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Wstęp

Wprowadzając do tematyki książki poświęconej historii dzieciństwa, Phillip-
pe Ariès zanotował:

Mówi się, że drzewo przesłania las, ale najcudowniejszy czas dla [bada-
cza] 1 to ten, kiedy całościowy obraz badanej epoki dopiero zaczyna się wyła-
niać, kiedy nie rozwiała się jeszcze zupełnie mgła spowijająca daleki hory-
zont, a on sam nie nabrał jeszcze dystansu do nagich dokumentów, których 
szczegóły zachowują całą swoją świeżość. Największa zasługa [badacza] to 
może nie tyle obronić tezę, którą był postawił, ile zarazić czytelnika rado-
ścią ze swych odkryć, wyczulić go – jak sam był wyczulony – na barwy i za-
pachy rzeczy nieznanych. Ale żywi on również ambicję zorganizowania tych 
wszystkich konkretnych detali w jedną abstrakcyjną strukturę; zawsze z tru-
dem (na szczęście!) uwalnia się od natłoku wrażeń, które przykuwały jego 
uwagę w czasie awanturniczych poszukiwań, niełatwo mu je nagiąć od razu 
do koniecznej przecież algebry teorii 2.

W próbie zmierzania do uogólnień zdarza się, że obraz prezentowanego 
zjawiska załamuje się i ostatecznie ukazuje zaledwie „jakąś” jego stronę. Ozna-
cza to, że doświadczenia, emocje i przekonania rozmiękczyły aspiracje i na-
dzieje autora na obiektywizm, choć nie zniknęły, a natrętna świadomość ich 
istnienia towarzyszy pracy badawczej. Często, szczególnie wchodząc w nowe 
zagadnienia, nie sposób ukryć osoby za argumentacją – i tę w końcu piętnuje 
ślad indywidualizmu. Jednak istnieje rodzaj usprawiedliwienia dla takiej prak-
tyki. Pisanie, a szczególnie to skupione na innej osobie, w jakimś stopniu staje 

 1 Wszystkie wtrącenia w nawiasach kwadratowych, a zastosowane w cytowaniach pocho-
dzą od autorki monografii. Z tego względu w całej książce zrezygnowano z zabiegu stosowanego 
zwyczajowo w tekstach naukowych, polegającego na wprowadzaniu do cytowań inicjałów imie-
nia i nazwiska autora wtrącenia.
 2 P. Ariès: Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych czasach. Tłum. M. Ochab. Gdańsk 
1995, s. 7.
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się podobne do przyjaźni. Pomija się wówczas częściej to, co nie jest dla związ-
ku istotne, a koncentruje na cechach, które wiążą dwie strony relacji. Trzeba 
czasu, aby przyjaźń dojrzała i wyszła poza ramy pierwszych zauroczeń. Znają 
to doświadczenie autorzy, którzy gotowi są podzielić pogląd Phillippe’a Ariès’a, 
przekonującego, że „Dopiero znacznie później […] czas, który minął, zabiera-
jąc ze sobą emocje pierwszego kontaktu, kompensuje mu [autorowi] jednak tę 
stratę: wtedy lepiej widać las” 3. Czas potrzebny jest każdej pracy, która zmie-
rza do rozumienia. Sprint nie sprzyja myśleniu. Myślenie wiodące do rozu-
mienia jest długodystansowe, a meta niewyraźna. Ten aspekt dochodzenia do 
rozumienia dostrzegał już Platon, pisząc:

O wszystkich, którzy pisali czy też pisać będą o czymś z tej dziedziny 
i twierdzą, że dzięki temu, co usłyszeli ode mnie bądź od innych, lub też do-
szedłszy do tego samodzielnie, obeznani są z tym, co stanowi przedmiot naj-
poważniejszych moich rozważań, tyle tylko mam do powiedzenia, że nie jest, 
zdaniem moim, możliwe, aby rozumieli się na tym chociaż trochę. [Rozumie-
nie rodzi się] z długotrwałego obcowania z przedmiotem, na mocy zżycia się 
z nim, nagle, jakby pod wpływem przebiegającej iskry, zapala się w duszy 
światło i płonie już odtąd samo siebie podsycając 4.

Dlatego wystarczy przyjąć, że efekty badań są wiarygodne na poziomie 
sądów najlepiej w danym momencie i przez daną osobę uargumentowanych. 
W tym znaczeniu są prawdziwe i otwierają możliwość do kolejnych analiz 
krytycznych i polemik. A w pewnym sensie przecież o to w badaniach nauko-
wych chodzi. 

W opracowaniu, którego cel skupia się na interpretacji dzieł i działań 
księżnej Izabeli Doroty z Flemmingów Czartoryskiej (1746–1835), dokonywa-
nej z perspektywy pedagogicznej, zbiegają się rozmaite tropy analiz wywodzą-
ce się z pola jej działalności politycznej, społecznej, wychowawczej i pomoco-
wej, ale również towarzysko-artystycznej czy nawet ekologicznej. Działania 
księżnej wspierały osoby towarzyszące jej na drodze życia, inspirowały ją nur-
ty filozoficzne i trendy kulturowe przełomu oświeceniowo-romantycznego, 
wzbogacały dzieła i koncepcje stanowiące podstawę jej praktyki samokształ-
ceniowej; efekty pracy potwierdzały postawy wychowanków i kulturowe zna-
czenie członków socjety, która wokół Czartoryskiej się zbierała, a ostatecznie 
także jej dzieła promujące humanizm w puławskiej odmianie. Zasięg wpły-
wów i inspiracji pobudzających te analizy jest zatem bardzo szeroki. Rozle-
głość odniesień i ilość przywołań faktów oświetlających analizowane działania 

 3 Ibidem.
 4 Platon: List VII. W: Idem: Listy. Tłum., wstęp i komentarz M. Maykowska. Przedmowa 
i uzupełnienie M. Pąkcińska. Warszawa 1987, 341b–d. 
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wydają się czasem wręcz przytłaczające dla całości obrazu. Ale porządkuje go 
kierunek poszukiwań. Wszystkie one, bez względu na odległość od główne-
go wątku, koncentrują się ostatecznie na osobie, która z działań podejmowa-
nych „z miłości ludzkiego plemienia” uczyniła sens życia. To powód, dla które-
go warto poszukiwać związku jej dzieł i działań z myśleniem pedagogicznym. 
Uzasadnienie dla takich badań pojawia się bowiem wtedy, gdy analizujący dzia-
łania innych badacz przyjmuje prawdziwość tezy, że centrum „wszechświata 
pedagogiki” stanowi człowiek. Szczególnie pedagog reprezentujący orienta-
cję humanistyczną w centrum tego „wszechświata” umieszcza osobę, zwłasz-
cza osobę uzdolnioną do czynu. To orientacja, która opiera się na przekona-
niu o wyjątkowej pozycji istoty ludzkiej w hierarchii bytów i podnosząca, że 
człowiek jest celem życia społecznego 5 bez względu na czas, epokę i inne oko-
liczności. Skomplikowaną strukturę bytu osobowego w tak zaznaczonym ho-
ryzoncie teoretycznym można rozpatrywać, po pierwsze, w wymiarze struk-
turalnym, jako jedność dwóch bytów – materialnego i duchowego, a spełniającą 
i integrującą się w czynie. Po wtóre, w wymiarze społecznym, wynikającym 
z poczucia bycia częścią społeczności. Oznacza to, że człowiek na drodze sta-
wania się osobą świadomie wchodzi w relacje z innymi, zachowując równo-
wagę (co najmniej) potencjałów rozwojowych każdej ze stron relacji. To waż-
ne rozróżnienie wprowadzające w przestrzeń horyzontu aspekt dialogowy, 
w ramach którego przewagę zyskuje pojęcie relacyjności ludzkiego myślenia 
i jego konsekwencje w działaniu: z innymi, w otoczeniu innych i, ostatecznie, 
na rzecz innych. Skoro w badaniach jakościowych dominuje przekonanie, że 
świat społeczny, a więc i rzeczywistość wychowawcza, jest wytworem ludz-
kiego działania, któremu osoby nadają określony sens i znaczenie, oznacza to, 
że przyjęcie orientacji humanistycznej w pedagogice uwzględnia jej persona-
listyczne i dialogowe 6 inspiracje. Między innymi dlatego współczesne bada-
nia jakościowe w pedagogice odwołują się do hermeneutyki. Również z innego 
punktu widzenia przydatność tej koncepcji wydaje się uzasadniona. W her-
meneutyce, szczególnie Hansa-Georga Gadamera 7, kryje się bowiem przeko-
nanie, że wszelka prawda (a dążenie do niej uzasadnia praktykę badawczą), 
jakiej człowiek doświadcza w swoich dziejach, ma charakter historyczny. Jej 
poznanie wymaga jednak zastosowania określonej metodologii. 

 5 Por. m.in. B. Śliwerski: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998; Pedagogika al-
ternatywna – dylematy teorii. Red. Idem. Kraków 1995; Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tek-
stów. Red. F. Adamski. Kraków 1993; M. Nowak: Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008. 
 6 Por. M. Buber: Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Wybór, tłum. i wstęp J. Doktór. Warsza-
wa 1992 oraz E. Levinas: Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Tłum. M. Kowalska. Wstęp 
B. Skarga. Warszawa 1998. 
 7 Por. H.-G. Gadamer: Prawda i metoda: zarys hermeneutyki filozoficznej. Tłum. B. Baran. 
Warszawa 2013.
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W przypadku badań historycznych dominują dwa modele i dwie skorelo-
wane z nimi postawy badawcze. Pierwszym z nich jest model psychologiczny 
w badaniach historycznych, odpowiadający romantycznej postawie badaw-
czej. Zasadza się na przekonaniu, że obcując z tekstem, w sposób zapośredni-
czony badacz obcuje z jego autorem. Utwór taki traktowany jest jako ekspre-
sja twórcy, która pozwala wykryć jego intencje. W związku z tym interpretacja 
psychologiczna odwołuje się do biografii autora dokumentów z jego osobiste-
go życia, jako do kontekstu interpretacji. Badacz, dla właściwego odczytania 
takich tekstów, obok odpowiedniego instrumentarium badawczego, umie-
jętności i dostępu do dokumentów, powinien wykazywać się wczuciem, jako 
główną zdolnością badawczą 8. Interpretacja historyczna związana jest z kolei 
z poszukiwaniem znaczenia, jakie tekst miał dla pierwotnego, współczesnego 
jego powstaniu odbiorcy. Interpretacja polega na osadzeniu tekstu w historii 
i kontekście społecznym oraz konfrontacji z innymi tekstami epoki. Interpre-
tacja historyczna pragnie dociec, co tekst naprawdę znaczył, ale nie w zamie-
rzeniu autora, lecz dla jego współczesnych. Tekst traktowany jest zatem jako 
źródło wiedzy o epoce, którą reprezentuje, i której daje świadectwo 9. Tę ro-
mantyczno-historiozoficzną postawę wobec przeszłości Gadamer krytykował 
głównie za bezkrytyczny kult tradycji dla niej samej 10. W opinii filozofa takie 
zrównanie siebie z przeszłością było nie do przyjęcia. Jednak, w porównaniu 
z postawą oświeceniową, stawiającą na rozum i przedmiotowe rozumienie 
przeszłości, filozof doceniał w niej, „że to, co historyczne, stanowi [dla niej] 
pewien ważki problem dla ludzkiego rozumienia, którego nie sposób rozwią-
zać po prostu abstrahując od szczególnego, historycznego wymiaru zjawisk 
przeszłości, ale ów wymiar należy przede wszystkim zachować” 11. Jednakże 
należało uwzględnić w niej nie tylko historyczny przedmiot badań, ale także 
historyczny stosunek badacza, w jakim pozostaje on wobec tego przedmiotu. 
Szukający sensu czy znaczenia – a to jest celem badań zorientowanych humani-
stycznie – nie można zatem zasadzać strategii badawczej na żadnym z powyż-
szych modeli. Dlatego Gadamer wskazał trzecią drogę: poza oświeceniowym 
i romantycznym podejściem do przeszłości, tradycji i dziedzictwa kulturowe-
go zaproponował hermeneutykę jako metodę interpretowania przeszłości w jej 

 8 Por. K. Rosner: Gadamerowska koncepcja doświadczenia hermeneutycznego. W: Kategoria po-
toczności. Źródła filozoficzne i zastosowania teoretyczne. Red. A. Jawłowska. Warszawa 1991.
 9 Ibidem.
 10 Badacze o orientacji romantycznej byli skłonni twierdzić, że skoro trudno znaleźć dla niej 
jakąś idealną miarę, to tradycja sama dla siebie jest odniesieniem. W konsekwencji nie istnie-
je możliwość i potrzeba uprawiania analiz krytycznych, a właściwą postawą wobec tradycji jest 
identyfikacja z nią, wczucie, przeniesienie się.
 11 P. Dybel: Historyczność procesu kulturowego według hermeneutyki Gadamera. W: Kategoria po-
toczności…, s. 80.
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fenomenach kulturowych 12. Droga ta wyznaczyła kierunek dla czynionych 
w monografii analiz, które sytuują się w obrębie hermeneutyki pedagogicz-
nej, definiowanej jako pedagogiczna teoria rozumienia i interpretacji 13. Bogu-
sław Milerski pisze, że „Hermeneutyka pedagogiczna jest […] hermeneutyką 
dziedzinową. Jej charakter pedagogiczny oznacza w tym przypadku, że teoria 
rozumienia i interpretacji uwzględnia kontekst pedagogiczny, a mianowicie 
znaczenie rozumienia i interpretacji w kształceniu i badaniach pedagogicz-
nych oraz wpływ doświadczeń wychowawczych na rozumienie i interpreta-
cję” 14. Postępowanie badawcze wywodzone z dziedzinowo związanej z peda-
gogiką hermeneutyki przyjmuje charakter interpretacyjny, uwzględniający 
rozumienie jako proces

[…] dedukcyjnego i całościowego odczytywania sensów i wartości za-
pośredniczonych w wytworach kulturowych, w ekspresjach i zachowaniach 
ludzkich. Metodologiczne ujęcie hermeneutyki pedagogicznej odnosi się […] 
również do badań o charakterze historycznym. Stąd też zawiera w sobie poj-
mowanie hermeneutyki pedagogicznej także jako nauki badającej proces hi-
storycznego uświadomienia sensów i wartości konstytuujących różne wy-
kładnie rzeczywistości wychowawczej 15.

Historyczne (z racji chronologii) zachowania, przedmioty, teksty i obiekty 
otaczające człowieka w świetle przyjętej perspektywy badawczej są znakami, 
nośnikami znaczeń wartych odczytania. Tak zarysowana rama referencyjna 
„systematyzuje” 16 ogólny tok postępowania badawczego, którego głównym ce-
lem jest wskazanie na edukacyjny wymiar wieloaspektowej (w tym społecznej, 
kulturalnej, pomocowej, politycznej i artystycznej) działalności Izabeli Czar-
toryskiej, jak i wytworów, będących rezultatem tych działań. 

Uznając, że człowiek cokolwiek czyni, nie czyni tego w historycznej próż-
ni, co wskazano wyżej, analiza hermeneutyczna nie może zakładać istnienia 
pola zerowego. Kiedy interpretator dokonuje aktów czytania tekstów kulturo-
wych 17, stoi za nim, a w zasadzie pozostaje w nim, jakaś tradycja, przeszłość. 
One ustanawiają horyzont, który uczestniczy w tym procesie.

 12 Por. H.-G. Gadamer: Prawda i metoda…
 13 Por. B. Milerski: Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa 2011.
 14 Ibidem, s. 12.
 15 Ibidem, s. 13.
 16 To określenie należy jednak potraktować umownie, zgodnie z duchem klasycznego, Gada-
merowskiego przekonania, że droga hermeneutycznego poznania wykracza poza kwestie ujęte 
w regułach. 
 17 Warto wprowadzić ten element dyskursu do rozważań na temat rozumienia interpreta-
cji w świetle analiz hermeneutycznych. Tekst kultury [tekst] zastępuje wówczas pojęcie dzieła, 
działania, ale także obyczaju. W popularnym ujęciu semiologicznym tekst kultury jest rozumia-



Wstęp12

Tradycja w takim ujęciu stanowi coś zasadniczo więcej niż tylko zbiór 
określonych wytworów kulturowych docierających do nas z przeszłości. Jest 
też czymś więcej niż tylko odziedziczonym po pokoleniach poprzednich zbio-
rem przekonań, poglądów, obyczajów czy wierzeń. Tradycja doświadczana 
jako pytanie to przede wszystkim otwarty wraz z tym pytaniem nieskończo-
ny horyzont sensu, nasza konstytuująca się w poprzednim odniesieniu do 
niej otwartość na sens w ogóle 18.

