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Przedmiot, zakreślony w temacie artykułu, może być porównany z kropką na 

przestrzeni – tak na pierwszy pogląd wydaje się, że istnieje ona samodzielnie i 

odrębnie. Wszystsy jednak wiemy jeszcze ze szkoły, iż naprawde kropka jest częsią 

płaszczyzny, króra składa się z nieograniczonej liczby związanych między sobą 

kropek. Podobnie zagadnienia treści oświaty pedagogicznej w Uniwersytecie 

Lwowskim leżą w jednej płaszczyźnie z krystalizacją na tej uczelni struktur 

organizacyjnych oraz z rozwojem europejskiej myśli pedagogicznej. 

Prawie do końca wieku XIX wykształcenie nauczycieli w uniwersytetach zaboru 

austriackiego ograniczało się jedynie do poziomu teoretycznego. Na wyższej uczelni 

lwowskiej wykłady z nauki o wychowaniu prowadzone były od roku 1812 jako 

przedmiót nadzwyczajny, to znaczy – nie zasadniczy dla żadnego z wydziałów 

uniwersyteckich. Dwa razy na tydzień uczęszczali na nię teologowie drugiego roku 

nauczania oraz studenci filozofii, pragnące poświęcić się zawodowi 

nauczycielskiemu [3]. W rocznikach statystycznych Uniwersytetu Lwowskiego 

spostrzegamy różne tytuly dla tych wykładów, a mianowicie – "Erziehungskunde", 

"Erziehungs-Wissenschaft" ("Nauka o wychowaniu"), "Pädagogik" ("Pedagogika"), 

"Allgemeinen Grundsätze der Erziehung" ("Ogólne zasady wychowania"). Częsta 

zmiana tytułów niestety nie szła w szereg ze zmianą pozycii władz oświatowych – do 

lat 1870-ch nie było osobnego profesora pedagogiki, który by specjalnie się poświęcił 

temu przedmiotowi. Wykłady z nauki o wychowaniu do połowy wieku XIX 

przydzielano najczęściej teologom i katechetom [2, І, S. 234–235]. 

System oświatowy państwa Austriackiego z czasów Józefa II zachował wysoki 

poziom centralizacji. Wszystkie wykłady uniwersyteckie prowadzone były sciśle 

wedłóg podręcznika, przypisanego przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświęcenia 



Publicznego. Odstępy wykładowców od ustalonego tekstu, a tym bardziej 

wykorzystywanie własnych konspektów, nie były też mile widziane [1]. 

Na zajęciach z pedagogiki w Uniwersytecie Lwowskim czytano i tłumaczono 

"Podręcznik z pedagogiki ogólnej" ("Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde") 

[5]. Napisał go Wincenty Edward Milde – były profesor pedagogiki na uczelni 

wyższej w Wiedniu, a na moment publikacji podręcznika – biskup miasta Leithmerik 

(Austria). Praca jego wytrzymała sporo wydań i aż do lat 1860-ch pozostawała 

jedynym źródłem studiowania pedagogiki na Uniwersytecie Lwowskim. Warto 

wspomnieć, że nie w całym państwie korzystano z tego podręcznika – powiecmy, w 

Krakowie studenci uczyły się pedagogiki za książką "Zasady wychowania i 

nauczania" A.G. Niemayera, także profesora wiedeńskiego. Jednak istotnej różnicy w 

treści oświaty pedagogicznej obu centrów w tym związku nie następowało. 

Podręcznik Edwarda Milde wydany był dwoma częściami. Pierwsza z nich 

mieściła wykład podstawowych zagadnień pedagogicznych, wiadomości o postępie 

intelektu i rozwoju psychiki dziecka, a także teoretyczne zasady dydaktyki. W drugiej 

części autor wyjawnia różne aspekty oświaty, kultury i etyki chrześcijańskiej, a także 

główne podstawy wychowania. 

Z pewnością praca ta była podsumowaniem dotychczasowej wiedzy 

pedagogicznej i poglądów społecznych na nauczanie i wychowanie dziecka. 

