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Socjologia i jej znaczenie dla pedagogiki. Socjologia jako teoria życia społecznego
może dotyczyć zagadnień oświaty ludowej jako przedmiotu badań.
Oświata ludowa — jej cele, formy, zakres — zależy, oczywiście, od ustroju
powszechnego, od procesów ogólnospołecznych. Socjologia marksistowska
może dowieść zupełnej zgodności oświaty ludowej z tą całością społeczną, w
której rozwija się ona i której służy.
Ale socjologia dla nas, marksistów, stanowi nie tylko naukę obiektywną,
indukcyjną, oświetlającą określony materiał przy pomocy jednoczących zasad.
Dla nas, marksistów, socjologia teoretyczna jest niezbędnym narzędziem, jest
fundamentem, na którym wyrasta nasza socjologia praktyczna. W tej bowiem
dziedzinie, bardziej niż w jakiejkolwiek innej, ważne są słowa Marksa, że inni na
rozmaite sposoby interpretowali świat, a myśmy przyszli, aby go zmienić.
Z tego punktu widzenia musimy we wszelkich warunkach nie tylko konstatować
stan oświaty ludowej, nie tylko sprowadzać ją do jej naturalnych korzeni, ale i
wskazywać na tę najgłębszą niezgodność, jaka istnieje pomiędzy formami
oświaty ludowej, dyktowanymi przez interesy i wolę klasy rządzącej, a tą
oświatą, jaka byłaby w interesach uciskanych mas.
Możemy postawić przed sobą jeszcze poważniejsze zadanie. Możemy,
wychodząc z ogólnego programu proletariatu (socjalizm, komunizm), z naszych
ogólnych pojęć i z niezrównanych pod wszelkimi względami przewag ustroju, ku
któremu proletariat dąży, wreszcie z uzgodnienia naszych zasad pedagogicznych
z właściwą drogą ku tym celom, dowodzić, że nowa pedagogika, jaką
wypracowuje proletariat, nie tylko dlatego powinna być zwycięsko
przeciwstawiona starej, że leży ona w interesach proletariatu, ale także dlatego,
że leży ona w interesach rozwoju całej ludzkości.
O nadzwyczaj ważnej, właśnie z pedagogicznego punktu widzenia, właśnie dla
pedagoga, zbieżności celów klasowych 2 celami ogólnoludzkimi wystarczająco
jasno mówili Marks, Lassalle i inni nasi wielcy nauczyciele.
We wszelkich warunkach rewolucyjny marksista, podchodząc do problemów
wysuwanych przez burżuazyjną pedagogikę, powinien nie tylko w sposób
naturalny wyjaśniać je, ale i krytykować, przeciwstawiać im pedagogikę
wypływającą z zasad socjalizmu. Staje się to absolutnie niezbędnym zadaniem
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komunistów po zdobyciu przez nich władzy. Socjolog u władzy — to, oczywiście,
działacz państwowy, to, oczywiście, niszczyciel starego, budowniczy nowego, to,
oczywiście, bojownik i twórca.
Z tego punktu widzenia jasne jest, że nasza pedagogiczna socjologia uzyskuje
głęboko praktyczny charakter, że musi ona szybko przejść od ustalenia ogólnych
zasad do wcielenia ich w życie, uwzględnić przy tym wszystkie trudności, jakie
spotka na swojej drodze, pamiętać, że niepodobna dopiąć od razu całkowitego
przekształcenia systemu oświaty, nakreślić najmożliwsze do przyjęcia typy
przejściowe i dbać o to, aby zakłady badawcze i naukowe różnego rodzaju nie
ugrzęzły w tych przejściowych typach, lecz posuwały się naprzód wraz z ogólnym
rozwojem socjalistycznego budownictwa.
Jednolita szkoła jako odbicie zasad demokracji radzieckiej. Przypatrując się
oświacie ludowej, ukształtowanej w krajach dyktatury burżuazji, dostrzegamy
przede wszystkim zasadnicze rozwarstwienie szkoły na kilka pięter i wszędzie
bardziej lub mniej zupełną likwidację schodów, które mogłyby prowadzić z
dolnych pięter na górne. To jest nie tylko antysocjalistyczne, to jest
antydemokratyczne.