W ramach tej trzeciej drogi – trzeciej postawy – „badacz odnosi się […] do 
przeszłości w całej historyczności własnego rozumienia, starając się ją ze sobą 
na swój sposób »zapośredniczyć«” 19. W konsekwencji postawa ta wnosi zupeł-
nie nową wartość do sytuacji rozumienia przeszłości. Nie jest to obiektywny 
opis, model ani też bezkrytyczna akceptacja. To fuzja horyzontów, której nie 
sposób sprowadzić ani do perspektywy badacza, ani perspektywy przeszło-
ści. „Jej ostateczny rezultat to […] swoista synteza przesądów teraźniejszości 
i przeszłości, w której swój udział mają zarówno badacz, jak i badany przez nie-
go obiekt” 20. W takim ujęciu interpretacja jest rodzajem rozmowy z tradycją, 
rozumianą jako nieustanne „stapianie się horyzontów” teraźniejszości i prze-
szłości, badacza i badanego, partnera rozmowy i czytanego tekstu.

Figura „stapiania się horyzontów” jest naturalną dla człowieka historycz-
nego. W przeciwieństwie do teoretycznego stosunku do historii, tradycji i dzie-
dzictwa, ta zbliżona jest do podejścia „naiwnego”. Jego cechą jest spontanicz-

ny jako „każdy wewnętrznie zorganizowany według określonych reguł, znaczący wytwór kul-
tury, np. dzieło plastyczne, strój, zachowanie realizujące pewien społecznie utrwalony wzorzec” 
(Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wrocław 2000. s. 529). Stefan Żółkiewski, w stu-
diach pt. Tekst kultury, uzasadnia, że próba odczytania tekstu kultury jest punktem wyjścia ba-
dania wszelkich zjawisk kultury. Dla autora odrębnym tekstem kultury może być np. „[…] orga-
nizacja pejzażowa i zabudowa dekoracyjna parku sentymentalnego, na przykład w Arkadii pod 
Łowiczem czy utrwalona w opisie Zofiówki przez Trembeckiego. Tekstem tym będzie późnośre-
dniowieczny karnawał w grodzie zachodnim czy też karnawał rzymski w późnej wersji utrwa-
lony w opisie Goethego. Tekstem kultury będzie koronacja Kazimierza Wielkiego, tak jak ją dla 
nas rekonstruuje Gieysztor. Tekstem kultury będzie kostium ludowy, który możemy oglądać lub 
zrozumieć przez odpowiednią analizę Bogatyriewa. Tekstem kultury będzie oda (jako gatunek 
oratorski), wygłaszana w salonie literackim przełomu XVIII/XIX w. lub zanalizowana i wyjaśnio-
na, zrozumiana przez Tynianowa”; S. Żółkiewski: Teksty kultury. Warszawa 1988, s. 28. Wiedzę 
na temat tekstów kultury, w opinii Żółkiewskiego, można czerpać z opisów naukowych, ale tak-
że literackich (a nawet poetyckich). Dochodzi do tego również konieczność rozpoznania pozio-
mu opisu danego tekstu kultury. W ten sposób odę można rozpatrywać jako przykład oratury, 
jako element salonowego życia literackiego w danym okresie, jako utwór będący egzemplifika-
cją konkretnego gatunku literackiego itd. Por. ibidem. 
 18 P. Dybel: Historyczność procesu kulturowego według hermeneutyki Gadamera…, s. 84.
 19 Ibidem, s. 85.
 20 Ibidem, s. 86.
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ność, co oznacza zdolność do napotkania wytworów przeszłości ze względu na 
sensy, które one kierują ku analizującemu. Jest zatem właściwa dla badacza – 
humanisty, który potrafi zachować elementy naiwnego odnoszenia się do prze-
szłości, z tą różnicą, że on sam wybiera obiekty przeszłości, których zrozumie-
nie (czyli danie odpowiedzi na pytanie) wymaga od niego dodatkowej wiedzy, 
np. na temat epoki, w której one powstały. W swoistej rozmowie, jaką badacz 
prowadzi z takim obiektem – tekstem kulturowym, nie waży nadto jego świa-
domość metodologiczna, erudycja, nawet umiejętności techniczne, ale wraż-
liwość, rozumiana tutaj jako otwartość na sens, o który pyta badacza tradycja. 
Jest to „zdolność do pojęcia tego sensu w całej jego historycznej odmienności 
i dania mu własnej odpowiedzi z perspektywy czasu w jakim żyje” 21. Dlatego 
w badaniach zorientowanych humanistycznie, a taką proweniencję należy za-
kładać w badaniach pedagogicznych, 

[…] większą wartość ma niekiedy książka dyletanta czy laika posiadają-
cego dar wnikliwego spojrzenia na rzeczy, o których pisze, niż książka »spe-
cjalisty«, napisana wprawdzie w sposób metodycznie nienaganny, ale za to 
banalna i jałowa w swoich konkluzjach. Wiąże się to ściśle z faktem, że po-
stawa badacza – humanisty wobec historycznej przeszłości stanowi jedynie 
swoistą radykalizację postawy naiwnie – potocznej, a nie ucieczkę od niej 
w bastion erudycji i »świadomości« metodologicznej. Innymi słowy decydu-
jącą rolę odgrywa tutaj po prostu wrażliwość i talent badacza, posiadające-
go »dar« prowadzenia »rozmowy z tradycją« w ten sposób, że wynika z niej 
coś więcej, niż tylko wierna rekonstrukcja pewnych zaistniałych w przeszło-
ści faktów i myśli 22.

To ważne zastrzeżenie bo w tradycji hermeneutycznej przeszłość jest praw-
dziwie napotykana dopiero z perspektywy rozmowy, a dziedzictwo przeszłości 
ma charakter językowy, jest tekstem, zatem jego doświadczenie, interpretacja 
jest czytaniem i dokonuje się w języku. Język stanowi medium doświadczenia 
hermeneutycznego 23, zaś istota rozmowy z tekstem zasadza się na dobrowol-
ności poddania się, pewnego rodzaju uwiedzeniu, dzięki któremu tekst pro-
wadzi interpretatora. Tekst historyczny rozumiany może być więc na sposób 
hermeneutyczny, gdy jest rodzajem odpowiedzi na pytanie, które wobec niego 
się stawia. Interpretując taki tekst, jego sens można ująć tylko w relacji do py-
tania uprzednio wobec niego postawionego, nierzadko wykraczając poza to, co 
jest w nim dosłownie powiedziane. Dlatego interpretacja sięga poza pierwotne 
(w ujęciu historycznym lub psychologicznym) znaczenie tekstu. W tym zna-

 21 Ibidem, s. 89.
 22 Ibidem, s. 90.
 23 Por. K. Rosner: Gadamerowska koncepcja doświadczenia hermeneutycznego…
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czeniu hermeneutykę można traktować jako metodę przekraczania granicy, 
stanowiącej intencje autora i badacza, nieunicestwiającej żadnej ze stron, ale 
je współtworzącej. Podstawą praktyki badawczej w takiej sytuacji jest „arche-
ologia delikatnych znaków” opierająca się na przeświadczeniu, że każdy tekst 
zawiera ślady, które wrażliwy badacz odnajduje – usłyszy i dostrzeże. W tym 
celu świadomie przekracza granice i choć nie narusza trwale istoty tekstu, to 
również on sam pozostawia po sobie ślady działalności. Nie lęka się wszakże, 
że jego ślad będzie deformował tekst. Przeciwnie, szczególnie wówczas, gdy 
sięga do tekstów osadzonych w historii, powstały mariaż śladów potwierdza 
istnienie continuum dziejowego. W procesie tym badacz-hermeneuta różni się 
od badacza tradycyjnego, bo 

[…] jeśli tradycjonalista za wszelką cenę będzie starał się ukryć swoją 
tożsamość, lękając się, że ta wbrew niemu zacznie deformować obraz prze-
szłości, to hermeneuta tożsamość kulturową własną i wspólnoty, z której po-
chodzi, będzie nie tyle odsłaniał (w hermeneutyce nie chodzi o jakiś ekshi-
bicjonizm), ile czynił ją stawką całego przedsięwzięcia. Nie chodzi przy tym 
tylko i wyłącznie o tożsamość hermeneuty: jeśli uznać, że hermeneutyka to 
sztuka interpretacji transakcyjnej […], to w procesie lektury będziemy mie-
li do czynienia z kształtowaniem się dwóch tożsamości: własnej i tekstu. In-
terpretator-hermeneuta nasyca sobą tekst (robi więc to samo, co historyk 
tradycyjny, z tą różnicą, że jest tego świadomy i dąży do tego), ale i pozwala, 
by tekst nasycił sobą jego samego (nie jest on bowiem tylko, jak w klasycz-
nej relacji poznawczej, „przedmiotem do zbadania”) 24.

Z powyższych analiz wynika inne ważne przeświadczenie: że badanie hi-
storyczne, jako interpretacja przeszłości, nie jest bezzałożeniowym docieka-
niem prawdy. Człowiek, już w swej konstytucji osobowościowej nasiąknię-
ty kulturą, w jakiej wzrasta, dysponuje takim rodzajem samowiedzy, która 
kształtuje zawartość przesądów. W interpretacji Gadamerowskiej znaczenia 
nabierają uprzednie upodobania, przeświadczenia, intuicje, domniemania de-
finiowane jako przed-sądy 25. To nie hipotezy, ale oczekiwania poprzedzające 
lekturę. Ich źródłem jest kulturowa przeszłość ludzkości.

Egzystując w ramach określonego kręgu kulturowego, dziedziczymy 
ukształtowaną w nim na przestrzeni tysiącleci wykładnię świata, nie zda-
jąc sobie nigdy do końca sprawy ze stojących za nią założeń. W tym sensie 
tradycja jest głównym źródłem wiedzy o nas samych, pozwalając nam siebie 
i świat w jakim żyjemy w bardzo określony sposób rozumieć […] przyczyną 

 24 P. Bohuszewicz: Hermeneutyki sarmatyzmu. W: Tradycje szlacheckie we współczesnej kultu-
rze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze. Red. M. Lutomierski. Toruń 2014, s. 105–106.
 25 Por. H.-G. Gadamer: Prawda i metoda… 
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utrzymywania się przesądów nie jest jakiś konformizm czy lenistwo czło-
wieka, ale ich usytuowanie w kontekście rozumienia 26.

Gadamer nie traktuje ich w sposób indywidualistyczny. Prze(d)sądy są tyleż 
subiektywistyczne, ile zawierające pierwiastek czasów, w jakich interpretator 
żyje i dokonuje lektury. Co więcej, przed-sądy nie są przeszkodą w rozumie-
niu przeszłości: „Dzieje – tak jak prawdziwe życie – pisze Gadamer – przema-
wiają do nas tylko wtedy, gdy apelują do naszego, powziętego wcześniej sądu 
o rzeczach, ludziach i czasach. Rozumienie czegoś, co ma znaczenie, zawsze 
zakłada tego rodzaju przesądy. […] Rozumiemy tylko to, co już wiemy, możemy 
wyczytać tylko to, cośmy w tekst włożyli” 27. Możliwość rozumienia świadectw 
przeszłości polega więc na tym, że interpretujący zanurzony jest w sposób na-
turalny w proces i oddziaływania, jakie składają się na dzieje, a przeszłość, jej 
widome i niewidoczne znaki, interpretujący zarazem współtworzy. 

Przenosząc rozważania w pole pedagogiki kultury, Krystyna Ablewicz do-
strzega

[…] możliwości tkwiące w hermeneutyce jako metodzie interpretowa-
nia nie tylko tekstu – źródła poznania dziejów myśli i człowieka, lecz także 
fenomenów kultury reprezentowanych i postrzeganych przez człowieka za-
równo w jego gestach, jak i trwałych materialnie dziełach. Wszystkie one – 
fenomeny – »dopominają« się zasadniczo nie o poszukiwanie przyczyn ich 
występowania, co »dopominają się« i »napominają« człowieka do ich rozu-
mienia »jako wyrazu czegoś«. Sens jakiegoś fenomenu jest poznawany dzię-
ki interpretacjom. To hermeneutyka jako metoda otwiera badaczowi umysł 
i serce na różnorodność świata oraz uprzytomnia mu, że jego praca oraz ży-
cie, zarówno badacza jak i człowieka, polega na rozumieniu. W tym przy-
padku badacz nie może wywikłać się »z bycia człowiekiem«. […] Pedagog 
kultury [decydujący się na wybór takiej metody badania] staje się komenta-
torem […] szczególnym, bo takim, który obarczony jest odpowiedzialnością 
za sens komentarza 28.

Komentarz taki nie jest odkryciem faktu, opisem, a nawet jego rekonstruk-
cją, ale przekazem. Jako że, zdaniem Gadamera, nie jest możliwe ani odtworze-
nie pierwotnych okoliczności powstania tekstu zarówno w sensie psycholo-

 26 P. Dybel: Historyczność procesu kulturowego według hermeneutyki Gadamera…, s. 74.
 27 H.-G. Gadamer: Problem dziejów w nowszej filozofii niemieckiej. W: Idem: Rozum, słowo, dzie-
je. Szkice wybrane. Tłum. M. Łukasiewicz, K. Michalski. Wybór, wstęp i oprac. K. Michalski. 
Warszawa 1979, s. 28.
 28 K. Ablewicz: Pedagog kultury jako badacz i uczestnik rzeczywistości kulturowej (aspekt meto-
dologiczny). „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje” 1999, nr 3 (67), s. 6.
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gicznym, czyli zmierzającym do poznania intencji autora, ani znaczenia, jakie 
miał dla współczesnego mu odbiorcy, proponuje skupienie na tekście i jego 
rzeczywistym znaczeniu, co oznacza nie tyle odtworzenie i przywołanie zna-
czenia, ale jego wytwarzanie. Z dociekań tych wynika więc, że „Pedagog kul-
tury, poznając […] swą historyczną i współczesną kulturę, szuka odpowiedzi 
na pytanie: jakie przesłanie zawierają zdarzenia kulturowe; przesłanie, które 
jest skierowane […] do człowieka czasów współczesnych i które powinien od-
naleźć ze względu na własne życie i życie osób z którymi pracuje” 29. Dlatego 
metodą badawczą dotyczącą przeszłości, w pedagogice zorientowanej huma-
nistycznie, nie może być ani rekonstrukcja, ani historyczna retrospekcja, ale 
próba interpretacji. A pytanie, które uruchamia taki mechanizm interpreta-
cji, nie zawiera się w próbie określenia (tylko) tego, co jest, jak jest, było lub 
być może – ale przede wszystkim: po co jest, było lub być może? Pytanie o to, 
dlaczego pedagog podejmuje się realizacji badań, nie jest zatem hipotezą, ale 
oczekiwaniem, że interpretacja wniesie coś istotnego do jego samorozumie-
nia i rozumienia świata go otaczającego. Nawet wówczas, gdyby to miało do-
tyczyć tylko jego. 