Charakterną cechą podręcznika jest dążenie do objęcia wszystkich stron życia 

dziecka. Oprócz właśnie pedagogiki autor przypatruje się także do zagadnień 

psychologii, fiziologii i higieny. Widocznie, pobudzały go do tego idee Immanuela 

Kanta, zwłaszcza o możliwości (i konieczności) poznawania zjawisk. 

Więc czego się uczyli przyszli pedagogowie w pierwszej połowie wieku XIX? 

Przypatrzmy się pilniej treści podręcznika Edwarda Milde.  

Zacznijmy od podstawowych momentów. Otóż, nauczanie i wychowanie uważa 

autor za ściśle związane między sobą procesy. Na przekonanie autora, nauczanie nie 

powinno się ograniczać do prostego przekazania wiedzy, a wychowanie nie może być 

tylko przyzwyczajeniem do pewnego modelu zachowania społecznego. Wspólnym 



ich celem muszi być dobry chrześcijanin, odpowiedziałny członek rodziny i 

społeczeństwa [5, S. 5–6].  

Ze względu na rozmaitość przyrodnych zadatków człowieka, podstawowe 

zadania wychowania tłumaczą się jako wyjawnienie tych zadatków, kierownictwa ich 

rozwojem oraz stymulowania ucznia do kultywacji swoich korzystnych zdolności. 

Autor podręcznika przekonuję, iż wychowanie winno być powszechnym, 

harmonijnym, dyferencjowanym wedłóg cech indywidualnych i wiekowych, 

stopniowym, odpowiednim dziecięcym potrzebam. Pomócą w dotrzymaniu tych 

zasad muszi stać dokładna wiedza wychowawcy o przyrodzie organizmu ludskiego.  

Wiadomo, iż sukces wychowania zależy nie tylko od gorliwości wychowawcy, 

lecz także od dobrej woli zdolności wychowańca i wpływu środowiska. Tak więc, 

odpowiedzialność za ten sukces autor analizowanej pracy rozdziela akurat między 

wychowawcą, środowiskiem i wychowańcem.  

Ważne miejsce w koncepcji pedagogicznej Mildego zajmują wskazówki 

odnośnie sprzyjania pełnocennemu i harmonijnemu rozwoju fizycznemu dziecka [5, 

S. 25–60]. O stan fizyczny wychowańca, jak przekonuje nas autor, roszice winni 

dbać od samego urodzenia. Uwaga ich muszi być przykuta nie tylko do samego 

dziecka, a także do osób jego otaczacych i mających na niego pewien wpływ. 

Wychowawca ma ciężkie, jednak możliwe zadanie – zapobiegać możliwym 

niebezpieczeństwam i szkodzie, usuwając negatywne źródła wpływu, a w razie 

gdyby takie usunięcie stało się niemożliwe – wykorzystywać ostrzeżenia przed 

zagrożeniem i w dostępny sposób wyjaśniać dziecku jego przyczyny.  

W tym związku, mówi autor, warto pilnować za rozwojem siły fizycznej 

wychowańca, a przy tym unikać pieszczenia lub dogadzania wygodam cielesnym i 

ograniczać dziecięce potrzeby. Mianowicie, uważa sie za konieczne przyzwyczyjenie 

do skromności w ubraniu i żywieniu, do przestrzegania czystości ciała i środowiska 

naturalnego (mieszkania i przyrody dookoła siebie).  

Pomóc wychowawcu w wypełnieniu tego zadania, jak uważa Edward Milde, 

może hartowanie fizyczne i duchowe organizmu dziecięcego, zwłaszcza kiedy 



prowadzone jest od pierwszych lat życia. Powołuje się tu do doświadczenia 

atheńskiego, kiedy to w działalności człowieka po kolei się zmieniali ruch i 

odpoczynek, praca fizyczna i umysłowa. Na tym właśnie kierunku ukazuje się 

potrzeba zachęcenia uczniów do świadomego i samodzielnego rozwoju swych cech 

cielesnych i duchowych.  

