiście oba te fakty niczego nie dowodzą, ponieważ WUP mogło 
zostać przejęte przez narodowych socjalistów, jak miało to miejsce w przypad-
ku innych tego typu placówek. Jeśli jednak tak się stało, to z pewnością WUP 
nie był już tą samą instytucją co wcześniej. 

Sokratejska maieutyka jako wzór metody kształcenia dorosłych  
we Wrocławskim Uniwersytecie Powszechnym 

Powstanie Wrocławskiego Uniwersytetu Powszechnego związane było, 
jak już o tym była mowa, z sytuacją, w jakiej znalazły się Niemcy po pierwszej 
wojnie światowej. Przesłanką jego powstania było przekonanie żywione przez 
wielu ówczesnych intelektualistów o potrzebie odnowy moralnej i duchowej 
niemieckiego społeczeństwa, bez czego niemożliwa była odbudowa politycz-
na i gospodarcza Niemiec. Mówiono o tym, że całe Niemcy muszą stać się 
jednym wielkim uniwersytetem powszechnym, co oznaczało objęcie kształ-
ceniem wszystkich warstw społecznych. W uniwersytecie powszechnym wi-
dziano zatem realizację postulatu moralnego stworzenia potężnych Niemiec, 
które będą mogły być konkurencyjne w stosunku do takich potęg jak Francja 
i Anglia. Nie przez podporządkowanie się panującym tam wartościom, a przez 
kierowanie się ku wartościom im przeciwnym. Chodziło o istniejące wów-
czas i wyrażane często przekonanie o banalnym charakterze kultury opartej na 
dążeniu do konsumpcji i indywidualizmie, a taka miała być kultura anglosa-
ska i romańska. W tej kulturze, określanej jako kultura myślenia o pieniądzu, 
wszystko staje się towarem i obliczone jest na zysk. W przeciwieństwie do 
tego niemiecka kultura kieruje się ku wartościom nieprzemijającym. W czasie 
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obchodów dziesięciolecia istnienia WUP burmistrz Wrocławia Otto Wagner 
podkreślał, że jest on dla tych, którzy nie tylko chcą zarabiać, ale chcą być 
także ludźmi (Grumbkow von 1930, s. 68).

Owo przeciwstawienie tych, którzy chcą być ludźmi tym, którzy chcą 
zarabiać, stanowiło ideową podstawę działania WUP. Z jednej strony chodziło 
o jednostkę – człowieka, który zgłaszał się na zajęcia, a z drugiej o wspólnotę, 
do której należał jako jednostka. Oba bieguny uzupełniały się wzajemnie, a ich 
istnienie miało umożliwić osiągnięcie pełni człowieczeństwa, które mogło się 
urzeczywistnić jedynie we wspólnocie. Stąd też grupy tworzone przez uczest-
ników kursów oraz ich nauczycieli nazywano wspólnotami pracy (grupami 
roboczymi) i starano się stosować w nich bezpośrednie metody oddziaływania, 
podobnie jak to czynił Sokrates na ateńskim rynku. „Albowiem także my”, wy-
jaśniał Siegfried Marck w mowie wygłoszonej w czasie obchodów dziesiątej 
rocznicy powstania WUP, „nauczyciele, doświadczamy tego, jak często w czasie 
zajęć w pozornie pewnej wiedzy zostaje odkryta niewiedza i jak często uczący 
się nie wie, jaką prawdziwą wiedzę nosi w sobie” (Marck 1930, s. 85).

Wspólnoty pracy powstały w wyniku dyskusji, jakie toczyły się w la-
tach dwudziestych ubiegłego wieku nad „prawidłową” metodą nauczania do-
rosłych. Program prowadzenia zajęć w ramach wspólnot pracy opracowany 
przez Manna oceniany jest dzisiaj jako awangardowe, jak na tamte czasy, po-
łączenie „praktyki nauczania, bazy empirycznej i refleksyjnego kształtowania” 
(Seitter  2010, s. 394). 

Sokratejska sztuka położnicza stanowiła wzór dla grup roboczych 
w WUP, nauczyciele nie byli wiedzącymi przekazującymi niewiedzącym por-
cje wiedzy do przyswojenia, lecz przewodnikami pomagającymi im w dojściu 
do własnej wiedzy, a dokładnie mówiąc, do samowiedzy. Osiągano to przez 
wprowadzenie uczestników kursów w zakłopotanie, zmieszanie, poruszenie, 
będące punktem wyjścia do odkrycia własnej wiedzy, do poznania siebie, tego, 
co w każdym człowieku najbardziej własne. Wiedza o sobie nie pochodzi z ze-
wnątrz, lecz zostaje wydobyta z pamięci, odsłonięta. 