Księżna Izabela Czartoryska jest postacią historyczną, zatem jej dzieła 
i działania należą do przeszłych doświadczeń, w których łączy się to, co indy-
widualne i społeczne, z tym, co kulturowe. I chociaż nie można odciąć się od 
historycznych porównań i kontekstów, należy wziąć pod uwagę, że to nie one 
stanowią tę najważniejszą oś, wokół której przebiega myśl badacza. To sens 
dzieł i działań Czartoryskiej ogniskują uwagę. Zatem nie metody historyczne, 
które, trzymając się chronologii, wyłuskują następujące po sobie wydarzenia, 
dzieła i ich uczestników, ani analizy psychologiczne, zmierzające do odtwo-
rzenia portretu księżnej, stanowią podstawę badań. Pierwszorzędne miejsce 
w analizach zajmuje myślenie problemowe, ogniskujące się wokół interpreta-
cji praktyk i dzieł osoby zanurzonej w historii, środowisku i kulturze. Ruch in-
telektualny w tym procesie jest hermeneutyczną analizą działań w celu odna-
lezienia ich znaczenia edukacyjnego 30. Ustanawiając związek działania z jego 

 29 Ibidem, s. 14.
 30 W toku dalszych rozważań, pominąwszy cytowania i przywołania konkretnych autorów, 
ogół oddziaływań związanych z formowaniem całokształtu życiowych zdolności człowieka i czy-
niących z niego istotę dojrzałą, świadomie realizująca się oraz zadomowioną w konkretnej kul-
turze i związaną siecią relacji z innymi uczestnikami tych działań, zatem łączących wychowanie 
i kształcenie (nauczanie, uczenie się), w sytuacjach wymagających użycia takiego uogólnienia 
będę określać mianem edukacji. Por. B. Milerski, B. Śliwerski: Pedagogika. Leksykon PWN. War-
szawa 2000; B. Śliwerski: Metateoretyczne badania teorii wychowania. W: Konteksty i metody w ba-
daniach historyczno-pedagogicznych. Red. T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski. Kraków 
2004. Uzasadnienie wyboru pojęcia „edukacja”, ogarniającego procesy wychowania i kształce-
nia, wynika również ze związków etymologicznych i znaczenia, sytuujących to pojęcie w trady-
cji antycznej. Ważnym argumentem przemawiającym za dokonanym wyborem są wielokrotnie 
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znaczeniem, zakłada się z góry pytanie: po co?, czyli w jakim celu ktoś podej-
muje działanie oraz jakie owo działanie i jego wynik mają znaczenie dla niego 
lub dla tych, do których jest skierowane. To nieoczywisty sposób wywodze-
nia sensu z działania. Szukając rozstrzygnięć wspierających takie założenie, 
warto zwrócić się w stronę rozważań podejmowanych przez Mariana Nowa-
ka 31. W dotyczących metodologii badań naukowych uwagach autor wskazuje 
na ważny związek praxis z podmiotowością człowieka – jej kształtowaniem się 
i ujawnianiem w czynie. Kreślenie odpowiedzi na pytanie o to, kim jest człowiek, 
autor sugeruje rozpocząć od myśli Akwinaty, że rdzeniem ludzkiej praxis jest 
czyn. „Działając, człowiek spełnia siebie i aktualizuje swoje możliwości, swój 
potencjał. Tak zatem wiedzę o tym, kim jest człowiek, możemy zdobyć na dro-
dze gruntownej analizy czynu, a więc badając działanie człowieka” 32. Co wię-
cej, jak przekonuje autor, praktyka może zmierzać do stworzenia pewnej teo-
rii, odwołując się do zasady „że działanie ludzkie nie jest możliwe bez jakiejś 
teorii, tzn. zarysu teoretycznego, pewnego schematu czy modelu tego działa-
nia, jego celów i sensu (czy też wartości)” 33. W każdym działaniu kryje się za-
tem sens, który nawet jeśli nie został jasno określony, to stymuluje działanie. 
Działania człowieka mają ponadto charakter osobowy, społeczny. Oznacza to, 
że realizują się w sferze praktyk o charakterze interakcyjnym, zachodzącym 
w wolności i konkretnych uwarunkowaniach czasowo-przestrzennych, czy-
li są zanurzone w historii 34. W tym znaczeniu człowiek działa według pew-
nych modeli przypisywanych określonej społecznej praktyce wysyconej war-
tościami właściwymi dla okalającego działania obszaru kulturowego. W toku 
tych działań człowiek poznaje wartości, które (opcjonalnie) uznaje za swo-
je i urzeczywistnia w działaniu. Obserwacja ludzkich działań zatem nie tyl-

w tekście przywoływane związki działań Czartoryskiej z tradycjami myśli antycznej. Wykorzy-
stanie pojęcia edukacji w tym wypadku wydaje się najbardziej uzasadnione. 
 31 Por. M. Nowak: Metodologia pedagogiki między „naukowością/teoretycznością” a „praktyczno-
ścią”. W: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Red. D. Kubinowski, M. Nowak. 
Kraków 2006. Jednocześnie warto przypomnieć, że na gruncie innych dziedzin nauki wskazuje 
się na podobne związki. Paweł Grabarczyk pisze: „Niektórzy badacze twierdzą […] że, mówiąc 
obrazowo – pojęcia są w głowie, a kategorie w świecie […]. Związek między nimi miałby zaś po-
legać na tym, że pojęcia są umysłowymi reprezentacjami obecnych w świecie kategorii […]”; 
P. Grabarczyk: Czym się różni kategoryzacja od konceptualizacji?. „Przegląd Filozoficzny – Nowa 
Seria” 2013, nr 2 (86), s. 458. Idąc tym tropem, można uznać, że działania – praxis – są kategoria-
mi, zatem reprezentują w świecie pojęcia obejmowane myślą. 
 32 M. Nowak: Metodologia pedagogiki…, s. 149.
 33 Ibidem, s. 151. 
 34 Ibidem. Co ważniejsze, dla pedagoga zorientowanego na myślenie humanistyczne aspekt 
ten jest niezwykle ważny. „Humaniści – pisze Marcin Napiórkowski – zapatrzeni są w przeszłość. 
[…] Dla fizyka historia fizyki jest najwyżej ciekawostką. Dla filozofa [jak dla każdego humani-
sty] stanowi esencję jego tożsamości”; M. Napiórkowski: Strażnicy świętego ognia. „Tygodnik Po-
wszechny”, 24.06.2018, s. 65. 
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ko pozwala na rekonstrukcję (potencjalnego) modelu, ale poznanie celu tych 
działań, wartości, które jednostkę inspirowały, a zatem ich znaczenia. Obser-
wując, jako elementy komplementarne, procesy komunikacji, rodzaje rela-
cji lub miejsca przekazu, można w dużym przybliżeniu odnaleźć ogólny sens 
działań podejmowanych przez konkretne osoby. Czy to oznacza, że badacz od-
najdzie to rzeczywiste znaczenie, które stanęło u podstawy czynu? Zgodnie 
z tradycją hermeneutyczną taka możliwość nie istnieje, a nawet nie ma zna-
czenia. Dla badacza humanisty ważniejsze jest odnalezienie wspólnego sensu 
tych dzieł i działań, a w końcu – uprzytomnienie sobie związków dziejowych. 

Oczywistym jest jednak, że badacz-pedagog zapyta o znaczenie działań 
w kontekście dyscypliny, którą reprezentuje, choć nie zawsze zawężając się 
tylko do jej wyznaczników. Tym bardziej, że już samo postawienie pytania: 
po co? odkrywa sens i znaczenie ludzkiego działania wykraczające poza wy-
miar dziedzinowy. Podjęta w pracy tematyka narzuca więc konieczność łą-
czenia różnych perspektyw. Ta eklektyczna forma doboru treści może wywo-
ływać sprzeciw grupy czytelników przyzwyczajonych do „twardych” reguł 
i standardów, w tym metodologicznych, pracy naukowej. Jednakże eklektycy, 
otwarci na różne wpływy i doceniający wartość głosów wybrzmiewających 
z różnych dziedzin wiedzy, znajdą w monografii tropy, które mogą ich popro-
wadzić w odległe pola refleksji i przywieść do zgoła innych wniosków aniże-
li uzyskane w wyniku badań. Jednak to ryzyko rozejścia się konkluzji zostało 
w pracy podjęte świadomie. Nie chodzi w niej o to, aby dać jasną, co gorsza – 
jedyną słuszną odpowiedź, ale by animować zainteresowanie dalszą eksplora-
cją tematu, podążając za wyłuskanym w trakcie czytania śladem. Poszukując 
znamion edukacyjnej działalności i walorów wychowawczych dzieł księżnej, 
nie sposób bowiem zamknąć jej portretu w jednej ramie. To osoba, której dą-
żenia, aspiracje, pomysły i ich realizacje zasługują na różne sposoby portreto-
wania i wielokrotne interpretacje 35. Te intuicje potwierdzają się w wypowie-
dziach wielu badaczy. Dariusz Kubinowski, czytając Stanisława Ossowskiego, 
podobnie argumentuje swoje przekonania, współbrzmiąc z myślą filozofa, 
który przekonuje, 

[…] że poznawanie człowieka wymaga szerszej i bardziej integralnej per-
spektywy, aniżeli wyznaczają je tradycyjne dyscypliny nauk społecznych czy 
humanistycznych, a przy tym poznanie naukowe nie jest jedynym z możli-
wych sposobów docierania do pogłębionego rozumienia zjawisk typowo ludz-
kich. Zauważyć należy, że wspomniana powyżej rewolucja jest właściwie po-

 35 W nieco innym kierunku zmierzają np. znakomite analizy Hanny Jurkowskiej, która w Czar-
toryskiej odnalazła prekursorkę, patronkę i wyrazicielką pamięci sentymentalnej. Por. H. Jur-
kowska: Pamięć sentymentalna. Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół 
Nauki w Puławach Izabeli Czartoryskiej. Warszawa 2016.
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wrotem do synergii myślenia o człowieku znanej już w czasach starożytnej 
Grecji, w której nie stosowano ostrego rozdziału między filozofią, naukami 
społecznymi i twórczością literacką, poetycką 36.

Autor, potwierdzając holistyczne myślenie o człowieku, uzasadnia koniecz-
ność podejmowania takich analiz, które uwzględniają możliwie najszerszą per-
spektywę, w tym samego człowieka, czyli jego cechy, dyspozycje i potencjały, 
jego otoczenie, dzieła oraz działania, a nawet ich krytyczne oceny i związki. 
To myślenie koresponduje także z przekonaniem Janiny Kostkiewicz, która na-
wet w definicji myśli pedagogicznej łączy dwa, wydawać by się mogło – odle-
głe pola aktywności pedagogicznej, zaznaczając, że: „Myśl pedagogiczna […] 
znajduje wyraz nie tylko w indywidualnie ogłoszonych traktatach, teoriach 
i doktrynach, ale również w praktyce będącej wyrazem określonej koncep-
cji rzeczywistości i zamierzeń edukacyjnych. […] Zawarta jest w sztuce, lite-
raturze pięknej: od poezji poprzez dramat aż po powieść. Myśl ludzka wydaje 
się czymś szerszym, a zarazem głębszym aniżeli teoria i wiedza naukowa czy 
koncepcje w naukach humanistycznych i społecznych” 37. 

Wśród wielu przymiotów określających Izabelę Czartoryską i jej działania 
nie wymienia się w zasadzie nigdzie jej pedagogicznych aspiracji. Uznając jej 
symboliczną rolę matki (Spartanki), opiekunki swoich dzieci, fundatorki szkół 
włostowickich oraz autorki tekstów dla dzieci wiejskich, uwagę zwykle kieruje 
się w stronę jej politycznych i kulturalnych zaangażowań, podobnie jak uczy-
nił to Stanisław Wasylewski w Portretach pań wytwornych, pisząc:

Biografia księżnej generałowej to zaiste brewiarz epoki – jej profil du-
chowy, to prawie wypadkowa wszystkich linii charakterystycznych ery sta-
nisławowskiej! Wspaniałe, wstępne, najmilsze, nieznośne i wszystkie zna-
miona XVIII wieku zbiegły się w tym usposobieniu i temperamencie […]. 
Pisano, mówiono o puławskiej pani tyle dobrego i złego, osobiście przeszła 
takie tragedie, farsy, wodewile, że można by tym obdzielić dziesięć innych 
kobiet i jeszcze starczyłoby na jedenastą 38.

W tej osobliwej wzmiance biograficznej brakuje, jak widać, odniesień do 
znaczenia jej edukacyjnej praktyki. Nie sposób uznać, że w tak bogatej biografii 

 36 D. Kubinowski: Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia. Metodyka. Ewaluacja. Lublin 
2010, s. 49.
 37 J. Kostkiewicz: Wprowadzenie do pierwszego numeru rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna”. 
„Polska Myśl Pedagogiczna” 2015, R. 1, s. 13.
 38 S. Wasylewski: Portrety pań wytwornych. Czasy stanisławowskie. Sybilla z Puław. Lwów 1924, 
s. 7–8. Starając się zachować wierność przekazu treści, gdzie było to możliwe, z poszanowaniem 
autora wypowiedzi, zachowano autentyczną pisownię. Uwaga odnosi się do wszystkich cytowań, 
również występujących w kolejnych częściach pracy. 
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mogło zabraknąć sensus paedagogicae 39. Co więcej, przeświadczenie takie pojawia 
się już w pierwszym momencie zetknięcia z bogatą faktografią z życia księżnej 
Czartoryskiej, w której pojawia się kategoria „człekolubności”. To wręcz zapro-
szenie do podjęcia wysiłku badawczego zmierzającego do odkrycia sensu tego 
określenia, intuicyjnie łączącego się z pojęciem edukacji. Zmierzając do reali-
zacji tego celu, ruch wektorów, wskazujących na kierunek rozważań podjętych 
w pracy, ustawiono jednocześnie w dwie strony. Oznacza to symultaniczny 
wybór dwóch dróg dociekania badawczego, wiodących od teorii oświetlającej 
działania Czartoryskiej oraz ich efekty i au rebours – od działań i dzieł (w ich 
opisach), w stronę teorii pozwalających ostatecznie uchwycić ich znaczenie. 

W praktyce interpretacyjnej najistotniejsze wydają się źródła literackie. Dla 
hermeneutyki to niezwykle istotny element konstruowania interpretacji, dla-
tego w powziętych analizach te źródła dominują i stanowią właściwy materiał 
badawczy. Pierwsza grupa tekstów obejmuje historyczną literaturę podmio-
tu, w tym pisma estetyczne i krytyczne, teksty filozoficzne, literaturę piękną, 
podręczniki, regulaminy, rozporządzenia, pamiętniki, listy, publikacje praso-
we oraz wpisy katalogowe autorstwa księżnej Czartoryskiej, księcia Adama Ka-
zimierza, Marii Wirtemberskiej, Adama Jerzego, przedstawicieli kulturalnej 
socjety warszawskiej i puławskiej, literatów, poetów, uczniów i wychowańców 
Czartoryskich oraz gości domu i muzeów 40. (Znakomitą część manuskryptów 
lub pierwszych wydań dokumentów można konsultować za pomocą narzędzi 
elektronicznych. Pełny dostęp do zbiorów, poza nielicznymi wyjątkami, oferu-
ją repozytoria internetowe i cyfrowe archiwa, biblioteki i centra naukowe 41). 
W grupie tych dokumentów szczególną wartość przedstawiają zachowane 

 39 W kontekście dalej prowadzonych rozważań warto zatrzymać się nad znaczeniem tego 
pojęcia. Tłumaczenie z języka łacińskiego prowadzi wprost do analizy pedagogicznego sensu 
działań Czartoryskiej. Oznacza zatem uwzględnienie celów, a także metod i środków, które słu-
żą realizacji zadań o charakterze wychowawczym i kształcącym. Warto jednak przywołać inne 
tłumaczenie, wiążące działanie pedagogiczne ze sztuką kształcenia i wychowania. Sensus, w in-
nym znaczeniu, odnosi się do czucia, uczucia i wrażliwości, zbiegając się z pojęciem „człekolub-
ności”, które, stanowiąc swoiste, puławskie rozwinięcie klasycznego humanizmu, przyświecało 
działaniom Czartoryskiej. Analizując ich edukacyjny wymiar, warto przywołać drugie z cytowa-
nych wyżej znaczeń, w nim kryją się bowiem szczególne atrybuty pedagogii uprawianej przez 
księżnę, którą w monografii określono mianem „czułej”. Por. termin „sens”: od łac. sensitivus – 
wrażeniowy, zmysłowy; sensatio – odczuwanie; sensibilis – odczuwalny; sensytywny [człowiek], 
czuły, wrażliwy, mogący odczuwać, przeczulony. Za: W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych 
i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa 1989. 
 40 Szczegółowy zestaw przywołanych dokumentów opatrzonych pełnym opisem zaprezen-
towano w bibliografii. 
 41 Wykaz adresów internetowych zawarto w netografii. Wszystkie źródła cytowane z repo-
zytoriów, domen i wydawnictw internetowych (po weryfikacji) opatrzono jedną datą dostępu: 
15.09.2018. W związku z tym w przypisach odwołujących się do wymienionych źródeł, a zamiesz-
czonych w tekście, zrezygnowano z wprowadzania tego fragmentu opisu bibliograficznego.
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rękopisy księżnej Czartoryskiej. Kwerenda tego typu literatury jest nie tylko 
podstawą naukowych opracowań; ta literatura jest zwierciadłem odbijającym 
charakter postaci. Zastosowana stylistyka, schemat budowania wypowiedzi 
pisemnej, treść wspomnień, jak i charakter pisma – zmienny w odniesieniu 
do stanów emocjonalnych i wieku księżnej, stanowi znakomite źródło analiz. 
To ważny element badań, który pomaga dookreślić znaczenie gestów, wyborów 
oraz sens działań w nich zapisanych. Co ważne, nie zawsze treść takich doku-
mentów wymaga przywołania. Ich znaczenie nierzadko wyłania się dopiero 
z całościowej lektury. Ogarniające, niejako z oddali, tę część pisarstwa Czarto-
ryskiej 42 spojrzenie pozwala uchwycić ulotne wrażenie, usłyszeć „głos autor-
ki”, który wydobywa się spoza czytanego tekstu i uprawomocnia przeczucia. 