Ciekawymi i korzystnymi z poglądu dzisiejszej nauki pedagogicznej wydają się 

myśli autora na rzecz obowiązków wychowawcy. Za konieczną uważa się jego 

jaknajgłębsza wiedza o chorobach dziecięcych i o możliwych ich przyczynach. Daje 

ona bowiem możliwość zapobiec niepożądanym wadam aparatu oporno-ruchowego, 

systemu moczowo-płuczowego i in., a w przypadku choroby klinicznej może się 

przydać, kiedy niema lekarza [5, S. 61–70]. Ważnego znaczenia autor nadaje także 

zagadnieniam oświaty i wychowania dzieci niepełnosprawnych. Uważa on iż 

leczenie chorób na kształt naruszenia koncentracji lub skłonności do autyzmu czy 

roztargnienia niewątpliwie należy do koniecznych obowiązków nauczycielskich [5, 

S. 163–175].  

Szczególne miejsce w podręczniku Milde zajmują rozważania o dziecięcych 

zdolnościach intelektualnych i rozwoju w uczniów kultury intelektu. Rozwój 

umysłowy jest procesem ambiwalentnym, co znaczy iż funkcionuje na dwóch 

poziomach – formalnym i materialnym. "Żadnym z nich nie pozwolono pogardzać, 

żaden też nie wolno preceniać", – pisze autor [5. S. 74]. Ze względu na potrzebę 

prawidłowego traktowania zdolności intelektualnych kładzie on na ramiona pedagoga 

poważną odpowiedzialność. Za ciężki grzech uważa się nie tylko umyślne niszczenie 

korzystnych zadatków, co jest oczywiste, lecz także zaniedbanie ich wyjawnienia i 

rozwoju. Ponieważ dziecko nie jest w stanie samodzielnie kontrolować odpowiednie 

procesy, tą funkcję koniecznie muszi przebrać na siebie nauczyciel [5, S. 77–78]. 

Za glówną zasadę teorii nauczynia i podstawę sukcesu całego systemu 

dydaktycznego Milde stawia formowanie w dziecka kultury intelektu. Przekonuje on, 

iż korzystając ze spostrzeżeń nad rozwojem dziecięcych zadatków intelektualnych 

nauczyciel zdobywa tą potrzebną informację, która pomoże mu wyjaśnić kierunek 



jego następujących kroków na drodze kształcenia działalności umysłowej ucznia [5, 

S. 105]. 

W regulowaniu działaności umysłowej potrzeba rzetelnie rozmierzać jej 

intensywność, trwałość czasową oraz dostępność dla dziecka. Edward Milde 

wskazuję, że formalny rozwój zdolności intelektualnych nie może się ograniczać do 

pewnych godzin, przeznaczonych dla nauczania – proces ten winien trwać stałe, 

zmieniając tylko poziom swojej intensywności. Z pośród najważniejszych cech 

umysłowych zachęca autor do rozwijania w uczniu przede wszystkim umiejętności 

spostrzeżenia pod orudą swego rozumu, patrząc jak wewnątrz siebie, tak i na 

zewnątrz. W kontekście spostrzeżenia zewnętrznego za wyjątkowo ważną uważa się 

umiejętność kreowania własnej oceny wydarzeń i zjawisk dookoła siebie. Potrzeba 

także rozwijać dziecięcą wyobraźnię, nauczyciel zaś winien pilnować jej żwawości i 

regularności stosowania w życiu codziennym.  