Z punktu widzenia równości praw politycznych, proklamowanej przez kraje
burżuazyjno-demokratyczne — demokratyczne w cudzysłowie oczywiście —
kraje te miałyby obowiązek zagwarantowania dzieciom równych zdolności co
najmniej równego prawa do równego wykształcenia. Ale demokracja
burżuazyjną stale ponosi szwank z powodu zupełnej sprzeczności, tak dobitnie
podkreślonej jeszcze przez Marksa, pomiędzy rzekomym równouprawnieniem
politycznym a rzeczywistą nierównością ekonomiczną. Na systemie szkolnym
krajów zachodnioeuropejskich i amerykańskich nierówność ekonomiczna, nawet
pod względem samej struktury szkoły, pozostawiła bez porównania mocniejsze
piętno aniżeli równość prawna i polityczna.
Z tego punktu widzenia proklamowanie zasady jednolitej szkoły stanowi nie
tylko naturalną zasadę urzeczywistnionego socjalizmu, ale również zakończenie
reformy demokratycznej. Jednolita szkoła, równe prawo do oświaty — w
gruncie rzeczy jest to również ostatnie ogniwo rewolucji burżuazyjnej, a
jednocześnie pierwsze ogniwo rewolucji socjalistycznej, podobnie jak na
przykład upaństwowienie ziemi lub równość płci wobec praw politycznych.
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Oczywiście mogą nam powiedzieć, że jedność ta została u nas zrealizowana
jedynie w zasadzie. Włodzimierz Iljicz lubił z dość szyderczym uśmiechem
mawiać, że zrealizowanie czy zaakceptowanie czegoś w zasadzie — to jeszcze
bardzo daleko do zrealizowania czy zaakceptowania w praktyce. Tak też jest.
Równość stanowi jedną z głównych zasad komunizmu. Zgodnie z określeniem
socjalizmu, jakie dał Włodzimierz Iljicz, jest to prawie zupełne urzeczywistnienie
równości (jednakowa płaca za jednakową pracę). Ale my, którzy znajdujemy się
w drodze ku temu socjalizmowi z jego wysoką, lecz różnoraką płacą za pracę,
jako udział otrzymywany z powrotem od społeczeństwa w postaci
konsumpcyjnej, a wpłacony w postaci pracy — otóż my dalecy jeszcze jesteśmy
od jakiegokolwiek zewnętrznego przejawu rzeczywistej równości ekonomicznej.
Oczywiście, nie ma u nas milionerów, nie ma wielkich wyzyskiwaczy, ale różnice
majątkowe, zwłaszcza zaś różnice standardów życiowych, są jeszcze wielkie.
Jedną z zasadniczych granic biegnących pomiędzy ludźmi stanowi granica
między, miastem a wsią. Oczywiście, wieś jeszcze dość długo, a zwłaszcza akurat
w dziedzinie korzystania z dóbr kulturalnych, będzie wydatnie pozostawała w
tyle za miastem.
Wszystko to prowadzi do tego, że gdyby w zasadzie uznać jednolitą szkołę i
równe prawo do oświaty, przynajmniej dla dzieci o równych zdolnościach, to w
rzeczywistości dziecko miejskie jest uprzywilejowane w stosunku do wiejskiego.
Jest mu o wiele łatwiej ukończyć wszystkie cztery lata, ukończyć szkołę
siedmiolatkę, dziewięciolatkę itd. niż mieszkańcowi wsi. Wiemy także, iż na wsi i
w mieście, przy całym naszym staraniu, nie potrafimy jeszcze zrównać w prawie
do oświaty biedoty z grupami zamożniejszymi. Faktycznie biedota wiejska nie
dociąga do czterech klas naszej szkoły elementarnej, faktycznie biedota rzadko
potrafi przeprowadzić swoje dzieci przez pełny kurs szkoły drugiego stopnia itd.
Ale po pierwsze, jeżeli zwrócimy uwagę na to, że na naszych wyższych
uczelniach robotnicy i chłopi oraz ich dzieci stanowią jednakże trzy czwarte
wszystkich studentów, jeżeli porównamy co do składu socjalnego nasze
(technika, nasze szkoły drugiego stopnia z tym składem, jaki był dawniej, to
zauważymy, że mimo ubóstwa naszego kraju i trwającej na tym gruncie
nierówności ekonomicznej, zrobiliśmy jednakże porządny krok naprzód ku
powszechności szkoły wszystkich stopni.