Znaczną część analizowanych tekstów stanowią prace Adama Kazimierza – 
mentora, nauczyciela i męża Czartoryskiej. Uwzględniając nauki, jakie z tych 
tekstów daje się odczytać, w tekście opracowania odwołano się do znaczących 
fragmentów twórczości literackiej i komediopisarskiej księcia Adama Kazimie-
rza Czartoryskiego 43, związanej bezpośrednio z aktywnościami podejmowany-
mi przez Izabelę. Ze względu na znaczenie tekstów, czyli w kontekście prowa-
dzonych badań jako świadectwo efektów pracy edukacyjnej księżnej, analizie 
poddano niektóre wydawnictwa autorstwa dzieci Izabeli Czartoryskiej, w tym: 
Adama Jerzego Pamiętniki i memoriały polityczne 1776–1809; Pamiętniki ks. Ada-

 42 Analizie poddano wybrane zbiory rękopisów zgromadzonych w Bibliotece Czartoryskich 
w Krakowie, m.in.: BCz Rkps 6067 IV, Memoires et écrits divers 1805–1822 [Rękopisma Xsiężnej Je-
nerałowej, egzemplarz po ś.p. Xnie. Maryi Wirtemberskiej], BCz Rkps 6069 III, Extraits de diferentes 
lectures, de diferens memoires et de diferens manuscrit I.C.; BCz Rkps 6101, Listy od córki Zofii z Czar-
toryskich Zamoyskiej do Izabeli z Flemingów Czartoryskiej. Listy Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej do 
brata Adama Jerzego Czartoryskiego. 1828–1829; BCz Rkps 6140, M. Wirtemberska z Czartory-
skich: Listy do matki Izabeli. 1812–1817; BCz Rkps 3035 III, Cathalogue historique et deatille’ des ob-
jets re’unis a’ la Maison Gothique a’ Pulawy; BCz Rkps 6068 IV, Kilka artykułów do „Pielgrzyma w Do-
bromilu” czyli nauki wiejskie, które nie są drukowane. Odręczne zapiski, wspomnienia i fragmenty 
listów, w głównej części sporządzone w języku francuskim, stanowiły podstawową, choć nie je-
dyną grupę dokumentów źródłowych. Grupę tę dopełniały opracowane i wybrane fragmenty 
dzienników, kronik, listów oraz opisów katalogowych wydawanych od końca XIX wieku, m.in.: 
List Marii Wirtemberskiej do Izabeli Czartoryskiej z dn. 6 IV 1810. W: L. Dębicki: Puławy (1762–1830). 
Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie archiwum ks. Czartoryskich 
w Krakowie. T. 4. Lwów 1888; Listy księżnej Izabelli z hr. Flemmingów Czartoryskiej do starszego syna 
księcia Adama. Zebrała S. Duchińska. Kraków 1891; I. Czartoryska: Dyliżansem przez Śląsk. Dzien-
nik podróży do Cieplic w roku 1816. Tłum., wstęp i przypisy J. Bujańska. Wrocław 1968; I. Czarto-
ryska z Flemmingów: Podróż po Anglii. Dzienniki podróży po Anglii i Szkocji w roku 1790. Oprac. 
i wstęp A. Whelan. Tłum. Z. Żygulski jun., A. Whelan. Warszawa–Toruń 2015.
 43 M.in.: Kawa. Komedya w jednym akcie. Warszawa 1779; Listy klasyczne, o rożnych literatury 
rodzajach y dziełach. List IV: O dramatyce. W: Idem: Kawa…; Przedmowa do komedyi p.t. Panna na 
wydaniu Adama ks. Czartoryskiego G.Z.P. Warszawa 1774; Listy jmci pana Doświadczyńskiego [i.e. 
A.K. Czartoryskiego]. Warszawa 1782; Myśli o pismach polskich: z uwagami, nad sposobem pisania 
w rozmaitych materyach. Wilno 1801.
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ma Czartoryskiego korespondencya jego z cesarzem Aleksandrem I.; Testament po-
lityczny księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (14 lipca 1861), a nade wszystko 
ważny dokument podsumowujący nauki o wychowaniu i kształceniu w po-
staci Rad dla córki, autorstwa Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej 44. Warto w tym 
miejscu usprawiedliwić ilość odwołań do tekstów, które nie wyszły spod ręki 
księżnej (te pojawiają się po wielokroć w różnych fragmentach monografii). 
Zabieg ten, mogący wywoływać zdziwienie, ma swoje uzasadnienie. Przyglą-
dając się działalności księżnej, nie sposób nie zauważyć, że jej aktywność mo-
tywowana była, poza innymi względami, intelektualnym pobudzeniem, jakie 
płynęło z pism i tekstów osób ją otaczających (wśród których niewątpliwie 
najważniejszym mentorem był mąż Adam Kazimierz). Można zaryzykować 
stwierdzenie, że Czartoryska realizowała w praktyce to, co inni ogarniali my-
ślą. Ten symptomatyczny dla postawy księżnej sposób funkcjonowania przy-
niósł efekty w postaci dzieł o ponadczasowej wartości. Myśl, przyobleczona 
przez Czartoryską w formę dzieła lub działania, uprawomocniła jej wartość. 
Co więcej, wskazywanie na teksty animujące intelektualną podstawę działań 
jest jedną z elementarnych metod postępowania badawczego w hermeneutyce 
pedagogicznej. Przywołanie tekstów, traktowanych jako inspiracja analizowa-
nych działań, pozwala na ukazanie związków pomiędzy poszczególnymi ide-
ami oraz ideami i działaniami, które dokonuje się dodatkowo na styku teraź-
niejszości i przeszłości. Z tego samego powodu nie sposób uciec od pism dzieci 
Czartoryskiej, które w pewnym sensie stały się potwierdzeniem, świadectwem 
i fizycznym efektem jej zabiegów wychowawczych. Wzajemność, jako waru-
nek relacji rodzinnej obserwowanej w środowisku Nowej Familii, dotyczy za-
tem nie tylko sposobów odnoszenia się do siebie, ale także czerpania z poten-
cjału różnorodnych postaw jej członków. 

W grupie tekstów poddanych interpretacji szczególne znaczenie przypi-
suje się czterotomowemu opracowaniu kronik z życia dworu puławskiego au-
torstwa Ludwika Dębickiego. Temu puławskiemu kronikarzowi zawdzięczać 
należy pierwsze, niezwykle drobiazgowe opracowanie wspomnień o funk-
cjonowaniu środowiska kulturalnego i politycznego Puław 45. Jego kronika, 

 44 Por. A.J. Czartoryski: Pamiętniki i memoriały polityczne 1776–1809. Tłum. z franc. i ros. 
Z. Libiszowska, S. Meller, J. Skowronek. Wyb., oprac., wstęp i przypisy J. Skowronek. War-
szawa 1986; Idem: Pamiętniki ks. Adama Czartoryskiego i korespondencya jego z cesarzem Aleksan-
drem I. T. 1. Tłum. K. Scipio. Kraków 1904; Testament polityczny księcia Adama Jerzego Czartoryskie-
go (14 lipca 1861). Fundacja XX. Czartoryskich w Krakowie; http://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/
obiekty/testament-polityczny-ksiecia-adama-jerzego-czartoryskiego oraz Z. Zamoyska z Czar-
toryskich: Rady dla córki. Oprac. M. Dębowska. Lublin 2002. 
 45 L. Dębicki: Puławy (1762–1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego, 
na podstawie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie. T. 1–2. Lwów 1887 oraz Idem: Puławy…, t. 3–4. 
Lwów 1888.
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opracowana w latach osiemdziesiątych XIX wieku, jest w istocie pierwszą pa-
noramą dziejów rodzinnych, domowych, towarzyskich i krajowych, które zo-
gniskowały się w Puławach (i innych związanych z Familią miejscach, w tym 
Warszawą i Sieniawą). Dębicki nie był naukowcem. Chociaż dysponował boga-
tym zespołem źródeł archiwalnych, nie władał w pełni klasyczną i krytyczną 
metodą naukową. Wyraźnie widać te nieścisłości w części pracy poświęconej 
zagadnieniom muzealnictwa i zbiorów puławskich. Nie zajmował się jednak 
konkretnym, dostępnym mu materiałem zabytkowym, lecz stosował odwoła-
nia do relacji pamiętnikarskich osób, które z autopsji znały zbiory puławskie 
(np. Juliana Ursyna Niemcewicza, Leona Dembowskiego czy Kajetana Koź-
miana) lub wykorzystywał gawędziarskie wspomnienia i artykuły krytyczne 
umieszczane w prasie krajowej. Z punktu widzenia analiz muzeologicznych 
nie były to wartościowe relacje. Jednak, wprowadzając do analiz praktyki mu-
zealnej zagadnienia społecznej recepcji zbiorów oraz wskazując na ich misję 
edukacyjną, Dębicki zebrał interesujący poznawczo materiał dla interpreta-
torów życia społecznego i pedagogów zainteresowanych zagadnieniami edu-
kacji muzealnej. I chociaż wybitny badacz spuścizny kolekcjonerskiej księż-
nej Izabeli, Zdzisław Żygulski jun., czynił Dębickiemu zarzuty, przekonując, 
że jego często naiwne opisy przyczyniły się do wytworzenia fałszywego ob-
razu puławskich muzeów, to trudno zaprzeczyć wartości tego dokumentu 
jako źródła wiedzy na temat społecznego znaczenia tych instytucji. Jego opi-
sy, choć nadają często główny ton całości wypowiedzi, zderzane są z pamiętni-
karskimi i dziennikarskimi opisami świadków działalności Czartoryskiej, jej 
uczestnikami i komentatorami 46. Dzięki tym zabiegom opisy Dębickiego zy-
skują głębię, a w wielu fragmentach inspirują nowe spojrzenie na znaczenie 
dzieł i działań Czartoryskiej. 

Niezbędnym w procesie analiz zwierciadłem, w którym odbijały się działa-
nia i dzieła księżnej Izabeli, Matki Spartanki współkształtującej oblicze polskiej 
kultury w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku, były opracowania 
zaliczone do drugiej grupy tekstów, skupiających się na analizach wybranych 

 46 Najważniejsze z nich: K. Hoffmanowa z Tańskich: Opis różnych okolic Królestwa Polskie-
go. Wrocław 1833; K. Biernacka: Podróż z Włodawy do Gdańska powrotem do Nieborowa w roku 1816 
opisana w listach Wandy, Eweliny i Leokadyi. Wrocław 1823; S. Grzegorzewska: Dziesięć dni w Pu-
ławach w roku 1828: urywek z pamiętnika Sabiny z Gostkowskich Grzegorzewskiej. Kraków 1898; List 
Tekli Łubieńskiej do syna Tomasza z dn. 13 IV 1809. W: R. Łubieński: Generał Tomasz Pomian hra-
bia Łubieński. T. 1. Warszawa 1899; T. z Potockich Wodzicka: Ze zwierzeń dziewczęcych. Pamięt-
nik Zofii z Matuszewiczów Kickiej. 1796–1822. Kraków 1910; G. Puzynina z Güntherów: W Wilnie 
i w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815–1843. Oprac. A. Czartkowski, H. Mościcki. Choto-
mów 1988; U. Tarnowska z Ustrzyckich: Wspomnienia damy polskiej z XVIII wieku. Poznań 1869; 
J.P. Woronicz: Pisma rozmaite I.P. Woronicza biegiem lat ułożone. Księga pierwsza. Kraków 1832 lub 
np. T. Kościuszko: Pisma. Wybór, wstęp i objaśnienia H. Mościcki. Warszawa 1947. Pozostałe 
odwołania, w tym przywołania opisów dziennikarskich, odnotowano w bibliografii. 
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fragmentów działalności księżnej. Z punktu widzenia wartości historycznej 
posiadają mniejsze znaczenie, jednakże dla interpretatora działalności i dzieł 
księżnej stanowią ważne punkty odniesienia – wszak w próbach poszukiwa-
nia sensu działalności konkretnych osób warto wsłuchać się w głos innych 
badaczy. Wielość spojrzeń buduje zazwyczaj interesującą badawczo mozai-
kę, której odczytanie pomaga ujawnić nowe znaczenia. W tej grupie tekstów 
uwagę zwracają opracowania Aliny Aleksandrowicz, wybitnej znawczyni bio-
grafii Czartoryskiej i propagatorki jej osiągnięć, autorki, której, obok ważnej 
dla utrzymania naukowej ramy prac zawartości merytorycznej, udało się do 
książek wprowadzić postać księżnej poprzez liczne cytowania jej osobistych 
dokumentów i opracowań kronikarskich pochodzących z epoki. To niezwykle 
ważny głos, przeznaczony dla osób, które w tekstach szukają osoby. Efekty jej 
kwerendy są imponujące: z jednej strony przywołują niemal plastyczną postać 
bohaterki opracowań, a z drugiej stanowią niezwykłe źródło dokumentów dla 
dalszych analiz. Najważniejszymi w tej grupie odwołań są dwa opracowania 
łączone z analizami literaturoznawczymi i historycznymi. Pierwsze z nich to 
bogate kompendium wiedzy na temat środowiska puławskiego: Różne drogi do 
wolności. Puławy Czartoryskich na przełomie XVIII i XIX wieku. Literatura i oby-
czaj (2011). Jak wynika z tytułu publikacji, jest to przywołanie panoramy ży-
cia kulturalnego skupionego na najważniejszych aspektach przetrwania bytu 
narodowego w okresie rozbiorowym. W innej publikacji 47 Alina Aleksandro-
wicz wprowadza do rozważań, dotychczas skupionych na nutach narodowych, 
zainteresowania „ojczyzną serdeczną”, które lokują doświadczenia księżnej, 
jej upodobania i dzieła w szerokiej perspektywie europejskiej. Te dwie prace 
stanowią w pewnym sensie „oś dramatyczną” przedstawianej tu monografii , 
a liczne do nich odwołania porządkują przyjętą formę opisu, w której zrezy-
gnowano z klucza chronologicznego na rzecz ciągu koncepcyjnego, wynika-
jącego z ujęcia interpretacyjnego 48. Uzupełnienie dociekań Aleksandrowicz 
stanowią prace i analizy naukowe Zofii Gołębiowskiej 49, która zajęła się ba-

 47 A. Aleksandrowicz: Izabela Czartoryska: polskość i europejskość. Lublin 1998.
 48 Literatura przedmiotu dotycząca zbiorów muzealnych Świątyni Sybilli i Domu Gotyckie-
go jest bardzo bogata. Jej zestawienia dokonał Zygmunt Nowakowski (Zestawienie ważniejszych 
prac o Puławach i Czartoryskich. W: Puławy. Materiały sesji popularnonaukowej. Lublin 1964, s. 284–
289).
 49 Por. prace Z. Gołębiowskiej: Doktor Karol Khittel i służba zdrowia w Puławach w czasach Czar-
toryskich. „Region Lubelski” 1994–1996 [druk: 1998], t. 6/8; Oświata i wychowanie w Puławach oraz 
kluczu końskowolskim w czasach Czartoryskich. Puławy 2005; Podróż Izabeli i Adama Jerzego Czarto-
ryskich do Wielkiej Brytanii (1789–1791). „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio 
F: Historia”, vol. 38/39, Lublin 1983/1984; W kręgu Czartoryskich. Wpływy angielskie w Puławach na 
przełomie XVIII i XIX wieku. Lublin 2000; Mecenat kulturalny Izabeli i Adama Kazimierza Czartory-
skich (sztuki plastyczne, teatr, muzyka, literatura). W: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Oprac. R. Ma-
liszewska. Kozłówek 2003; Angielskie wzorce i inspiracje w życiu dworu puławskiego na przełomie 
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daniem wybranych wycinków biografii księżnej Czartoryskiej. W jej anali-
zach odnaleźć można zatem wątki dotyczące zagadnień wychowania dzieci, 
społecznej praktyki oświatowej realizowanej w kluczu końskowolskim, a tak-
że fragmenty opisów pozwalające odkryć sens podejmowanych przez księż-
nę podróży. 