Odrębny rozdział podręcznika poświęcono zagadnieniam dydaktyki. Najpierw 

pragnie autor wyjawnić specyfikę nauczania w zależności od wieku ucznia. Otóż, 

przy organizacji działalności umysłowej w wieku wczesnym należy uwzględniać 

skłonność dziecka do reprodukcji. W tym związku na pierwsze miejsce stawia Milde 

trening pamięci albo inaczej "umiejętność przypominania" [5, S.152]. Najbardziej 

efektywnym dla jej rozwoju uważa on tak zwaną "metodę sztucznego mnemoniku", 

to znaczy metodę treningu pamięci z pomocą ćwiczenia systematycznego lub 

zapamiętywania wierszów i przepisów. Pozytywną stronę zaznaczonej metody 

spostrzega Milde w rozwoju myślenia asociatywnego oraz umiejętności odtwarzania 

obrazów i pojęć. Spoczątku czyni to uczeń mimowolnie, potem zaś – całkiem 

świadomie. 

Następnym krokiem w kształceniu dziecięcych zdolności umysłowych autor 

podręcznika określa umiejętność samodzielnego i prawidłowego wyrażania własnych 

myśli. Uważa on, iż skutek pracy nauczycielskiej nad rozwojem tej właśnie cechy 

zależy nie tylko od mowy ucznia, lecz także i od innych jego zdolności umysłowych 

[S.158]. Do najbardziej ważnych środków kształcenia prawidłowej i poprawnej 



mowy zalicza Milde czytanie mądrych książek i obcowanie z inteligentnymi ludźmi. 

Sądzi jednak, że rolę nauczyciela w nauczaniu dziecka nie da się przecenić. W tym 

związku szczególną wagę ma pedagogiczny obowiązek ochrony ucznia od pomyłek. 

Nauczyciel nie powinien uczyć tego, co nie jest potrzebne, lub tego, co może się stać 

dla dziecka szkodliwym albo niebezpiecznym. Muszi on zabezpieczać je nie tylko od 

przeładowania wiedzą i zbyt bystrych tempów nauczania, wszakże od zaniedbania 

procesu nauczania i braku jego regularności. Autor podręcznika uważa, iż nauczyciel 

ma unikać wszystkiego, co przeszkadzało by nauczaniu, a mianowicie: 

 unikać wątpień ucznia w rzeczywistości proponowanej mu informacji; 

 unikać ograniczenia wpływu zasad moralnych na świadomość dziecka;  

 unikać tego, co by zmniejszało lub osłabiało inicjatywę i działalność umysłu 

dziecka w jego życiu codziennym. 

Dydaktykę nazywa Edward Milde "sztuką nauczania", a za jej podstawowe 

środki (ma tu na myśli źródła wiedzy) uważa spoglądanie, obcowanie i 

doświadczenie, jakie to mianuje "najlepszym nauczycielem". Pełną wiedzę autor 

dzieli na konieczną, potrzebną hipotetycznie oraz korzystną, lecz nie konieczną [5, 

S. 193]. Zakres uczenia się pewnego przedmiotu, jak przypuszcza, zależy nie tyle od 

zdolności i skłonności ucznia, ile od treści i poziomu trudności samego przedmiotu.  

"Celowość – podstawowa cecha dobrej metody" – twierdzi Milde [5, S. 201]. 

Skuteczność dobierania nauczycielem właściwej metody stawia autor w zależność od 

celu nauczania, a także od indywidualnych właściwości i wieku dziecka. Na 

przykład, jeśli celem nauczania występuje opanowanie pewnych pojęć lub wpływ na 

uczucia i pragnienia ucznia, to potrzeba wykorzystywać namacalność. Jeśli zaś uczeń 

powinien otrzymać praktyczne umiejętności i nawyki, zapamiętać pewne wyrazy, 

wzory lub formuły – wtedy Milde poleca zastosowanie metody ćwiczeń.  

Do szczególnie ważnych warunków skuteczności nauczania autor podręcznika 

odnosi działalną rolę ucznia, jego inicjatywność pod czas zajęć i poza nimi. Dla 

zachęcenia inicjatywy dziecka przedmiot nauczania koniecznie muszi być ciekawym, 



przyjemnym oraz dostępnym. Edward Milde przyznaje, iż tym czynnikiem, który 

uaktywnia działalność ucznia, może występować forma zajęcia szkolnego. 