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Normy jednolitej szkoły z równymi prawami dla jednakowo uzdolnionych dzieci
do wszystkich stopni wykształcenia powinny pozostawać trwałymi normami
naszego budownictwa. Kraje, które nie mają trudności ekonomicznych w
urzeczywistnieniu takiej szkoły, nie czynią zaś tego przez obłudę, nie mają prawa
do nazwy nawet po prostu demokratycznych. Niektórzy demokraci, bardziej
postępowi albo bardziej chytrzy, rozumieją to i pan Herriot już dwukrotnie
wnosił do francuskiej izby projekt jednolitej szkoły. W pewnej rozmowie ze mną
Herriot wręcz wskazywał, że uważa taką reformę za naturalnie należącą do
systemu demokracji. Atoli burżuazja nawet słyszeć nie chce o podobnej
reformie, która odebrałaby jej jeden z przywilejów — przywilej oświaty.
Szkoła pracy w ujęciu marksistowskim. Podobnie dziedziny logicznie
zakończonego demokratycznego uspołecznienia dotyczy i to, co nazywamy
szkołą pracy. Co prawda, zasada szkoły pracy, biorąc socjologicznie, ściślej niż
szkoła jednolita związana jest właśnie z proletariatem.
W swym znakomitym fundamentalnym wykładzie zasad szkoły pracy wobec I
Międzynarodówki Marks, jak widać z kontekstu, nawet nie wspomina o
zrealizowaniu tej szkoły po triumfie klasy robotniczej. Uważa on ją za możliwą
do zrealizowania w łonie społeczeństwa kapitalistycznego na równi z
ośmiogodzinnym dniem pracy, równą płacą za równą pracę dla mężczyzn i
kobiet, i tym podobnymi żądaniami.
Idea Marksa, jak wiadomo, sprowadzała się do tego, że właściwie postawione
terminowanie fabryczne to najidealniejsza postać oświaty ludowej.
Rzuca się w oczy, że ta postać oświaty ludowej jest absolutnie związana z
fabryką. Jeżeli nawet można przenieść zasady marksistowskiej szkoły pracy na
szkołę rolniczą, to jedynie na szkołę rolniczą w zmechanizowanej gospodarce, to
znaczy na szkołę, żyjącą w atmosferze przemysłu agronomicznego. Marksowska
szkoła prac jest szkołą głęboko przemysłową. W miarę uprzemysłowienia
naszego kraju rozszerzą się, naturalnie, możliwości urzeczywistnienia szkół pracy
marksowskiego typu.
Ale mało tego, mamy przed sobą kraje uprzemysłowione, mamy przed sobą
Amerykę, która pod względem ostatecznego ustalenia formy burżuazyjnodemokratycznej poszła dość daleko, a jednak trzeba powiedzieć wprost, że
przemysłowa oświata ludowa także i w tym kraju może zostać zrealizowana
6

tylko przez proletariat. Konieczny jest jakiś duży wysiłek, zupełnie niepojęty dla
rządu burżuazyjnego, ażeby, że tak powiem, sproletaryzować edukację
wszystkich dzieci, choćby i nie należących do klasy robotniczej. W tym sensie
marksowska forma szkoły pracy znaczy nie tylko ukończoną demokratyczną
szkołę przemysłową, lecz właśnie głęboko proletariacką szkołę przemysłową. Nie
na darmo Marks mówi, że proletariusz, wychowany w tak pojmowanym i tak
skonstruowanym fabrycznym terminie, bardzo szybko przerośnie dzieci
burżuazji, wychowywane w swoich liceach i college'ach.
My w naszym stosunkowo słabo uprzemysłowionym kraju, z naszym skrajnie
zacofanym rolnictwem, możemy urzeczywistnić marksowska szkołę w gruncie
rzeczy jedynie w szkołach przyzakładowych i też o tyle, o ile środki pozwolą nam
na nieposuwanie się za daleko w likwidacji oświaty ogólnej i politycznej, a także
wychowania fizycznego. Wszystkiemu temu Marks przyznawał wcale duże
znaczenie. Dające się obecnie zauważyć dążenia niektórych działaczy
gospodarczych do spoglądania na szkoły przyzakładowe wyłącznie pod kątem
potrzeb dzisiejszego dnia poszczególnego przedsiębiorstwa odrzuciłyby nawet
naszą szkolną awangardę do poziomu amerykańskiego typu terminatorstwa.