I chociaż te dociekania należy uznać za wiodące w konstrukcji analizy, to 
pierwsze impulsy inicjujące zamierzenia badawcze wypłynęły z zaintereso-
wań edukacją muzealną oraz poszukiwaniem praktyki i teorii podejmującej 
zagadnienia społecznej misji muzeów. W tych analizach, szczególnie odno-
szących się do początków polskiej myśli muzealniczej, po wielokroć poja-
wiało się nazwisko Izabeli Czartoryskiej jako fundatorki pierwszego polskie-
go muzeum narodowego. Zwykle jednak (co stało się gdzie indziej udziałem 
autorki opracowania) wspomnienie o Czartoryskiej zajmowało zaledwie kil-
ka zdań wprowadzenia, w których poleca się uwadze jej muzealniczo-kolek-
cjonerską działalność. Powtarzające się wielokrotnie odwołania wzbudziły 
w końcu zainteresowanie postacią muzealniczki. Początkowo był to ledwie 
słyszalny głos wyznaczający kierunek poszukiwań. Jego wzmocnieniu przy-
służyła się kwerenda prac Zdzisława Żygulskiego jun., znawcy i propagatora 
kolekcji książąt Czartoryskich. Żygulski jun. przejął zainteresowania księż-
nej Izabeli Czartoryskiej i stał się jej prawdziwym naukowym spadkobiercą. 
Oświeceniowo -narodowa, a preromantyczna w opinii badacza, idea instytu-
cji muzeum, ucieleśniona w kolekcji księżnej, początkowo patronowała jego 
twórczości. Pierwsza drukowana praca Żygulskiego poświęcona kolekcji uka-
zała się już w roku 1952 w „Rozprawach i Sprawozdaniach Muzeum Narodo-
wego w Krakowie” i nosiła tytuł Tarcza renesansowa w Zbiorach Czartoryskich. 
Przyczynek do dziejów kolekcjonerstwa polskiego 50. Spod jego pióra ostatecznie 
wyszły najważniejsze opracowania dotyczące puławskich muzeów – Świą-
tyni Sybilli i Domu Gotyckiego 51. Wśród nich Dzieje zbiorów Puławskich. Świą-
tynia Sybilli i Dom Gotycki 52 – obszerny zbiór, który obok analiz muzeologicz-
nych zawiera odwołania do biografii księżnej oraz nawiązania do sytuacji 

XVIII i XIX wieku. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia”, vol. 46/47, 
Lublin 1991/1992; Anglia w planach wychowawczych Adama Kazimierza Czartoryskiego w świetle in-
strukcji dla syna z roku 1789. „Rocznik Lubelski” 1979, R. 21.
 50 Por. Z. Żygulski jun.: Tarcza renesansowa w Zbiorach Czartoryskich. Przyczynek do dziejów ko-
lekcjonerstwa polskiego. „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie” 1954, t. 2.
 51 W tym: Idem: Muzeum Czartoryskich: Historia i zbiory. Red. Z. Żygulski jun. Kraków 1998; 
Nurt romantyczny w muzealnictwie polskim. W: Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej połowy wieku 
XVIII i wieku XIX. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa 1963; Dzieje zbiorów 
puławskich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki. Kraków 2009; Muzea na świecie. Wstęp do muzealnic-
twa. Warszawa 1982 oraz opublikowana praca doktorska z roku 1962 pt. Dzieje zbiorów puławskich. 
Świątynia Sybilli i Dom Gotycki. Kraków 2009. 
 52 Por. Idem: Dzieje zbiorów puławskich…
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politycznej kraju. Szczególnie ważny źródłowo jest aneks oraz wyczerpujące 
przypisy obejmujące transkrypcje tekstów źródłowych (z rękopisów księżnej 
i autorów opisów pamiątek puławskich). We wszystkich publikacjach Żygul-
skiego wybrzmiewają mocno humanistyczne i antropocentryczne postulaty 
filozofii oświecenia, echa społecznych nurtów epoki rozbiorowej oraz rosną-
ce w skali puławskie nuty romantyczne. Na bazie tych nurtów, jak przeko-
nuje autor, wykształciło się muzeologiczne pojęcie „pamiątki historycznej” 
o wyraźnie sentymentalnym zabarwieniu, której nie tyle obiektywna war-
tość jako przedmiotu zabytkowego, ile wartość interpretacyjna miała zasad-
nicze znaczenie (wkrótce, co podniesiono w drugiej części opracowania, zja-
wisko to przyczyniło się do wytworzenia swoistej metody interpretacji jako 
podstawy dla praktyki edukacyjnej w muzeach). Z idei pamiątki historycznej 
wyrosły pomysły, które iluminowały inne działania księżnej, a szczególnie te, 
które mieściły się w zakresie edukacji obywatelskiej i patriotycznej. Co praw-
da, już w epoce oświecenia, wraz z odrodzeniem polskiego życia umysłowe-
go i kulturalnego, nastąpił wyraźny zwrot do przeszłości wzmagający zainte-
resowanie historią: 

W historii widziano bowiem, za Cyceronem, mistrzynię życia. Od histo-
rii oczekiwano odpowiedzi na pytanie: jak powstało zło, które toczy Rzeczpo-
spolitą, i jak można je uleczyć. Z historii usiłowano wywieść prawidła postę-
powania dla współczesności. Drogą badań historycznych szukano w tradycji 
uzasadnienia dla reform, które chciano przeprowadzić. Historii stawiano 
również doniosłe zadania wychowawcze: miała ona „uczyć cnoty”, to zna-
czy wychowywać moralnie. W szczególności miała ona uczyć „świętej mi-
łości kochanej ojczyzny”, wychowywać w duchu patriotycznym, stawiając 
przed oczy współczesnych wielkich mężów przeszłości i ich wiekopomne 
czyny, jako wzory do naśladowania 53.

Nie można się zatem dziwić renomie i sile oddziaływania puławskiego mu-
zeum, którego idee koncentrowały się w zawołaniu: „przeszłość – przyszłości”. 
Znaczenie tego hasła i instytucji go propagującej stało się niezwykle ważnym 
odniesieniem dla narodu, który utracił organizację państwową. Jego misja wpi-
sywała się w politykę narodową ufundowaną na kategorii ducha, który spaja 
i przenika wspólnotę. Te elementy, choć bardzo wyraźnie przenikały wszyst-
kie działania księżnej, w jej praktyce zyskały nieco odmienne od lansowane-
go, kolektywistycznego pojęcia narodu. W ujęciu Czartoryskiej naród był nie 
tyle ideą, co zbiorem konkretnych osób, dlatego w zasadniczej części pracy to 
te uzasadnienia ugruntowały specyfikę i kierunek rozważań. Wraz z postę-

 53 Ibidem, s. 25.
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pem analiz początkowe zainteresowanie symbolicznie przekroczyło zatem 
mury muzeum i objawiło postać fundatorki, której wizerunek nie jest jedno-
lity, a z każdą stroną analizowanej dokumentacji ujawniał coraz bardziej zło-
żoną, interesującą i intrygującą poznawczo postawę animatorki, kreatorki 
i edukatorki środowiska społeczno-kulturalnego, którego oddziaływanie wy-
kraczało poza przestrzenie domu i instytucji, jakie stworzyła. Analizy doku-
mentów sukcesywnie odsłaniały obrazy, które do tej pory pozostawały zakry-
te, w tym ślady działań edukacyjnych. Nieocenionym tropem inicjującym ten 
zakres poszukiwań było opracowanie Agnieszki Whelan Powązki: szkoła uczuć 
i historii. Wychowanie młodych Czartoryskich 54. Poruszająca wyobraźnię pra-
ca relacjonuje warszawskie, powązkowskie doświadczenia Czartoryskiej, co 
prawda przepełnione stylistyką gessnerowską, jednak, co ważniejsze dla pe-
dagoga, ukierunkowane na wychowanie dzieci. Whelan w sposób bardzo pla-
styczny pokazała postawę młodej damy rokokowej, sentymentalnej zwolen-
niczki życia w naturze, ale równie mocno postać uwikłanej w macierzyńskie 
obowiązki księżnej, ufundowane na uczuciach miłości i czułości oraz prze-
pełnione działaniami przepowiadającymi późniejsze metamorfozy jej posta-
wy. W podobny sposób, już w dwugłosie z Żygulskim jun., Whelan raz jeszcze 
wprowadziła postać Czartoryskiej w obieg czytelniczy, udostępniając jej dzien-
niki z podróży po Anglii i Szkocji. To literackie sprawozdanie z grand tour, któ-
re rozbudowało portret księżnej o doświadczenia wkraczające w przestrzeń 
„ojczyzny serdecznej” 55 i ujawniło znamiona jej (również) pozytywistycz-
nych przekonań. Podobnie jak przytoczone wyżej, inne wydawnictwa, będą-
ce transkrypcją dzienników, wspomnień i listów (a zaliczono je do pierwszej 
grupy źródeł), z natury rzeczy reprezentują największy potencjał do badań 
i interpretacji. Tym większe zasługi należy przyznać osobom, które podejmują 
się ich opracowania. W tej grupie mieści się zbiór pism estetycznych i literac-
kich, wybranych, opracowanych i opatrzonych wstępem przez Anetę Kwiatek. 
W zbiorze zamieszczono transkrypcje Myśli różnych o sposobie zakładania ogro-
dów, obie części Pielgrzyma w Dobromilu, fragmenty Katalogu pamiątek złożo-
nych w Domu Gotyckim w Puławach oraz wybrane poezje i modlitwy autorstwa 
księżnej 56. Wcześniejsze od już przywołanego, skupione na jednej grupie tre-
ści jest opracowanie Aliny Aleksandrowicz i Artura Timofiejewa, zawierające 

 54 Por. A. Whelan: Powązki: szkoła uczuć i historii. Wychowanie młodych Czartoryskich. „Rocz-
nik Historii Sztuki” 2014, t. 39.
 55 I. Czartoryska z Flemmingów: Podróż po Anglii… Bezcennym źródłem dla pracy badaw-
czej są umieszczone pod koniec książki faksymile, tym bardziej, że manuskrypt nie został jesz-
cze poddany opracowaniom cyfrowym, zatem pozostaje niedostępny.
 56 Por. I. Czartoryska: Pisma literackie i estetyczne. Antologia. Wybór, wstęp i oprac. A. Kwia-
tek. Kraków 2014. 
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wybór tekstów z katalogu muzeum sybillińskiego 57. W znacznej mierze są to 
teksty przyjaciół domu puławskiego, które znamionuje sybillińska stylistyka 
i biograficzny sposób opracowania treści, stanowiący swoisty klucz interpre-
tacyjny dla całej puławskiej kolekcji. 

W pedagogice wiele miejsca poświęcono edukacyjnej roli męża księżnej 
Izabeli, księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, generała ziem podolskich 
(1734–1823), podkreślając jego zasługi jako założyciela, przełożonego i pedago-
ga Szkoły Rycerskiej oraz aktywnego członka Komisji Edukacji Narodowej, au-
tora Katechizmu kadeckiego (1774), inspiratora kształcenia dziewcząt oraz orę-
downika idei teatru narodowego 58. W jego cieniu pozostawała postać księżnej. 
O jej obecność na polu pedagogiki w krótkich szkicach lub odniesieniach za-
częły się upominać współczesne badaczki 59. Interesujące z punktu widzenia 
prowadzonych dociekań są stosunkowo najnowsze szkice, np. z 2014 roku au-
torstwa Renaty Pater. W artykule zamieszczonym na łamach „Polskiej Myśli 
Pedagogicznej” Pater zaprezentowała ogólne ramy działalności edukacyjnej 
księżnej 60. Podobne w skali są wyrazy zainteresowania teatralną działalno-
ścią Czartoryskiej zreferowane przez Katarzynę Król w artykule nt. Edukacja 
teatralna Izabeli Czartoryskiej (1746–1835) 61. Próbę łączenia aspektów edukacyj-
nych i społecznych, zwłaszcza politycznych, można odnaleźć w publikacjach 
Andrzeja Stroynowskiego. Historyk z podobnym zainteresowaniem przygląda 

 57 Por. A. Aleksandrowicz, A. Timofiejew: Opis niektórych pamiątek zachowanych w Świąty-
ni Sybilli w Puławach. W: Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia. T. 10. Red. T. Chachulski, J. Sno-
pek, A. Karpiński, A. Masłowska-Nowak. Warszawa 2010. 
 58 Pedagogiczną analizę dokonań i pism księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego można od-
naleźć w opracowaniu: R. Wroczyński: Dzieje oświaty polskiej do roku 1795. Warszawa 1987. Jed-
nym z najciekawszych opracowań założeń wychowawczych obowiązujących w Szkole Rycerskiej 
wraz z opisem ich realizacji jest książka Kamili Mrozowskiej: Szkoła Rycerska Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego (1765–1794). Wrocław 1961. 
 59 Warto polecić także serię odwołań do działalności księżnej w różnych dziedzinach aktyw-
ności: J. Kamińska, I. Szybiak: Idee wychowawcze Jeana-Jacques’a Rousseau w przepisach dla szkół 
Komisji Edukacji Narodowej. „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2012, R. 21, nr 4 (84); K. Dormus: 
U źródeł polskiej prasy kobiecej – pierwsze redaktorki, wydawczynie, dziennikarki (ok. 1820–1914). W: 
Kobiety i mężczyźni (z) kolorowych czasopism. Red. A. Łysak, E. Zierkiewicz. Wrocław 2010; Eadem: 
Dziecko w czasach Komisji Edukacji Narodowej. „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 2015, t. 68; 
T. Kulak: Sprawa udziału kobiet w latach 1808–1812 w pracach Naczelnej Rady Dozorczej Izby Eduka-
cyjnej Księstwa Warszawskiego (na tle oświeceniowych przemian w społeczeństwie polskim u progu XIX 
wieku). W: Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII–XXI wieku). Red. T. Kulak, M. Dajnowicz. 
Wrocław 2016; D. Żołądź-Strzelczyk: Kilka uwag o znajomości dzieła Jana Jakuba Rousseau „Emil, 
czyli o wychowaniu” w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku. „Problemy Wczesnej Edukacji / Issues in 
Early Education” 2015, t. 11, nr 2 (29).
 60 Por. R. Pater: Działalność Izabeli Czartoryskiej w służbie edukacji muzealnej i wychowania pa-
triotycznego. Powstanie muzeów narodowych. „Polska Myśl Pedagogiczna” 2015, nr 1. 
 61 Por. K. Król: Edukacja teatralna Izabeli Czartoryskiej (1746–1835). W: Wychowanie jako war-
tość. Red. M.Z. Stepulak, M. Dubis. Lublin 2017.



29Wstęp

się działalności politycznej księżnej Izabeli sięgającej epoki stanisławowskiej 
i na tym tle prezentuje kilka wątków związanych z jej praktyką edukacyjną 62. 
Jego analizy wykraczają jednak poza zakres praktyk edukacyjnych księżnej 
i odnoszą się do ogólniejszego problemu politycznej roli kobiet w okresie sta-
nisławowskim i u początków romantyzmu. Warto nadmienić, że odwołanie do 
kobiecej siły w zarządzaniu państwem nie było wynalazkiem tego czasu. Już 
siedemnastowieczni autorzy, poddając ostrej krytyce indolencję mężczyzn, 
w miejsce walki wybierających uciechy życia, na przyszłe przywódczynie 
lansowali kobiety. Satyryczny wizerunek leniwego utracjusza podlegającego 
władzy kobiet odmalował Marcin Bielski w utworze Sejm kobiecy 63. Nie były 
to czcze słowa. Niedługo potem polityczna siła kobiet (chociaż w dużej mie-
rze objawiająca się jeszcze działaniami zakulisowymi) zaczęła przynosić wy-
mierne skutki polityczne. Niebagatelnym przykładem tych zmian stało się 
polityczne zaangażowanie Czartoryskiej, przypadające na każdy z ważnych 
etapów kształtowania się politycznego i społecznego krajobrazu polski roz-
biorowej. Podejmując wątek kobiecego zaangażowania politycznego, nie spo-
sób było pominąć ten nurt rozważań w odniesieniu do Czartoryskiej. Impuls 
wywiedziony z opracowań Stroynowskiego okazał się ożywczy dla tych frag-
mentów pracy, w których przywołano wzorcotwórczą rolę Izabeli, począwszy 
od metaforycznego, symbolicznego ujęcia postaci Matki Spartanki, poprzez 
rolę przewodniczki w praktyce artystycznej córek i wychowanek puławskich 
czy rolę przewodniczki dla środowiska eforek, po, oczywiste wręcz, nawią-
zanie do muzeów kobiecych, zrodzone z inspiracji działalnością muzealniczą 
księżnej. Szukanie tych śladów nie znajdowało się w grupie „pierwszych za-
mysłów”, jednak wyniki poszukiwań okazały się nad wyraz spójne z przesła-
niem pamiątek muzealnych, wśród których Czartoryska umieściła wspomnie-
nia o polskich Jagiellonkach, Joannie d’Arc, Marii I Stuart, królowej Szkotów, 
ale także o reprezentantkach literatury pięknej i bohaterkach szekspirowskich 
dramatów. Kobiecy nurt wspomnieniowy w koncepcji ekspozycyjnej muzeów, 
głównie Domu Gotyckiego, był niezwykle nośny. Warto wspomnieć tu chociaż-
by późniejsze zainteresowanie Adama Jerzego i Klementyny z Tańskich Hoff-
manowej postaciami Jagiellonek. 

