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Współczesny odbiór myśli Stanisława 
Karpowicza 

 

Stanisław Karpowicz to pedagog żyjący i działający w latach 1864 – 1921. Badacz 

czerpał z idei pozytywizmu stanowisko o podstawowym znaczeniu aspektów 

epistemologiczno-metodologicznych w procesie pedagogicznym tym samym, łączył naukę o 

wychowaniu z filozofią.  U podstaw koncepcji Karpowicza leży wieloletnia analiza 

ówczesnego stanu oświaty, która pozwalała mu stwierdzić, iż w celu osiągnięcia celu 

wychowawczego, jest konieczne stworzenie programu zbliżającego do pożądanego ideału. Na 

pierwszym etapie realizacji ów programu należy dążyć do uprawnionego celu, w pełni 

zgodnego z ludzką naturą. Następnie wszelkie nowo pojawiające się okoliczności warunkują 

poszerzenie się planu pedagogicznego. Jednostka napotyka także liczne drogowskazy1.  

Niniejsza koncepcja ukazuje zależność teorii Karpowicza od aspektów 

epistemologicznych, czyli naukowej próbie wyjaśnienia pedagogiki. Co więcej, badacz 

rozwijał swoje poglądy opierając się na podstawach społecznych. Współcześnie aktualnym 

podglądem jest teza ukazująca, iż życie człowieka rozwija się w bezpośredniej korelacji od 

środowiska. Inaczej mówiąc, to swoista reakcja na wszelkie uwarunkowania zewnętrzne. W 

następstwie można mówić o przystosowaniu się jednostki do jej otoczenia. Karpowicz 

wskazuje także, iż treścią każdego życia jest zbiór różnorodnych reakcji, których efektywność 

jest uzależniona od całokształtu życia, czyli od procesu myślenia, działania oraz odczuwania2.   

Autor trafnie zauważa, iż pedagogika powinna pozostawać niezależna od jakichkolwiek 

zmian społecznych, a w zamian jej postawy mają opierać się na uniwersalnych i stałych 

fundamentach. Co więcej, współczesna myśl pedagogiczna XXI wieku korzysta z definicji 

wychowania jako systemu korzystającego z osiągnięć najnowszej nauki. Ma to za zadanie jak 

najskuteczniejsze rozwinięcie podopiecznych, udoskonalenia ich schematów myślowych, 

emocji i uczuć, a w końcu i podejmowanie działań dla dobra całego społeczeństwa3.  

Pedagogika ma aktywnie korzystać również z wiedzy przyrodniczej w celu 

wielostronnego rozwijania jednostki w zgodzie z wymaganiami natury i potrzebami 

społecznymi. Karpowicz trafnie wyznaczył wciąż mające zastosowanie trzy główne zadania 

pedagogiki, do których zalicza się: 

 
1 W. Okoń: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2001, s. 161. 
2 W. Bobrowska-Nowak, Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, Warszawa 1978, s. 158-159. 
3 Tamże.  
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 1. Analiza i rozpoznanie natury dziecka oraz wszystkich warunków mających wpływ 

na jego rozwój. W tym aspekcie Karpowicz wskazuje, iż biologia wychowania to szczegółowe 

obeznanie się z fizjologicznymi, fizycznymi i psychicznymi uwarunkowaniami rozwoju 

wychowanka.  

2. Wskazanie celu procesu wychowawczego, czynników pozwalających na jego 

realizację, systemów ocen stosowanych metod, technik, środków oraz instytucji kształcenia 

(tak zwana logika wychowania).  

3. Zaznajomienie się ze sposobami kształcenia podopiecznych w określonym kierunku 

(tak zwane techniki wychowania)4.  

Karpowicz podważał ideę indywidualizmu pedagogicznego, jednak nie sprzeciwiał się, 

całkowicie wychowaniu indywidualności. Podkreślał, iż dynamiczność czynników 

warunkujących życie społeczne wymaga od wychowanków zachowania pełnej sprawności 

umysłu i prężności myślenia. Wówczas można mówić o aspekcie samodzielności. Wciąż 

obowiązująca jest teoria, iż nie powinno się narzucać dziecku jakiegokolwiek rodzaju zajęć, 

poglądów i myśli. Doprowadzi to tłumienia jego autonomiczności i samodzielności. Warto 

podkreślić, iż samodzielność nie może jednak nosić znamion indywidualistycznych. Inaczej 

mówiąc, wychowawca powinien pobudzać takie uczucia, które napędzają proces 

uspołecznienia się i jednocześnie wygłuszają egoizm i samolubność. Umożliwi to rozwinięcie 

altruizmu, współczucia i miłości5.   