Przykładami takich form autor wyjawnia lekcję pytań nauczyciela i odpowiedzi 

ucznia (tak zwana "lekcja erotematyczna"), raport ucznia na wstępnie ogłoszony 

temat, a także lekcję kombinowaną albo inaczej "zmieszaną" [5, S. 218]. Uważa się, 

iż pozytywny wpływ na zainteresowanie ucznia przedmiotem szkolnym ma jeszcze i 

zmiana po kolei miejsca i formy prowadzenia zajęć oraz pojednanie lekcyj 

prywatnych z owymi w szkołach publicznych.  

Autor zwraca uwagę przyszłych nauczycieli na trudności, z którymi się zetkną w 

codziennej praktyce pedagogicznej. Na szpaltach podręcznika znaleść można 

rozmaite sposoby kształcenia w uczniów dokładnej, argumentowanej i prawidłowej 

mowy, wprawności przy wykonaniu zadań praktycznych i zastosowaniu otrzymanej 

wiedzy [5, S. 328–353].  

Biorąc na siebie odpowiedzialność za intelektualny rozwój dziecka, nauczyciel 

zobowiązany jest nieustannie zaszczepiać mu uświadomienie konieczności oświaty 

samodzielnej. Wzbudzeniu dążenia do takiej oświaty, jak przypuszcza Milde, 

najbardziej sprzyja rozwój w ucznia ciekawości do wiedzy (naturalnie, w rozumnych 

granicach) oraz pociąg do poznania świata. Samodzielne zdobycie wiedzy może się 

jednak zetknąć z poważnymi przeszkodami. Z pośród nich autor wymienia takie 

przeciwne (na pierwsze wejżenie) zjawiska, jako nadmierne zadowolenie sobą i 

rozczarowanie w siłach własnych. Zadaniem nauczyciela w tym związku winno być 

stymulowanie wychowańca do formowania adekwatnej i realistycznej samooceny. 

Wypuszczając ucznia w świat szeroki po zakończeniu szkoly nauczyciel muszi 

być pewien, iż dokonał wszystkiego możliwego, żeby społeczeństwo otrzymało 

członka dojżałego, mądrego, rozważnego moralnie i bogatego duchowo. Na 

wychowanie akurat tych wspomnianych cech osobistych skierowane byli studenci 

Uniwersytetu Lwowskiego, którzy w latach 1812–1871 studiowali pedagogikę za 

podręcznikiem Eddwarda Milde. 



Otóż, w proponowanym artykule uczyniono próbę analizy treści wykształcenia 

nauczycieli na Uniwersytecie Lwowskim w ciągu pierwszej połowy stulecia XIX. Od 

roku 1871 edukacja pedagogiczna w państwie Austriackim została rozdzielona na 

dwa odrębne kierunki – świecki i teologiczny. W następujące laty każdy z nich 

rozwijał się wedłóg własnego systemu treściowego, jednak prawie do czasu 

Pierwszej wojny światowej podręczniki [4; 6] i teksty wykładów profesorskich (w 

owym czasie już dozwolono ich dla użycia w procesie nauczania) wzorowali się na 

pracę Edwarda Mildego "Podręcznik z pedagogiki ogólnej" z początku wieku XIX. 
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Podręcznik Edwarda Milde jako źródło wykształcenia pedagogicznego na  
Uniwersytecie Lwowskim pierwszej połowy wieku XIX 

Wykształcenie nauczycieli w uczelniach wyższych zaboru austriackiego prawie do końca stulecia 
XIX polegało w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne. Teorję wychowania i nauczania sztudjowano 
wedłóg odpowiednio ustalonego podręcznika. Dla słuchaczy uniwersytetu Lwowskiego od roku 
1817 i do lat 1870-ch byla nim księga Edwarda Wincentiego Milde "Lehrbuch der allgemeinen 
Erziehungskunde" ("Podręcznik z ogólnego wychowania"). W artykule zamierza się podjąć 
dokładną analize wymienionej pracy na tle procesów edukacyjnych oraz myśli pedagogicznej 
owego czasu.  