Zadaniem, jakie stawiały sobie wspólnoty pracy, było rozwijanie warto-
ściowych zarodków tkwiących w jednostce, nie poprzez urabianie jej i formo-
wanie zgodnie z jakimiś gotowymi wzorami, lecz przez prowadzenie i ukie-
runkowywanie tak, by dotarła ona do własnego powołania. Dlatego też zale-
caną metodą zajęć była rozmowa, w czasie której wspólnie dochodzono do 
celu, jakim było zrozumienie siebie i wykonywanego przez siebie zawodu. 
Prócz tego rozwijano pożądane racjonalne nastawienie co do własnego rozwo-
ju. Chodziło o traktowanie swojego własnego rozwoju jako zadania stawiane-
go równolegle do rozwoju zawodowego. „Jeśli ktoś – pisał Mann – dąży do 
pogłębienia i opanowania swojej pracy zawodowej (np. elektromonter chce 
poznać prawa fizyki), jeśli rodzice dążą do zdobycia wiedzy pozwalającej im 
poznać lepiej swoje dzieci, to cele stawiane przez WUP wychodzą temu na-
przeciw” (Mann 1927–1928, s. 131). 
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Przykładem a jednocześnie ilustracją realizacji tego zadania może być 
historia młodej dziewczyny, która chciała zostać nauczycielką, lecz rodzice 
zmusili ją do obrania innej drogi, według nich, korzystniejszej dla niej. Zgod-
nie z ich zaleceniem nauczyła się ona szyć i zaczęła pracować, nienawidząc 
wykonywanego przez siebie zajęcia. Doszło nawet do tego, że popadła w cięż-
ką chorobę. Dopiero nauka we Wrocławskim Uniwersytecie Powszechnym 
pozwoliła jej zrealizować długo nieurzeczywistnione pragnienie zostania na-
uczycielką. Jak podkreślała w liście pisanym do dyrektora Manna, stało się tak 
nie tylko za sprawą kursów, w jakich uczestniczyła w WUP, ale także dlatego, 
że znalazła tu wspólnotę podobnie myślących i czujących ludzi. 

Przytoczony przykład przybliża sposób, w jaki w WUP realizowane było 
osiąganie owego pożądanego racjonalnego nastawienia. Dokonywało się to 
przez pozytywne oddziaływanie na jednostkę grupy ludzi stawiających przed 
sobą podobne cele. Z tego poziomu dopiero można było przejść do bardziej 
abstrakcyjnych wymiarów, jak naród i niemieckość. Stąd podstawowe kursy 
organizowane w WUP dotyczyły takich przedmiotów jak język ojczysty, hi-
storia, literatura i sztuka oraz niemiecka filozofia i religia (Vogt 1922, s. 32).

Wspólnoty pracy miały być sposobem takiego kształtowania światopo-
glądu, by człowiek nie prowadził bezsensownego, pustego życia. Owe zabiegi 
wpisywały się w dyskutowaną wówczas kwestię ośmiogodzinnego dnia pra-
cy, mającego umożliwić robotnikom aktywność pozazawodową. Chodziło 
o uchronienie człowieka przed staniem się maszyną, umożliwienie mu odna-
lezienia takich cech, za sprawą których mógłby prowadzić wartościowe ży-
cie. WUP miał pomagać we wszechstronnym rozwoju człowieka także przez 
kształtowanie sposobów spędzania wolnego czasu. Chodziło o „odprężenie po 
nacisku codzienności”, o takie odprężenie, które nie jest tylko „odespaniem 
zmęczenia”. Miało to być „odprężenie przez naprężenie innych sił przydat-
nych w służbie codzienności, pobudzenie zdolności tkwiących w człowieku” 
(Marck 1930, s. 87). W programie kształtowania czasu wolnego odwoływano 
się do Platońskiego ideału łączenia muzyki, gimnastyki i filozofii. Dodatkowo, 
stwarzając człowiekowi możliwości rozwoju, w WUP podejmowano walkę 
z nałogami zarówno picia, jak i palenia. 

Jak wyglądało w praktyce funkcjonowanie wspólnot pracy (grup robo-
czych)? Po pierwsze za wzór dla nich służyły takie twory organizacyjne WUP 
jak zarząd, w którym gromadzili się przedstawiciele uczących się i kolegium 
nauczycielskiego, związków zawodowych, władz miejskich. Ciało kolegialne 
zrzeszało zatem ludzi o różnych przekonaniach politycznych i światopoglą-
dzie, a jednak wypracowujących wspólne kierunki działania. Prócz wspólno-
towych form pracy realizowanych w trakcie kursów organizowano także, jak 
była o tym wyżej mowa, wiele wspólnych imprez i uroczystości.  