Oczywiście, że do innych szkół, szkół dla nieproletariackich dzieci miejskich,
szkół wiejskich — czy to szkoła elementarna czy szkoła młodzieży wiejskiej —
musimy wprowadzać namiastkę pracy, to znaczy albo pracę na bazie
rzemieślniczej czy chłopskiej gospodarki, albo wycieczki w dziedzinę wielkiego
przemysłu i uprzemysłowionego rolnictwa, albo odpowiednio ułożone programy
i podręczniki, które w oparciu o żywą rzeczywistość przynajmniej poprzez teksty
i materiały poglądowe wypełniłyby w miarę możności ogromną lukę,
wypływającą z faktu przeciętnie niskiej fachowości samej naszej pracy. Szkoła
pracy nie może być postawiona na wystarczającym poziomie, jeżeli sama praca
nie stoi jeszcze w kraju na takim poziomie.
Z powyższego wynika, że z socjologicznego punktu widzenia w tym samym
stopniu mamy prawo nazywać naszą szkołę jednolitą szkołą pracy i w takim
samym stopniu mamy obowiązek zmierzania ku niej, w jakim mamy prawo
nazywać naszą gospodarkę konsekwentnie socjalistyczną i w jakim mamy
obowiązek zmierzania ku jej skończenie socjalistycznej postaci.
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Udział szkoły w życiu społecznym. Nadzwyczaj ważna jest idea udziału szkoły w
życiu społecznym i w społecznie użytecznym wysiłku — idea, którą mocno
akcentował Włodzimierz Iljicz i która dość ściśle związana jest z charakterem
szkoły pracy.
W gruncie rzeczy, oczywiście, także w krajach burżuazyjno-demokratycznych
można by było nie skazywać dzieci na szkolarską scholastykę. Ale znany pedagog
Dewey, który akurat jest zwolennikiem szkoły pracy i w szczególności szkoły
uspołecznionej, w swojej książce „Szkoła przyszłości" oświadcza, że nawet w
Ameryce zna on zaledwie 8—9 szkół, które pod tym względem można uznać za
zadowalające.
W swoim dążeniu do jak najszybszego wciągnięcia młodzieży do naszego
podniosłego i wrącego życia społecznego przypisujemy powiązaniu szkoły ze
środowiskiem ogromną rolę. Nie będę się tu rozwodził na ten temat, zaznaczę
tylko, że chodzi nie o zwykły udział szkoły w życiu, nie o to, by się, że tak
powiem, wlokła za życiem, była przez nie holowana, nie odrywając się od niego
Nie, uważamy, że wobec niskiego poziomu higieny, gospodarki, a częściowo i
świadomości politycznej w naszych wioskach, zacofanych miastach i zacofanych
warstwach ludności wielkomiejskiej szkoła może od początku zająć pozycję,
pobudzającą działalność społeczną, sprzyjającą jej. Po to nie musimy zwracać się
do Ameryki, gdzie szkoła działa już w tym kierunku w dziedzinie rolnictwa, jak
pisze prof. Tułajkow, który przed kilku laty odwiedził Amerykę. Wystarczy
zapoznać się z pracą ubogich szkół młodzieży wiejskiej. Szkoły te, rzeczywiście
ubogie w środki materialne, rozwinęły w młodzieży niezwykle potężne
pragnienie przyczyniania się do rozkwitu życia gospodarczego wokół siebie, i
można powiedzieć, że przy całym swoim ubóstwie materialnym szkoły
młodzieży wiejskiej na każdym kroku zdobywają pozycję ośrodka rolniczooświatowego w swojej okolicy. Należy zwrócić uwagę na pierwszą stację
doświadczalną Komisariatu Oświaty w guberni kałuskiej (por. II tom
„Encyklopedii Pedagogicznej") i na udane doświadczenie wpływu szkoły na
podniesienie higieny drogą rozmaitych cząstkowych reform uprawy roli, na
przyczynienie się do wzrostu świadomości politycznej w okolicznych wsiach.
Hasło Włodzimierza Iljicza, aby dzieci i młodzież, ucząc się jeszcze, stale,
chociażby w czymś najprostszym i najmniejszym, uczestniczyły w powszechnej
8

pracy twórczej, pozostaje naszym wielkim hasłem. Burżuazja, która mogłaby je
zrealizować, pomija je, ponieważ boi się ona rozwinięcia ducha społecznego w
dzieciach dołów, wraz z nim bowiem rozwija się także duch krytyki w stosunku
do jej panowania.
Podstawy socjologiczne treści szkoły pracy. Przechodząc do zagadnienia treści
wewnętrznej nauczania w szkołach, musimy zaznaczyć, znowu z socjologicznego
punktu widzenia, następujące zjawisko. Oczywiście, burżuazja — klasa-hegemon
wysoko rozwiniętego pod względem ekonomicznym społeczeństwa — musiała
w nauce i praktyce rozstrzygnąć mnóstwo bardzo wielkich problemów o
charakterze naukowym i naukowo-technicznym, co też stanowi ogromny sukces
kapitalizmu.