 62 Por. A. Stroynowski: Błędy w wychowaniu magnatów polskich w XVIII wieku. W: Dziecko 
w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2. Red. U. Szuścik, B. Oelszlaeger-
-Kosturek. Katowice 2014; Idem: Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium 
z dziejów kultury politycznej. Łódź 2005; Idem: Wychowawcze cele oświeconego sarmatyzmu. „Pra-
ce Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński” 2014, t. 16; 
Idem: Polityczna rola Izabeli Czartoryskiej. „Przegląd Zachodniopomorski” 2012, z. 2: Kobieta w kul-
turze politycznej świata. 
 63 M. Bielski: Satyry. Sen majowy, Rozmowa baranów i Sejm niewieści. Zebrał W. Wisłocki. 
Kraków 1889. 
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Kończąc (podstawowy na etapie wstępu) przegląd literatury wykorzysta-
nej w analizach, nie sposób pominąć inspiracji płynących z prac filozoficznych 
i pedagogicznych. W grupie autorów – inspiratorów reprezentujących te dys-
cypliny nauki poczesne miejsce zajmuje Jan Jakub Rousseau (tyleż filozof, ile 
pedagog). Uwzględnienie wkładu, jaki do praktyki księżnej Izabeli wniosły my-
śli filozofa, okazało się konieczne ze względu na zbieżność wielu wątków, któ-
re łączył wspólny duch: przekonanie o edukacji przekraczającej stany, mury 
i granice oraz wiara w siłę natury jako inspiracji i otoczenia procesu wycho-
wania 64. To dość symptomatyczne przywołanie. Trzeba bowiem zaznaczyć, że 
po spotkaniu księżnej z Janem Jakubem ta żywiła wyraźną niechęć do osoby 
filozofa. Niechęć osobista nie przeszkadzała jej jednak wykorzystać (nie za-
wsze zresztą świadomie) inspiracji płynących z jego najbardziej znanych prac. 
Dlatego, głównie w powązkowskiej praktyce edukacyjnej, można poszukiwać 
odniesień do Nowej Heloizy, Emila oraz Pism o widowiskach. Nawet z przezna-
czonego dla konfederatów barskich (podwójnie zaskakujące poprzez fakt an-
typatii dla osoby filozofa i politycznych adwersarzy) pisma Uwagi o rządzie pol-
skim do praktyki księżnej przeniknęły te elementy, które uzasadniały potrzebę 
wychowania obywatelskiego. Na marginesie: znamiennym był stosunek Rous-
seau do Polski, w którym przejawiała się nić sympatii dla narodu pogrążonego 
w wojnie domowej i znajdującego się w przededniu pierwszego rozbioru. „Pisał 
je [Uwagi] z radością, z serdecznem dla Polski uczuciem. Nie bez zadziwienia 
ujrzał on spółeczeństwo, które z całej Europy najbliższym było jego ideału” 65, 
komentował treść pisma Walerian Kalinka. W przeciwieństwie do swych inte-
lektualnych konkurentów – Woltera i Diderota, Jan Jakub skonstruował optymi-
styczne zalecenia, wskazujące na naród polski jako siłę zdolną do zarządzania 
i ustanawiania prawa. Włączywszy Uwagi, z każdego z wymienionych wcześ-
niej pism filozofa 66 Czartoryska wykorzystała myśli o wychowaniu naturali-
stycznym przypadające na okres powązkowski, inspiracje myśleniem repu-

 64 Por. J.J. Rousseau: Marzenia samotnego wędrowca. Tłum. i oprac. E. Rzadkowska. Wrocław 
1989; Idem: Uwagi o rządzie polskim. 1771. W: J. Kot: Historia wychowania. T. 2: Wychowanie nowo-
czesne od połowy wieku XVIII do współczesnej doby. Warszawa 1996; Idem: Umowa społeczna oraz 
Uwagi o rządzie polskim; Przedmowa do „Narcyza”; List o widowiskach; List i Opatrzności; Listy mo-
ralne; List do arcybiskupa de Beaumont; List do Malesherbesa. Tłum. B. Baczko i in. Oprac., wstęp 
i przypisy B. Baczko. Warszawa 1966; Idem: List do d’Alemberta o widowiskach z dodaniem artykułu 
d’Alemberta „Genewa”. W: Idem: Umowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim…; Idem: Rozprawa 
o naukach i sztukach. W: Iidem: Trzy rozprawy o filozofii społecznej. Tłum., oprac. i wstęp H. Elzen-
berg. Warszawa 1956; Idem: Projekt konstytucji dla Korsyki. Przeł. M. Blaszke. Warszawa 2009.
 65 W. Kalinka: Jan Jacques Rousseau i jego wpływ w Polsce. „Przegląd Polski” 1886, R. 20, t. 79, 
z. 235.
 66 Por. Julie ou la Nouvelle Héloïse, powieść opublikowana w Londynie w 1760 i w Paryżu w 1761 
roku, Émile ou de l’Éducation (Amsterdam, 1762) oraz Considérations sur le gouverment de la Pologne 
(1772). 
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blikańskim – objawiające się w praktyce wychowania obywatelskiego i pracy 
oświatowej – charakterystyczne dla okresu puławskiego oraz myśli o pożyt-
kach płynących z organizacji widowisk o charakterze otwartym. Inne tropy 
edukacyjne wiodą w stronę koncepcji wypracowanych przez księcia Adama Ka-
zimierza, księcia Adama Jerzego oraz Pestalozziego Johanna Heinricha. Te od-
niesienia znalazły swoje szczegółowe rozwinięcie w kolejnych częściach pracy.

Wartość każdej pracy badawczej wyznaczają jej efekty. Poza dostarcze-
niem wiedzy, inspiracją do podejmowania autorskich analiz, polemik i kryty-
ki, czytający poszukują nierzadko wzorów przydatnych w pracy pedagogicz-
nej, najchętniej w postaci gotowego zestawu „dobrych praktyk”. Piśmiennictwo 
pedagogiczne, zresztą nie tylko, przesiąknięte jest publikacjami w treści lub 
tytule zapowiadającymi sukces w implementowaniu wypracowanych gdzie 
indziej pomysłów. Zastanawiająca jest wiara autorów (lub popularyzatorów) 
tych idei w skuteczność wzorca w praktyce skierowanego na pracę z człowie-
kiem. Ten fragment rozważań warto zilustrować nawiązaniem do artystycz-
nej pracy graficznej. Praca grafika (jak symbolicznego „producenta wzorca 
dobrej praktyki”) polega na przygotowaniu matrycy, którą następnie powiela 
w odbiciach, pozostając z nadzieją na wielokrotne uzyskanie absolutnie wier-
nego obrazu. Ten nigdy jednak nie zachowuje wierności, wystarczy niedosko-
nałość prasy albo nieuwaga grafika, aby pojawiło się zniekształcenie. Skoro 
w tak, wydawać by się mogło, przewidywalnym działaniu trudno dotrzymać 
wierności pierwotnemu obrazowi, jak można osiągnąć ten efekt, pracując 
z człowiekiem, który stanowi najważniejszy element „zakłócający” aplikację 
wzorca? Ta intuicja, wywiedziona zaledwie z obserwacji nadto rozwijającej się 
w innym obszarze wiedzy, jest niewystarczająca dla poszukujących naukowe-
go umocowania. Wymaga zatem skutecznego potwierdzenia. Takie można od-
naleźć w polu odległym od świata pedagogiki – w zarządzaniu. Tu rozważania 
związane z powielaniem przepracowanych wcześniej praktyk, nawet najlep-
szych, coraz częściej przyjmują postać krytyki:

Część z nich pokazuje zagrożenia, jakie niesie ze sobą benchmarking, czy-
li doskonalenie organizacji poprzez porównywanie władnych praktyk z dzia-
łaniami lidera w porównywanej dziedzinie […]. Najważniejszą nauką z kry-
tyki korzystania z dobrych praktyk, jest to, że w działaniu organizacji jest 
wiele zmiennych, każda organizacja działa w odmiennym kontekście, dla-
tego coś, co zadziałało w jednej organizacji nie musi działać w innej. Dodat-
kowo, na sukces składa się wiele elementów, ciężko jest wyizolować tę jed-
ną, skuteczną praktykę do skopiowania 67.

 67 P. Krzyworzeka: Muzea w pogoni za nowoczesnością. O możliwościach wykorzystania etno-
grafii w zarządzaniu i zarządzania w etnografii. „Working Paper. Version 1.1.” 2013, vol. 3; https://
depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1362/Krzyworzeka_nowoczesne%20muzea_wor 
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To nowoczesne na wskroś myślenie – okazuje się – miało już swoich pro-
toplastów, i to w odwołaniu do praktycznej działalności Czartoryskiej. Szuka-
jący „matryc” w dziełach i działaniach księżnej powinni więc usłyszeć wyraź-
ny głos Władysława Łozińskiego, krytyka i komentatora działalności Izabeli, 
który tak skomentował nieudolnych naśladowców:

Jeżeli co zrobiło dotkliwą krzywdę Puławom i naraziło je na liczne ucin-
ki i szyderstwa, to niezawodnie gawiedź naśladowników, pochopna do mał-
powania bezmyślnego i powierzchownego. Takich płaskich naśladowców Pu-
ławy miały niemało, i ci to parodjowali życie puławskie mimo swej wiedzy 
i woli. Każde ślepe naśladownictwo chwyta z wzoru to właśnie, co ujemną 
jest jego stroną, a uchwyciwszy przesadza i w karykaturę zmienia. Kuszenie 
się o niepospolite formy bez wrodzonego zmysłu wytworności prowadzi do 
niesmacznej maniery, naśladowanie form bez uczucia do teatralności, este-
tyczne zachcianki bez poczucia piękna stają się pretensjonalnością. […] Na-
leży jednak odróżnić prawdziwą oryginalność od niezręcznej kopii, egzalta-
cje od istotnego uczucia 68.

Te skumulowane w ostatnim cytacie oceny potwierdzają myśl, jaka towa-
rzyszyła podjętej pracy badawczej – interpretacja jako praktyka badawcza zo-
rientowanej humanistycznie pedagogiki nie służyła za sposób wytwarzania 
wzorów czy schematów, a raczej zmierzała do uchwycenia motywacji, niepo-
wtarzalności czy wagi (doniosłości) indywidualnych celów i sposobów działa-
nia. Oznacza to, że wynik dociekań mieści się raczej w kategoriach potencjal-
ności niż dookreślenia, jest przepracowanym w procesie interpretacji opisem, 
a nie modelem. Bo badacz-hermeneuta, starający się uchwycić autentyczność 
przeżyć, niepowtarzalność działań, unikalność dzieł i oryginalność myśli, aby 
pokazać sposoby ich rozumienia, nie oferuje stanowczych rozstrzygnięć, lecz 
jedynie oceny uwzględniające jego personalną optykę 69. 

Zmierzając do konkluzji, warto zaproponować formę pracy optymalnie 
ogarniającą treść. Ta nie jest przypadkowa. Trzyczęściowa kompozycja układu 
treści wynikała z przyjętej koncepcji ich ekspozycji (pozostając w metafory-
ce artystycznej). Przywołanie odległej (w sensie formy) praktyki artystycznej 
w kształtowaniu kompozycji pracy pisemnej uwzględnia celowość i tematy-
kę umożliwiającą wydobycie pożądanych zagadnień treściowych. Tryptyk, bo 

king%20paper%20(2).pdf?sequence=1. W pedagogice niebezpieczeństwo stosowania tzw. „do-
brych praktyk” sygnalizuje Teresa Bauman w zredagowanej przez siebie Praktyce badań peda-
gogicznych (Kraków 2013). 
 68 W. Łoziński: Salon i kobieta. Z estetyki i z dziejów życia towarzyskiego. Lwów 1921, s. 170.
 69 Por. A. Kucner: Rozumienie człowieka i jego wytworów w perspektywie hermeneutyki Wilhel-
ma Diltheya. W: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności. Red. J. Kowalewski, W. Piasek, 
M. Śliwa. Olsztyn 2008, s. 419.
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taką formę ostatecznie przyjęła monografia, wydaje się najbardziej oczywisty. 
Jest kompozycją trzyczęściową, na którą składają się dwie części oskrzydlają-
ce rozważania zamieszczone w części centralnej 70. Tu, w jądrze, koncentruje 
się zamysł i duch dzieła, jednak bez skrzydeł przekaz byłby niepełny, a z pew-
nością nie odzwierciedlałby spectrum, czyli nie zapewniał pełnej perspektywy 
oglądu. Stąd każde ze skrzydeł jest równie istotne. W przypadku interpreta-
cji dzieł i działań księżnej Izabeli Czartoryskiej bez wątpienia efekty jej mu-
zeologicznej praktyki są (w sensie społecznym) najwyżej cenione, i to od nich 
biorą początek pozostałe analizy. Centralne usytuowanie rozważań, skupia-
jących się na ukazaniu związków muzeum z edukacją poprzez wyodrębnie-
nie jego otwartego, narodowego charakteru i opisanie go z uwzględnieniem 
założeń mediologii jako koncepcji przekazu wartości dziedzictwa kulturowe-
go oraz z wykorzystaniem metody interpretacji dziedzictwa, stało się zaczy-
nem rozważań poświęconych pozostałym aspektom działalności księżnej 71.

Cele analiz zamieszczonych w centralnej (drugiej) części monografii skon-
centrowały się na próbie ukazania Izabeli Czartoryskiej nie tylko jako pomy-
słodawczyni, organizatorki i realizatorki idei muzeum narodowego, ale także 
prekursorki edukacji muzealnej w Polsce 72. Inspiracje uprawomocniające ten 
kierunek poszukiwań wywodzą się z zawołania, które na frontonie Świątyni 
Sybilli umieściła Czartoryska. Myśl przewodnia: „przeszłość – przyszłości” jest 
w tym rozumieniu wyraźnym wskazaniem misji, skupiającej się nie tyle na za-
chowaniu przedmiotów, ile na przekazie idei, których te były nośnikami. Zbu-
dowany przez Czartoryską przekaz znamionowało dwojakie podejście: pierwsze 
opanowała optyka narodowo-historyczna, drugie, dla równowagi, wykorzysty-
wało nastawienie uniwersalne poprzez odwołanie do kategorii „ojczyzny ser-

 70 W trzech częściach tryptyku można odnaleźć treści w innych miejscach również wyko-
rzystane. To zabieg celowy, który wynika tylko z potrzeby zachowania wewnętrznej spójności 
treści i rytmu prowadzonej narracji. 
 71 Głównie: R. Debray: Wprowadzenie do mediologii. Tłum. A. Kapciak. Warszawa 2010; 
Idem: Introduction à la médiologie. Paris 2000; Idem: Les Cahiers de médiologie. Une anthologie. Pa-
ris 2009; Idem: Cours de médiologie générale. Paris 1991; Idem: Le pouvoir intellectuel en France. Paris 
1979 oraz J. Caune: La démocratisation culturelle. U une médiation à bout de souffle. Grenoble 2006; 
Idem: Pour une éthique de la médiation. Le sens des pratiques culturelles. Grenoble 1999; J. Davallon: 
Le musée est-il vraiment un média?. “Publics et Musées” 1992, nr 2 a także: D. Jacobi, A. Meunier: 
Interpretacja jako narzędzie realizacji edukacyjnego projektu ekspozycji. W: Edukacja muzealna. Antolo-
gia tłumaczeń. Red. M. Szeląg, J. Skutnik. Poznań 2010; Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń. 
Red. M. Szeląg, J. Skutnik. Poznań 2010; N. Simon: The Participatory Museum. Santa Cruz 2010; 
http://www.participatorymuseum.org/; J. Skutnik: Między zachwytem a oddźwiękiem – o znacze-
niu autentyzmu w edukacji muzealnej. „Transdyscyplinarne studia o kulturze (i) edukacji. Rocznik 
Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2016, nr 11; A. Szpociński: No-
śniki pamięci, miejsca pamięci. „Sensus Historiae” 2014, vol. 17 (4); Idem: Miejsca pamięci (lieux de 
mémoire). „Teksty Drugie” 2008, nr 4.
 72 Część druga: Edukacyjny potencjał muzealnictwa księżnej Izabeli.
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decznej”. Syntetyzując ten przekaz, można w nim odnaleźć dwa ważne prze-
słania o Polsce i Polakach, których niepodległość i zdolność do kształtowania 
swego narodowego i państwowego bytu opierać się miała na wielkiej historii, 
ale jednocześnie nie mogła kształtować się w oderwaniu od bogatych tradycji 
europejskich i światowych. Aby zrealizować tę misję, Czartoryska sięgnęła po 
narzędzia, które, o ile technologicznie uległy znaczącym zmianom, to w sensie 
merytorycznym zachowują swoją aktualność do dziś. Jej metodę pracy moż-
na przyrównać do nowoczesnej interpretacji jako metody edukacji muzealnej. 
W metodzie tej spotykają się formy pisemne i działania przewodnickie, insceni-
zacje (działania performatywne) i strategie ekspozycyjne, inspirujące indywi-
dualne relacje publiczności z obiektami oraz między zwiedzającymi muzea – są 
to cechy znamionujące wczesną postać muzeum otwartego. Zamysł metodycz-
nego udostępniania zbiorów, uwzględniający teksty sprzyjające samodzielnej 
interpretacji, teatralizowane działania przewodnickie, metody aktywizacji 
publiczności i sposoby związania jej z miejscem poprzez postać fundatorki, 
przywołują znane, choć wypracowane znacznie później formy amerykańskich 
centrów interpretacji. Co równie ważne, w zastosowanych przez Czartoryską 
metodach pracy z publicznością spotkały się wszystkie ważne nurty kulturo-
we epoki. Klasycystyczną formę organizacji myśli i działania, przejawiającą 
się w kształcie architektonicznym nawiązującym do antyku, wspierał oświe-
ceniowy nurt promujący siłę rozumu, zaś wychowawczy aspekt kolekcji wzbu-
dzał sentymentalny i romantyczny w swej naturze sposób budowy przekazu. 
Wszystkie cechy utworzonych przez Czartoryską instytucji stały się ostatecz-
nie wyznacznikiem swoistej „marki polskiego muzeum narodowego”, jako in-
stytucji przekazu wartości z przeszłości w przyszłość, interpretacji dziedzic-
twa oraz miejscem spotkania z innymi ponad czasem i przestrzenią. 