Wspólnoty pracy realizowały programowe założenie WUP wynikające 
z przekonania, że wykształcenie jest kształtowaniem osobowości, rozwijaniem 
tkwiących w człowieku zarodków, a nie urabianiem, wydobywaniem tego, co 
w człowieku jest zawarte, a nie poprawianiem tego. 
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Wiedza jakościowa a nie ilościowa 

Prócz celu, jakim był samorozwój uczących się oraz odkrycie przez nich 
własnego powołania idącego w parze z wykonywanym zawodem, kształcenie 
w WUP miało na celu stworzenie opozycji dla procesów mechanizacji, jakim 
poddawana jest jednostka, procesów ograniczających ją i czyniących jej życie 
jednowymiarowym. Miało się to dokonywać poprzez wszechstronny rozwój 
uczących się umożliwiający im udział w kulturze wyższej, a nie tylko jedno-
stronne uczestnictwo w jednej z jej form – pracy. 

Ten problem postawił już Fryderyk Schiller w swoich Listach o estetycz-
nym wychowaniu człowieka, gdzie krytykował cząstkowość i jednostronność 
ludzkiej egzystencji sprowadzającej się do rozwoju użytecznych nawyków 
a nie pełnej osobowości. Polega ono, co często podkreślał w swoich wystąpie-
niach dyrektor WUP Mann, na rozwijaniu istniejących w każdym człowieku 
uzdolnień. Kształcenie ma być prowadzeniem, a nie urabianiem, wydobywa-
niem tego, co w człowieku jego najbardziej własne. Dzięki temu człowiek 
miał osiągnąć swoją własną postać lub „rozwinąć swoje wewnętrzne powo-
łanie”, jednak nie dla własnych partykularnych celów, a dla dobra wspólno-
ty. Przy czym nie chodziło o proste przygotowanie do pracy wspólnotowej, 
ale o znalezienie swojego miejsca we wspólnocie. Ów wspólnotowy duch był 
tym, co pozwalało najpełniej zrozumieć podstawy, na jakich funkcjonowała 
omawiana instytucja oświatowa. My, nasz, razem, oto cechy tego ducha, który 
charakteryzował wspólnotę pracy i pracujących, bo przecież w WUP kształcili 
się robotnicy i rzemieślnicy. Wprawdzie każdy uczący się tutaj miał za zadanie 
rozwijać się jako jednostka, w czym mieli mu pomagać nauczyciele, jednak 
nie jako jednostka dla społeczeństwa indywidualistycznego, lecz jako jednost-
ka współdziałająca w dobru wspólnoty (grupy społecznej, państwa, narodu). 

U podstaw tego rodzaju działań leżało przekonanie, iż celem rozwijania 
silnego wspólnotowego ducha jest ratowanie cywilizacji od pustego konsump-
cjonizmu i kultury masowej. Stąd apelowanie do jednostek o pielęgnowanie 
wartości i współudział w kulturze wyższej. 

W tym miejscu rozważane wcześniej wspólnoty pracy łączyły się z pro-
gramowym kształceniem rozumianym jako wszechstronne kształtowanie czło-
wieka, jako przekazywanie mu wiedzy jakościowej a nie ilościowej. Wykształ-
cenie nie jest zbiorem informacji zdobytych mozolnie w trakcie uczenia się. 
Zadaniem kształcenia nie jest powiększanie tego zbioru, lecz wyrabianie umie-
jętności korzystania z niego. Wykształcenie, jak pisał Erich Schmidt, oznacza 
rozwinięcie dotychczasowego sposobu myślenia. Może się ono dokonywać 
jedynie na gruncie faktycznego zainteresowania tym, co ma się poznać. Uczyć 
się, kształcić się, to niejako wzrastać w samym sobie przez przyrost duchowe-
go ciała zbudowanego z wiedzy. Proces kształcenia nie może być czysto me-
chaniczny, obliczony na przyswojenie sobie różnych przydatnych informacji 
i nawyków. „Kiedy robotnik stoi przy maszynie i wykonuje różne czynności, 
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to zadaje sobie pytanie: Dlaczego? Po co? Jednak owo „dlaczego” i „po co” 
jest życzeniem, by przyswoić sobie organicznie to, co nowe, a nie nauczyć 
się nieorganicznie chwytu jako czystej umiejętności” (Schmidt 1929–1930, 
s. 158–159). Przyswajanie nawyków w procesie uczenia się nie odbywa się 
mechanicznie, nie może być prostym „wpisywaniem” w człowieka instrukcji 
działania. Łączy się ono z rozumieniem celu zdobywania nowych umiejętności 
i włączaniem ich w całościowe działanie człowieka. Pogląd ten stał w opozycji 
do rozpowszechnionego wówczas dążenia do wyników. W kształceniu jako-
ściowym celem było wzrastanie wiedzy osiągane w procesie przyswajania no-
wych umiejętności, które miały wzbogacać i rozwijać człowieka a nie jedynie 
podnosić jego umiejętności zawodowe. Ostatecznym rezultatem kształcenia 
nie są „wyniki” i punkty, lecz rozwój jednostki i umiejętności wspólnotowego 
życia. Tylko bowiem wszechstronnie rozwinięta jednostka umiejąca współpra-
cować z innymi może być pełnowartościowym człowiekiem. 