Byłoby po prostu głupotą z naszej strony, gdybyśmy zapomnieli o kolosalnych
zdobyczach nauki i techniki, osiągniętych przez burżuazję albo pod jej
kierownictwem i stanowiących teraz taką potęgę w rękach burżuazji
amerykańskiej (w mniejszym stopniu i innych). Musimy się, oczywiście, uczyć u
krajów burżuazyjnych, u Zachodu, dlatego że pod względem techniki i całej tej
ogromnej masy wiedzy, jaka związana jest z techniką, stoimy na znacznie
niższym szczeblu.
Ale burżuazja pozostaje na poziomie obiektywnie uczciwej i zwycięskiej nauki
jedynie tam, gdzie zwycięstwo naukowego punktu widzenia nie jest sprzeczne z
kardynalnymi interesami burżuazji. Dlatego też, kiedy nauka, ugruntowana na
właściwej obserwacji faktów i płynących z nich szerokich uogólnień, dotknęła
także socjologii, to burżuazja odsunęła się od tej prawdziwie naukowej
socjologii. Prawdziwie naukowa socjologia — marksizm — dowiodła, że
kapitalizm jest zjawiskiem przemijającym, przepowiedziała ona śmierć
kapitalizmu, wykazała nieuchronność zwycięstwa proletariatu i niezwykłą
owocność tego zwycięstwa. Takiej nauki burżuazja nie mogła uznać, odrzuciła
ona marksizm, spuściła nań całą sforę sprzedajnych albo na wpół sprzedajnych
profesorów, którzy mieli dowieść, że prawda to fałsz, a fałsz to prawda. Mało
tego, ze strachu przed socjologią, która od razu okazała się proletariacka, gdyż
jutro należy do proletariatu, burżuazja zaczęła pośpiesznie rewidować także
wiele rozdziałów nauk biologicznych, teorii poznania, ogólnofilozoficznych
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przesłanek i wniosków, i wszędzie zaczęła wprowadzać falsyfikację, w znacznym
stopniu zatruwającą i zniekształcającą oblicze ogólnych działów nauki.
Jeżeli przodująca burżuazja wstydzi się zatruwać wprost świadomość dzieci
przesądami religijnymi w szkole (chociaż i pod tym względem widoczna jest
najgłębsza reakcja), to w komponowaniu do tego na wpół religijnej,
idealistycznej, metafizycznej trucizny jest ona mistrzynią.
To oczywiste, że w szkole budującego się socjalizmu nie tylko musimy oczyścić
wiedzę od wszelkich niematerialistycznych domieszek, ale oprócz tego, jako
dobrą połowę nauki, powinniśmy wprowadzić autentyczną naukę o
społeczeństwie i człowieku, to znaczy marksizm. Szkoła, jak i cały system oświaty
ludowej, ma na celu nie tylko obdarzenie odpowiednim wykształceniem, lecz
również — w miarę sił naturalnie — wpływa ona wychowawczo.
Środowisk o społeczne i szkoła socjalistyczna. Prawdę mówią ci, którzy twierdzą,
że samo życie i cały ustrój społeczny wychowują nowe pokolenie. Socjologicznie
jest to zupełnie słuszne. Ale powiedzieliśmy już przecież, że socjologia
marksistowska nie zezwala na zwykłą bierną mienszewicką konstatację, że niby
życie jest takie a takie, więc i jego rezultat w obliczu nowego pokolenia
występuje tak a tak.
Rewolucyjny marksista z największą pieczołowitością i obiektywizmem analizuje
otaczające go środowisko, czyni to jednak po to, by na nie jak najmocniej
oddziałać.