Od muzealnej praktyki edukacyjnej, mediacyjnej i interpretacyjnej pro-
mienie zainteresowań rozchodzą się w kierunku uczestnictwa kulturalnego, 
partycypacji, animacji kulturalnej, wychowania, oświaty i praktyki społecz-
nej. Każde z nich znalazło miejsce na „skrzydłach” zainteresowań w postaci 
odrębnych części. Część pierwszą rozważań 73 wypełniają opisy działań uję-
tych w ramy praktyki świątecznej, teatru amatorskiego i specyficznej obycza-
jowości, realizowane z intencją wzbudzania ducha narodowego, pobudzania 
do działania, zachowania wspólnoty narodowej oraz rozwoju indywidualne-
go. Cel tych prezentacji jest jasny: zmierza do odnalezienia myśli pozwalają-
cej na syntetyzujące ujęcie tych zróżnicowanych w formie działań. Nie jest to 
zadanie trudne. Pedagog, zajmujący się działalnością kulturalną i obejmujący 
ją namysłem teoretycznym, odnajdzie w tych opisach cele i efekty, które ko-

 73 Część pierwsza: Animacyjny kontekst społeczno-kulturalnej działalności Izabeli Czartoryskiej: 
od uczestnictwa do partycypacji.
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respondują ze współczesnymi koncepcjami animacji społeczno-kulturalnej, 
zwłaszcza w ich wspólnotowym, ekspresyjnym i emancypacyjnym wymia-
rze 74. Stąd w pierwszej części opracowania rozważania zbieżne z teoriami ani-
macji społeczno-kulturalnej oświetlają działania księżnej i wyznaczają zakres 
analiz wychodzących z interpretacji fazy przechodzenia od życia jednostkowe-
go do grupowego oraz grupowego w kierunku wspólnoty narodowej. Podob-
nie jak w koncepcjach pracy animacyjnej, Czartoryska zdawała sobie bowiem 
sprawę, że tworzenie grup nie przesądza o istnieniu wspólnoty. „Decydującym 
czynnikiem jest zbiorowa wola dążenia razem w głębokiej jedności i łączności 
do wspólnie wybranego celu” 75. Zatem, o ile początkową działalność skupioną 
wokół warszawskich Powązek znamionował duch homo ludens, wyrażający się 
w inspirowaniu zróżnicowanych form zabaw społecznych, teatralizowanych 
i edukacyjnych, to animacje puławskie przyjęły znacznie poważniejszą postać 
zajęć o charakterze wychowawczym (w tym samowychowawczym) i wspól-
nototwórczym, wywiedzionym z ducha myślenia o narodzie, który rodzi się 
nie tyle w wyniku powielania określonych zachowań, co w procesie udziału 
w świecie wspólnie wyznawanych wartości 76. Stąd, dla zrozumienia praktyki 
animacyjnej Czartoryskiej, niezbędne stało się analizowanie różnorodnych me-
tod jej działalności jako form partycypacji w świecie wartości – methexis. Każde 
z tych działań miało znaczenie i nie można ich rozpatrywać odrębnie. W ich 
analizie, jak w lustrze, odbija się bowiem ewolucja postawy Czartoryskiej, od 
sentymentalnej kosmopolitki, do zaangażowanej działaczki społecznej, wycho-
wawczyni, przewodniczki, opiekunki, która do tej roli dorastała w działaniu, 
inspirując się myślą najtęższych „głów epoki”, wspierana uczuciem i autoryte-
tem męża, Adama Kazimierza, miłością dzieci i uznaniem otoczenia. Samowy-

 74 Por. M. Kopczyńska: Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. 
Warszawa 1993 oraz B. Jedlewska: Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych. Lublin 1999; 
P. Bes nard: L’Animation socio- culturelle. Paris 1980; Animacja kultury. Współczesne dyskursy teo-
rii i praktyki. Red. D. Kubinowski, U. Lewartowicz. Lublin 2013; Pedagog jako animator w prze-
strzeni życia społecznego. Red. T. Sosnowski, W. Danilewicz, M. Sobecki. Toruń 2016; Animacja 
współpracy środowiskowej. Red. M. Mendel. Wstęp J. Żebrowski. Toruń 2004. 
 75 Ch. Maccio, H. Bortnowska: Vademecum animacji. „Znak”, maj 1985, s. 86. 
 76 Edward Nycz podkreśla: „[…] w działalności animacyjnej przyjmuje się, iż dane środowi-
sko ma własne treści kulturowe, a praca nastawiona jest na intensyfikację tych treści, aktywi-
zowanie zachowań opartych na istniejących wzorach [w praktykach animacyjnych zatem] ak-
centuje się rolę czynników wewnątrzsystemowych, a głównym podmiotem i animatorem zmian 
są niewielkie społeczności. [w tym znaczeniu] Animacja to […] próba urzeczywistnienia społe-
czeństwa obywatelskiego [zaś] Przedmiotem animacji nie jest sama kultura czy życie społecz-
ne, ale aktywność człowieka w życiu społeczno-kulturalnym, a jej celem podstawowym powin-
no być dotarcie człowieka do świata wartości”; E. Nycz: Animacja społeczno-kulturalna – między 
ideą a trudem codziennej realizacji. W: Kultura, animacja, zmiana społeczna. Red. K. Nowak-Wol-
na, E. Nycz. Opole 2013, s. 99–108.
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chowanie jest w animacji wartością samą w sobie, bo tylko ten, który od siebie 
wymaga, może pociągnąć innych – ku sobie i za sobą, podkreślała Halina Bort-
nowska 77. Ten ważny dla zrozumienia wartości działań animacyjnych czyn-
nik w przypadku Izabeli Czartoryskiej jest aż nadto widoczny. Inne spojrzenie 
na tę działalność wiąże się bezpośrednio z myśleniem o animacji jako meto-
dzie pracy z grupą. Uznawszy jego wartość, nie można zapominać, że anima-
cja społeczno-kulturalna jest jednakowoż kierunkiem i procesem pracy z ludź-
mi i dla ludzi, zatem jej problematyki nie można sprowadzać do metodologii.

Animacja ma […] swoją etykę, opiera się na zasadzie poszanowania 
każdego człowieka. W sposobie, w jaki wykorzystujemy znane sobie tech-
niki i w sposobie przeżywania więzi z grupą ujawnia się nasze pojmowanie 
osoby i społeczeństwa oraz koncepcja dobra społecznego. […] Trzeba przede 
wszystkim poznać siebie i przemianę zacząć od siebie, od nauczenia się wy-
siłku rozumienia innych oraz szacunku dla ich sposobu myślenia i wyraża-
nia – aby być do ich dyspozycji […] 78.

Ten aspekt postawy księżnej najmocniej bodaj uzasadnia sposób interpre-
tacji jej działalności poprzez odwołanie do współczesnych teorii animacji spo-
łeczno-kulturalnej.

Najbardziej klasyczne (i oczywiste) odniesienia do działalności edukacyjnej 
(a zapowiedziane w podtytule monografii) można odnaleźć w grupie praktyk 
edukacyjnych skierowanych na dzieci, wychowanków dworów puławskiego 
i sieniawskiego, oraz w sferze działań oświatowych, społecznych praktyk po-
mocowych skierowanych do grup włościańskich, a także w rewolucyjnej, jak na 
owe czasy, puławskiej myśli względem kształcenia kobiet. Te elementy wypeł-
niają trzecią część tryptyku 79, za cel mającej odnalezienie tych aspektów dzieł 
i działań Czartoryskiej, których edukacyjny charakter jest wyraźny, chociaż nie 
zawsze jednoznaczny. Jednak, podobnie jak we wcześniejszych fragmentach, 
analiza uwzględnia specyfikę działalności księżnej, którą można sytuować po 
stronie edukacji nieformalnej, praktyki pedagogiki społecznej, pracy socjal-
nej i działalności oświatowej. Tutaj również, obok wskazania konkretnych in-
spiracji pedagogicznych, metod wychowawczych oraz form pracy oświatowej 
i opieki społecznej mieszczących się w kategorii „człekolubności”, wskazano na 
związek z naturą, która dla Czartoryskiej, wzorem myśli antycznych i nawią-
zań do teorii Jana Jakuba, była ważnym otoczeniem i inspiracją procesu edu-
kacji. Szczegółowe rozwinięcie tych myśli wypełnia ostatnią część tryptyku. 

 77 Por. Ch. Maccio, H. Bortnowska: Vademecum animacji…
 78 Ibidem, s. 81.
 79 Część trzecia: Puławskie wychowanie ludzi „uprzejmego serca i oświeconego rozumu”.
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Istotnym dla zrozumienia konstrukcji pracy jest konstytutywny dla dzia-
łań Czartoryskiej przekaz (wcześniej przywołany) „przeszłość – przyszłości”. 
Choć z reguły związek tych dwóch perspektyw czasowych łączy się z tradycją 
sybillińską muzeum puławskiego, to warto popatrzeć na niego z nieco szerszej 
perspektywy. Wprowadzenie w każdej części pracy, wydawać się może, na-
zbyt rozległych wątków nawiązujących do tradycji antycznych ma swoje uza-
sadnienie. Służy, wzorem postępowania księżnej, podkreśleniu wagi ciągło-
ści doświadczeń ludzkich, dziejowości w kształtowaniu oblicza nowoczesnego 
narodu. To tradycje antyczne, greckie i rzymskie inspirowały działania księż-
nej, to one (w niemałej części poprzez działalność samokształceniową) kształ-
towały jej postawę, w ramach której umysł przenikało uczucie, a wiedza wy-
sycała się emocjami. Charakterystyczne dla działalności księżnej spojrzenie 
wstecz stało się wręcz swoistym wyznacznikiem jej praktyki. Naznaczyło jej 
myślenie o człowieku, uwzględniające nawiązanie do przeszłości i dziedzic-
twa kulturowego jako warunku rozwoju człowieka i wspólnoty, w której żyje 
i którą tworzy. Odwołanie do antyku jest tym ważniejsze, że dominowało w kul-
turze końca XVIII wieku w zasadzie w całej Europie (i przetrwało aż do cza-
sów I wojny światowej). Dla wykształconego Europejczyka antyk nie był tylko 
jedną z wielu epok poprzedzających rozwój cywilizacyjny, ale stanowił waż-
ny punkt odniesienia a „Jako taki, nie pełnił bynajmniej funkcji konserwa-
tywnej – przeciwnie, służył rewolucjonistom i burzycielom w nie mniejszym 
stopniu niż królom i cesarzom” 80. Czartoryska zaraziła się ideami antyczny-
mi. Imponował jej zarówno umysł mędrca-stoika, jak i wrażliwość estetyczna 
uczestnika życia kulturalnego. Wpływ obu tych nurtów był aż nadto widoczny 
w myśleniu, działaniu i dziełach księżnej, a co równie ważne, wzmocnił przy-
należność jej praktyki do świata pedagogiki wywodzącej swą orientację aksjo-
logiczną z katalogu klasycznych wartości greckiej paidei. W przygotowanej 
monografii spojrzenie to zostało podchwycone i poprowadzone dalej. W każ-
dej części pracy nurty w myśleniu wywiedzione z antyku poprzedzają prezen-
tację działań księżnej. Wszystkie poddane zostały interpretacjom, u podstaw 
których legły inspiracje wywiedzione z koncepcji i idei kształtujących współ-
czesne dyskursy, dotyczące szeroko pojętych zagadnień edukacji kulturalnej. 
Zabieg łączenia najstarszych europejskich tradycji kulturalnych i nurtów in-
telektualnych z działalnością Czartoryskiej, przypadającą na przełom XVIII 
i XIX wieku w Polsce, której efekty można analizować z wykorzystaniem naj-
nowszych teorii, stał się swoistym ucieleśnieniem myśli o przekazie z prze-
szłości w przyszłość – realizacją ideowego testamentu księżnej. 

 80 M. Janowski: Narodziny inteligencji 1750–1831. W: Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918. T. 1. 
Red. J. Jedlicki. Warszawa 2008, s. 97. 
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Wydaje się, że wyżej zaprezentowane założenia i zapowiedzi wystarcza-
jąco dokładnie wprowadzają w główną treść monografii, jej zakres oraz cele. 
Trzeba jednak mieć świadomość, że w grupie czytających mogą pozostawić 
niedosyt, wynikający z braku dostatecznych zdolności do przekazania w spo-
sób synkretyczny wszystkich aspektów rozwijanych analiz. Ostatecznie do-
mniemania te i obawy warto porzucić w obliczu krytyki, jakiej tego typu 
formy prezentacji treści poddał mistrz słowa, Ignacy Krasicki. Bystry obser-
wator i krytyk życia społecznego, wybitny reprezentant polskiego oświece-
nia uzasadniał jasno potrzebę ograniczania tego typu wysiłków na rzecz tek-
stu głównego: 

Przedmowa do książki jest, co sień do domu; z tą jednak różnicą, iż do-
mowi bydź bez sieni trudno, a książka się bez przedmowy obejdzie. Starożyt-
ni autorowie nie znali przedmów: ich wynalazek […] jest dziełem poźniey-
szych wieków.

Wielorakie bywają przyczyny, pobudzające autorów do kładzenia przed-
mów na czele pisma swojego. Jedni fałszywey modestii pełni, zwierzają się 
czytelnikowi, choć ich o to nie prosił, jako pewni wielkiey dystynkcji i nie 
mnieyszey doskonałości przyjaciele, przymusili ich do wydania na świat 
tego, co dla własnej satysfakcji napisawszy, chcieli mieć w ukryciu. Drudzy 
skarżą się na zdradę, że mimo ich wolą manuskrypt ich był porwany. Trzeci, 
czyniąc zadość rozkazom starszych, dając książkę do druku, uczynili ofiarę 
heroiczną posłuszeństwa; i jakby to bardzo obchodziło ziewającego czytel-
nika, te i podobne czynią mu konfidencye. Nieznacznie przedmowy weszły 
w modę; teraz jednak ta moda naybardziey panuje: kunszt autorski został 
rzemiosłem. Bardzo wielu, a podobno większa połowa współbraci moich au-
torów żyje z druku: tak teraz robimy książki, jak zegarki: aże ich dobroć od 
grubości naybardziey zawisła, staramy się, ile możności, rozciągać, przedłu-
żać i rozprzestrzeniać dzieła nasze. Jak więc przedmowy do literackiego han-
dlu służą, łatwo baczny czytelnik domyślić się może.

Oprócz wzwyż wyrażonych przyczyn, są wielorakie inne pobudki za-
chęcające, a niekiedy przynaglające do pisania przedmów. Zwierza się czę-
stokroć autor czytelnikowi, jaki miał cel, jakową intencją w pisaniu księgi 
swojey: jakoż godna szacunku, godna wdzięczności, tak przykładna, tak zdat-
na poufałość. Mógłżeby się inaczej domyślić czytelnik, że książka do nabo-
żeństwa napisana, aby się na niey modlić; komedya żeby się śmiać; tragedia, 
żeby płakać; historya, żeby stare dzieje wiedzieć? Byłby zapewne w niepew-
ności powątpiewaniu; gdyby go dobroczynny autor nie przestrzegł, śmiałby 
się może z tragedii; płakał, czytając komedye; książkę do nabożeństwa mógł-
by wziąć za romans; a modliłby się na kronice.