Pedagog równie trafnie akcentował nierozerwalny związek życia indywidualnego ze 

zbiorowym. Jako cel nowoczesnej pedagogiki określił nie tylko konieczność przysposobienia 

wychowanków do życia w społeczeństwie, ale i zarazem tak zwane „upostaciowanie” 

wszelkich stosunków społecznych.  Należy także podkreślić, iż Karpowicz za najistotniejszy 

aspekt pedagogiki uznawał wychowanie etyczno-moralne. Według niego, to wartości moralne 

są fundamentami rozwoju zapewniającymi jest jedność społeczną6.  

Aspekt samodzielności ma istotne znaczenie w koncepcji Karpowicza. Akcentował on, 

iż wychowanie kształtować u dziecka autonomiczność zarówno w obrębie rodziny, siebie 

szkoły, jak i dobra społeczeństwa.  Niepożądane przez pedagoga było dążenie do wychowania 

nacechowanego uległości, podporządkowaniu się i pasywnym posłuszeństwem. Co więcej, tak, 

 
4 I. Adamek, Przygotowanie dzieci do szkoły w warunkach rozwijającego się wychowania przedszkolnego na 

ziemiach polskich (druga połowa XIX wieku - 1918 rok), Kraków 1999, s. 55.-56.  
5 S. Karpowicz, Indywidualność i jej kształcenie, Warszawa 1912, s. 13-16.  

Źródło: http://pbc.up.krakow.pl/ Data dostępu: 14.11.2020.  
6 Tamże, s. 6-7.  

http://pbc.up.krakow.pl/
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jak współcześnie czyni to wielu pedagogiów, tak i ówcześnie badacz nie pochwalał stosowania 

jakichkolwiek środków przymusu, gróźb oraz kar7.  

 Równie ciekawy pogląd Karpowicz wyraża w zakresie nauk społecznych, twierdząc, iż 

ich dydaktyka ma być jedynie poglądowa i praktyczna, pozbawiona warstwy czysto 

teoretycznej. Innymi słowy, ma bazować na licznych przykładach i aktywizacji dziecka w życiu 

grupowym. Współczesna myśl pedagogiczna powiela konieczność efektywnego 

przygotowania podopiecznych dziecka do życia, wprowadzenie go w obszar stosunków 

społecznych, oswojenie z różnymi przeciwnościami losu i przeszkodami. Dziecko ma pewne 

do osobistych przykrości oraz do samodzielnego zdobywania nowych doświadczeń. Już w XIX 

wieku Karpowicz kładł nacisk na wychowanie fizyczne i stosowanie wielu zabaw i gier 

ruchowych na wolnym powietrzu. Równie obowiązująca jest koncepcja wychowania poprzez 

wyrażanie własnej indywidualności, realizowanie zainteresowań oraz uzdolnień i rozwijanie 

cech osobowości każdego dziecka8.   

Na koniec niniejszej pracy na uwagę zasługuje idea szkoły Karpowicza, której założenia 

są także realizowane w placówkach oświatowych XXI wieku. Szkolnictwo ma opierać się w 

zasadę solidarności i kooperację trzech istotnych środowisk wychowawczych, których należą: 

rodzina, szkołę i życie obywatelskie. Co więcej, szkołą to nie tylko miejsce zdobywania nowej 

wiedzy i umiejętności, ale także źródło rozwijania i pobudzania zainteresowań i uzdolnień 

dzieci. Do jej nadrzędnych zadań należy pielęgnowanie wszystkich talentów i motywowanie 

do podejmowania aktywności poprzez metodę pracy ukierunkowywanej9. 

Koncepcje Karpowicza we współczesnej pedagogice są szeroko stosowane i wciąż 

aktualne. Widać to chociażby w procesie indywidualizacji uczniów, przystosowaniu ich do 

życia w społeczeństwie, poszanowaniu ich praw, rozwoju osobistego, potrzeb i zainteresowań.  

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Tamże.  
8 I. Adamek, op. cit., s. 89-92. 
9 Tamże.  
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