W tym początkowym okresie gospodarczej i kulturalnej walki o socjalizm życie
jest bardzo pstrokate. Obok pierwiastków postępowych zawiera ono w sobie
dużo pierwiastków wątpliwych i wręcz kiepskich. Zazwyczaj nie prowadzi ono
wcale dziecka wychowawczo po linii prostej ku temu typowi socjalisty, którego
sobie życzymy, to znaczy socjalisty – bojownika. Nie, życie, że tak powiem, targa
dzieckiem, rzuca je w prawo i w lewo, rzuca je niekiedy i w tył. To sprawia, że
oddziaływanie życia jest chaotyczne. Odzwierciedlają się w nim i wady
przeszłości, dające się zaobserwować w rodzinie to na wpół patriarchalnej, to
zniszczonej i zmiecionej przez wichry rewolucji, i dużo innych rzeczy. Niestety,
również i sama szkoła z trafiającymi się niekiedy nauczycielami starego typu, ze
swoim ubóstwem, ze swoją nie dopracowaną metodyką itd. często pod
względem wychowawczym niewiele się różni od środowiska. Ale tak być nie
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powinno. Szkoła jako państwowa instytucja wychowawcza powinna być
wcześniej niż całe życie społeczne przesycona nowym duchem, powinna wznieść
się ponad życie codzienne, powinna z niej promieniować moc wychowawcza.
Szkoła musi wyprostować owe zniekształcenia, którymi dziecko zostanie
obdarzone przez życie.
Ruch dziecięcy a szkoła. Ponieważ szkoła w naszym drobnomieszczańskim, jeśli
chodzi o większość ludności, kraju — to szkoła wciąż jeszcze bynajmniej nie
przezwyciężonej nędzy, dlatego proces przeistaczania się jej w socjalistyczny
aparat wychowawczy posuwał się dość ociężale i życie wysunęło nową formę
wychowania. Partia, która stworzyła sobie młodą kadrę w Komsomole, sięgnęła
też niżej pod względem wieku. Zapuściła ona korzenie w sercach dzieci i
stworzyła awangardową organizację dziecięcą — „październiczęta" oraz ruch
pionierski. Nikt nie może wątpić, że mimo całej niedoskonałości tego narzędzia
wychowania stanowi ono wcale potężną dźwignię. Nikt nie może też wątpić, że
im bardziej ulepsza się typ naszej szkoły, tym naturalniejsze staje się głębokie
oddziaływanie wzajemne szkoły jako aparatu państwowego, nastawionego na
wychowanie całej masy dzieci, oraz awangardy dziecięcej, stawiającej przed
sobą pod kierownictwem Komsomołu to samo zadanie.
Pedagog i jego zadanie. Wreszcie, jak całkiem wyraźnie widać, cały personel
nauczycielski w znacznym stopniu porzucił stare tradycje i stopniowo, coraz
mocniej ogarnięty przez rewolucyjny, październikowy entuzjazm, zaczął
prowadzić dużą działalność tak zwaną rekwalifikacyjną. Ale mimo wszystko
szczególną rolę w obliczu tak wyrazistej rewolucji w szkolnictwie należy przyznać
przygotowaniu nowego nauczycielstwa, a zatem właściwemu postawieniu
pedagogicznych techników i wyższych uczelni. Nie będę poruszał w tym artykule
takich zadań, jak olbrzymie zadanie wyszkolenia nowej inteligencji robotniczochłopskiej. Należy ją wychować tak, aby pod względem wiedzy była ona co
najmniej równa inteligencji zachodnioeuropejskiej, tej klasie usługowej
panującej burżuazji, a jednocześnie żeby czuła się częścią mas robotniczochłopskich. Jest to jedno z nadzwyczaj istotnych zadań naszego budownictwa, co
podkreślał również nasz wielki nauczyciel Lenin [1].
Marksista-pedagog stanowi nadzwyczaj typową postać marksisty-socjologa w
ogóle. Marksista-pedagog nie ma prawa postąpić kroku bez wykształcenia
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socjologicznego... Ale jednocześnie marksista-pedagog nie ma prawa nigdy
kapitulować wobec rzeczywistości, tłumacząc rozmaitymi przyczynami rozmaite
braki otoczenia, w tej liczbie szkoły i własnej działalności. Nie ma on prawa
zostać chwostystą i oświadczyć: „co mi tam, gdzie mi tam". Nie, marksista pedagog jest wychowawcą, czyli człowiekiem kształtującym przyszłość, w
ogromnej mierze jest on czynnikiem tej przyszłości, nie zaś tylko produktem
przeszłości i teraźniejszości. Niech o tym pamięta.
[1927]

Przypisy:
[1] Nie wdaję się w szczegóły tego zadania, ponieważ będzie ono w
„Encyklopedii" oświetlone specjalnie; do tego wypadło mi pisać wielokrotnie o
losach inteligencji zagranicznej i rosyjskiej, pozwalam więc sobie odesłać
czytelnika, którego szczególnie interesuje właśnie podejście psychologiczne do
zagadnienia inteligencji i jej wychowania, do swoich artykułów i broszur na ten
temat.
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