Zakończenie 

Przedstawiony wyżej Wrocławski Uniwersytet Powszechny był jedną 
z wielu tego typu instytucji oświatowych, które powstawały w Niemczach 
po pierwszej wojnie światowej na fali dążeń do odrodzenia ekonomicznego 
i moralnego kraju. Podstawowym jego zadaniem było upowszechnianie wie-
dzy i kształcenie dorosłych, pracujących osób, robotników i rzemieślników. 
Nie chodziło o pogłębianie umiejętności zawodowych, ale rozwijanie wiedzy 
ogólnej, o uzupełnianie wykształcenia ogólnego niezbędnego do samodziel-
nego myślenia i rozumienia świata oraz wykonywanego przez siebie zawo-
du. Twórcy WUP rozumieli to zadanie jako odkrywanie przez uczących się 
własnego powołania, wszechstronny rozwój osobowości, który umożliwia 
wartościowe życie, także pozazawodowe. Proces kształcenia odbywał się we 
wspólnotach pracy (grupach roboczych) tworzonych przez uczących się i na-
uczających. Główną metodą kształcenia było dochodzenie do wiedzy poprzez 
rozmowę i wydobywanie zarodków tkwiących w każdym z uczących się, po-
znaniem przez nich samych siebie. 

Założenia programowe Wrocławskiego Uniwersytetu Powszechnego 
i stosowane w nim metody kształcenia nie mają jedynie wartości historycznej, 
zasługują na uwagę ze względu na akcentowanie znaczenia wiedzy umożli-
wiającej człowiekowi jego pełny rozwój. Metody kształcenia w WUP opierały 
się na filozofii, która przecież także i dziś może odgrywać ważną rolę w kształ-
ceniu dorosłych. Należy tylko rozumieć, że nie chodzi o filozofię oderwaną od 
życia i działania człowieka, ale o taką, która pomaga mu odkryć swoje własne 
możliwości i podaje sposoby ich urzeczywistnienia. Nauczyciele pracujący we 
Wrocławskim Uniwersytecie Powszechnym odwoływali się do sokratejskiej 
sztuki położniczej, ale przecież nie tylko ją można brać pod uwagę. Istnie-
je bogata tradycja metod pracy nad sobą w wieku dojrzałym wywodząca się 
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z filozofii, która była rozwijana w szkołach stoickich w I i II wieku n.e.  Można 
się jej przyjrzeć i spróbować wykorzystać tak, by ułatwić człowiekowi sta-
wanie się suwerennym podmiotem działań, jednostką w pełni wykorzystującą 
swój potencjał. Odpowiedź na pytanie, jak tego dokonać, wykracza poza ramy 
niniejszego artykułu. 
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Summary

The Philosophical Basis for Teaching at the pre-war Wrocław Popular 
University (Volkshochschule zu Breslau)

Keywords: The Wrocław Popular University, working communities, human 
development, Socratic maieutics.

The article presents both the history of the Wrocław Popular University 
and the teaching methods used there. The Wrocław Popular University 
was founded in 1919 by a group of people, among whom some professors 
of philosophy could be found. The curriculum was, first of all, worker- and 
handworker-directed, and also the unemployed were offered some courses 
during The Great Depression. After the National Socialists assumed power 
in Germany, the Wrocław Popular University rearranged its role and, probably 
in 1933, it ceased to exist. The educational goal of the Wrocław Popular 
University was human development in many areas of life. It was carried out 
in the so-called working communities, in which the teachers and their students 
worked together; also, the students reached knowledge and discovered their 
own vocation there – and these were the most important methods of teaching 
based on the Socratic maieutics. 