Są tacy autorowie, którzy, znając wytworność dzieła swojego, a miał-
kość umysłu innych ludzi, pełni kompasy nad czytającym gminem, raczą się 
upodlać i zniżać dla dobra pospolitego, tłumacząc to w przedmowie, czego 
w księdze zrozumieć trudno.
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Ja, z miejsca mojego, wielbiąc tak wielką ich duszy wspaniałość; biorę jed-
nak śmiałość dać im radę, aby, zamiast przedmowy, pisali post scriptum. Czy-
tanie przedmowy zwykło poprzedzać czytanie książki: na tym fundamencie 
czytelnik znajdzie na pierwszym wstępie ułatwienie trudności, o których nie 
wie, tłumaczenie zawisłości, o którey nie słyszał. Cóż zatem nastąpić może? 
oto przerażony i nie wiedzący czego się trzymać, porzuci księgę, i z niewypo-
wiedzianą narodu ludzkiego szkodą, zostanie w pierwszey dzikości swojey.

Zachęca autor czytelnika obietnicami, i na ówczas przedmowa jest deli-
katną dzieła pochwałą; żeby zaś uyść samochwalstwa, odmienia kunsztow-
nie postać swoję. Jestto przyjaciel, który modestią przyjaciela zgwałcił; jest 
to drukarz, który, mimo wiadomości autora, przedmowę napisał: jest nako-
niec nieznajomy obudwóm literat, który dowiedziawszy się o przyszedłem 
na świat wyjściu tak pożytecznego dzieła, nie mógł tego na sobie przywieść, 
żeby ukontentowania swego z czytania przypadkowego manuskryptu, nie 
wyraził. Są melancholiczne piora; te stylem elegii jęczą nad niewiadomością, 
nad zaślepieniem, nad niewdzięcznością żelaznego wieku tego. Nie chwali 
się autor w żałebney swojej przedmowie; ale z przyzwoitą modestią daje do 
wyrozumienia, iż na złe czasy trafił, w Atenach i w Rzymie miałby był sta-
tuy… Szkoda, że się dawniey nie urodził.

Tantaene animis coelestibus irae?

Są, mówię z żalem, takowy autorowie, którzy na wzór owego Hiszpań-
skiego rycerza, z wietrznego młyna olbrzymy robią. Ci gniewają się pro-
rockim duchem. Jeszcze ich dzieła nikt nie czytał, już oni Zoilów łają. Nie 
kontenci z szczególney bitwy, wyzywają wszystkich przeświadczonych, niu-
ważnych, płochych, lekkich, zazdrosnych, głupich. Są zaś przeświadczone-
mi, nieuważnemi, lekkiemi, płochemi, zazdrośnemi, głupiemi ci wszyscy, 
którzy ich aprobować i wielbić nie będą.

Jest jeszcze rodzaj jeden autorów wcale przeciwny tym, o którycheśmy 
dopiero mówili. Ci przeświadczeni o niedoskonałości swojey, a może udają-
cy przeświadczonych pragną wzbudzać nie tak podziwienie, jak kompas-
syą. Drżący i na klęczkach, jak mówi Satyryk Francuzki, w pokorney przed-
mowie chcą zmiękczyć i przeprosić rozgniewanego, a bardziey znudzonego 
czytelnika.

Starania ich daremne. W zepsutym i zupełnie skażonym tym naszym 
wieku, największe nieprawości uyść mogą; to, co nudzi jest grzechem niedo-
puszczonym. Radziłbym takim nie pisać; ale choroba pisania jest nie uleczona.

Ja sam niegodny współtowarzysz tego przezacnego cechu, jeszczem był 
tey księgi nie skończył, a już kilka nowych projektów na pisanie innych ksią-
żek ułożyłem. Jeżeli ta znajdzie aprobacją; wdzięcznie przyymę łaskawy sąd 
czytelnika; jeźli nie, zasmucę się; ale będę pisał 81.

 81 I. Krasicki: Przedmowa autora. W: Idem: Dzieła. Nowe i zupełne wydanie. T. 5: List VII. Wro-
cław 1824, s. I–IV. W tekstach pedagogicznych (co prawda powstałych nieco później) można od-
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* * *

Ustąpiwszy pod ciężarem słów Krasickiego, należy zamknąć część rozwa-
żań wprowadzających w zaproponowane w monografii treści. Nie sposób nie 
zgodzić się z autorem zacytowanych słów, że każda próba syntetycznego uję-
cia tematu może okazać się nietrafiona. Dlatego mnożenie kolejnych akapi-
tów wstępu, przekonujących do zgłębiania zagadnień podjętych dalej, wyda-
je się nieuzasadnione. 

Kończąc zapowiedzi, nie można pominąć natomiast ważnego aspektu pracy 
nad monografią. Ta nie uzyskałaby obecnego kształtu, gdyby nie praca życzli-
wych krytyków, którzy, niezrażeni objętością wydruku, podjęli się pracy recen-
zenckiej, odnajdując w przedłożonym tekście błędy, niedociągnięcia i zwy-
kłe przeoczenia oraz podsuwając nowe wątki warte wprowadzenia. Wyrazy 
wdzięczności składam profesorom Andrzejowi Stroynowskiemu i Edwardowi 
Nyczowi, za ich merytoryczny, nieoceniony wkład w ostateczny kształt pracy. 

naleźć także inne próby dookreślania zakresu i formy wprowadzającej w zagadnienia podejmo-
wane w dziele właściwym. Bronisław Ferdynand Trentowski w 1845 roku, w odniesieniu do tego 
problemu, zaproponował przedsłowie w miejsce przedmowy. W opinii pedagoga to pierwsze wła-
ściwiej łączyło się z sensem pedagogicznego pisarstwa. Przedmowa miała bowiem zastosowanie 
tylko jako wstęp do mowy, czyli oratio, która dla Trentowskiego w zapisie tekstowym była utwo-
rem krasomówczym. Tymczasem słowa, które systematycznie rozwijają się w rzekę znaczenia, 
jak pisał Trentowski, w pedagogicznych tekstach są Słowiem. „Wolno zatem mówcy pisać do mów 
przedmowę; my piszemy do pedagogicznego S ł o w i a Przedsłowie”, zaznaczał. Por. B.F. Tren-
towski: Przedsłowie. „Chowanna”, czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, 
nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży. T. 1. Poznań 1845, s. 1.
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1746, 3 marca – w Warszawie przychodzi na świat Czartoryska Izabela Elżbieta 
z hr. Flemmingów 

1746 – Étienne La Font de Saint-Yenne, wybitny francuski znawca sztuki, apeluje 
o upublicznienie zbiorów prywatnych 

1749 – ukazuje się Discours sur les sciences et les arts, rozprawa Jeana-Jacques’a Ro-
usseau, przygotowana na konkurs Akademii w Dijon

1753 – zaczątek British Museum – sir Hans Sloane, angielski lekarz, przekazuje ko-
lekcję prywatną na poczet przyszłego muzeum brytyjskiego 

1758 – książę Adam Kazimierz Czartoryski otrzymuje po ojcu generałostwo ziem 
podolskich

1758 – pierwsze wydanie Lettre à d’Alembert sur les spectacles autorstwa Jeana-Jac-
ques’a Rousseau

1760 – pierwsze londyńskie wydanie powieści Jeana-Jacques’a Rousseau Julia, 
Nowa Heloiza, listy dwojga kochanków, mieszkańców małego miasteczka u stóp 
Alp (drugie wydanie paryskie w 1761) 

1761, 19 listopada – ślub hrabianki Izabeli Flemminżanki z Adamem Kazimierzem 
Czartoryskim, synem księcia Augusta, wojewody ruskiego

 1 Kalendarium wydarzeń wpisanych w społeczno-kulturowe tło przełomu XVIII i XIX wie-
ku odnosi się do faktów poddanych analizie w monografii. Sporządzone zostało głównie w opar-
ciu o biogram autorstwa H. Waniczkówny, hasło: Czartoryska Izabela Elżbieta z hr. Flemmingów 
(1746–1835), zamieszczony w: Polski Słownik Biograficzny. T. 4: Chwalczewski Jerzy – Dąbrowski Igna-
cy. Red. W. Konopczyński i in. Kraków 1938. Dane zostały zweryfikowane na podstawie nastę-
pujących publikacji: G. Pauszer-Klonowska: Pani na Puławach. Op owieść o Izabeli z Flemmingów 
Czartoryskiej. Warszawa 1978; D. Wójcik-Góralska: Władztwo księżnej Izabeli. Warszawa 1967; 
Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny. Oprac. A. Aleksandrowicz, R. Gerlecka, W. Śladkowski, 
S. Tworek. Lublin 1978; A. Aleksandrowicz: Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość. Lublin 
1998; Eadem: Różne drogi do wolności. Puławy Czartoryskich na przełomie XVIII i XIX wieku. Litera-
tura i obyczaj. Puławy 2011; Z. Gołębiowska: W kręgu Czartoryskich. Wpływy angielskie w Puławach 
na przełomie XVIII i XIX wieku. Lublin 2000; L. Dębicki: Puławy (1762–1830). Monografia z życia to-
warzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie. T. 1–4. 
Lwów 1887–1888; Muzeum Czartoryskich: historia i zbiory. Red. Z. Żygulski jun. Kraków 1998. 
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1762 – pierwsze wydanie w Amsterdamie traktatu Emil, czyli o wychowaniu autor-
stwa Jeana-Jacques’a Rousseau

1762 – ukazuje się Umowa społeczna Jeana-Jacques’a Rousseau (pierwszy polski 
przekład w 1778)

1764 – objęcie obowiązków marszałka sejmu konwokacyjnego przez Adama Ka-
zimierza

1765–1794 – komendantura Adama Kazimierza w Szkole Rycerskiej (pocz. Akade-
mia Szlacheckiego Korpusu Kadetów J.K.M.)

1765, 18 grudnia – za sprawą Adama Kazimierza Tadeusz Kościuszko wstępuje 
w szeregi kadetów Szkoły Rycerskiej 

1765 – wydanie Projet de constitution pour la Corse Jeana-Jacques’a Rousseau 
1766 – Francuz Étienne Chardon de Rieule, szef sztabu wojsk polskiego króla, za-

inspirowany ideą muzeum racjonalistycznego, publikuje francuskojęzycz-
ną wersję trzynastostronicowej broszury pt. Projet pour assembler sans au-
cune dépense toutes les richesses naturelles de la Pologne, w której prezentuje 
pomysł zebrania i wystawienia w celach edukacyjnych wszystkich natu-
ralnych bogactw kraju

1768, 15 marca – narodziny córki Marii Anny z Czartoryskich, późniejszej księż-
nej von Würtemberg-Montbéliard (zm. 1854)

1768 – podróż małżonków Czartoryskich po Europie: do Francji, Anglii, Niemiec 
i Austrii; spotkanie księżnej Izabeli z Jeanem-Jacques’em Rousseau

1768 – konfederacja barska
1770, 14 stycznia – narodziny pierwszego syna księżnej, Adama Jerzego (zm. 1861)
1772 – wydanie Uwag nad rządem Polski autorstwa Jeana-Jacques’a Rousseau (pierw-

szy przekład polski Franciszka Karpińskiego w 1789)
1772 – pierwszy rozbiór Polski
1772 – podróż księżnej w towarzystwie męża i córek przez Lipsk do Holandii 

(w celu uporządkowania interesów zmarłego ojca Izabeli, Jerzego Detlof-
fa Flemminga), następnie do Londynu (spotkanie księżnej z Benjaminem 
Franklinem) 

1774 – powrót małżonków Czartoryskich do Warszawy (Pałac Błękitny) 
1774 – wydanie Katechizmu kadeckiego autorstwa Adama Kazimierza
1772–1796 – pobyt Izabeli w Powązkach, letniej rezydencji Czartoryskich; okres 

rozbudowy Powązek 
1773–1780 – członkostwo Adama Kazimierza w Komisji Edukacji Narodowej 
1774, 28 października – narodziny syna Konstantego Adama (zm. 1860)
1775 – wydanie Myśli względem założenia „Musaeum Polonicum” Michała Mniszcha 
1778, 15 października – narodziny córki Zofii z Czartoryskich, późniejszej ordyna-

towej Zamoyskiej (zm. 1837)
1780, 13 stycznia – tragiczna śmierć Teresy, najstarszej córki księstwa (kilka dni 

później śmierć nowo narodzonej córki Gabrieli)
1781 – wydanie Leonarda i Gertrudy, dzieła Johanna Heinricha Pestalozziego 
1782 – wydanie Listów jmci Pana Doświadczyńskiego autorstwa Adama Kazimierza
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1782, 4 kwietnia – śmierć wojewody ruskiego Augusta Aleksandra Czartoryskie-
go, ojca Adama Kazimierza i teścia Izabeli 

1783 – przeniesienie głównej siedziby z Pałacu Błękitnego w Warszawie do Puław 
1783 – wydanie (z inspiracji Izabeli) poematu Ogrody Jacques’a Delille’a w przekła-

dzie Franciszka Karpińskiego (z udziałem córki Marii Czartoryskiej) 
1784/1785 i 1787 – podróż Izabeli do Berlina, wprowadzenie córki Marii na dwór 

Fryderyka II
1784, 27 października – ślub Marii z Ludwikiem Wirtemberskim w Siedlcach na 

dworze Aleksandry Ogińskiej, ciotki panny młodej 
1786, 14 czerwca – pierwsze wystawienie opery Matki Spartanki, napisanej przez 

Franciszka Dionizego Kniaźnina do muzyki nadwornego kompozytora Czar-
toryskich Wincentego Ferdynanda Lessela, z dekoracjami Jana Piotra Nor-
blina oraz tytułową rolą Izabeli Czartoryskiej

1787 – siedlecka premiera kolejnej opery Kniaźnina: Cyganie, do muzyki Michała 
Kleofasa Ogińskiego, z udziałem Izabeli w roli Cyganki Jawnuty

1787 – podróż do Paryża; spotkanie Izabeli z Marią Antoniną oraz z przebywają-
cym we Francji synem Adamem Jerzym, 

1788 – powrót Izabeli do kraju, przygotowania do Sejmu Czteroletniego: zaanga-
żowanie Izabeli w prace sejmików, udział w zjazdach politycznych środo-
wisk skupionych wokół Czartoryskich w Puławach

1788–1792 – obrady Sejmu Czteroletniego 
1789, 14 maja – uroczystości ku czci Stanisława Małachowskiego, zorganizowane 

przez Izabelę w dniu imienin marszałka Sejmu Czteroletniego 
1789–1791 – podróż Izabeli z synem Adamem Jerzym do Anglii i Szkocji 
1791 – uchwalenie Konstytucji 3 maja; organizacja obchodów i uroczystości świę-

ta konstytucji, w tym znanego w całym kraju wrześniowego obozu wojsko-
wego połączonego z manewrami Dywizji Małopolskiej pod Gołębiem; po-
nowne wystawienie Matki Spartanki 

1791 – decyzja o budowie pałacu Marynki, przeznaczonego na rezydencję córki 
Marii

1792 – wybuch wojny polsko-rosyjskiej 
1792 – konfederacja targowicka 
1792, 16 stycznia – narodziny syna Marii, Adama Wirtemberskiego
1792 – wyjazd Izabeli ze zniszczonych Puław do rezydencji w Sieniawie
1793 – drugi rozbiór Polski
1794 – insurekcja kościuszkowska; ogłoszenie Uniwersału połanieckiego; wybuch 

powstania kościuszkowskiego
1794 – zniszczenie Powązek – letniej rezydencji Czartoryskich, warszawskiej eklo-

gi księżnej Izabeli – w odwecie za poparcie insurekcji kościuszkowskiej
1795 – trzeci rozbiór Polski
1795 – splądrowanie i zburzenie Puław w odwecie za polityczne zaangażowa-

nie Czartoryskich; konfiskata majątków: podolskiego, wołyńskiego i li-
tewskiego
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1795 – otwarcie przez Alexandre’a Lenoira Le musée des Monuments français w zse-
kularyzowanym klasztorze Petits-Augustins w Paryżu z wykorzystaniem 
nowej formuły prezentacji zbiorów: z narracją historyczno-chronologiczną

1794/1795 – początki pensji dla panien w obrębie majątku puławskiego
1795, 31 sierpnia – caryca Katarzyna podpisuje ukaz zdejmujący sekwestr z ma-

jątku Czartoryskich
1796 – wyjazd synów Adama Jerzego i Konstantego do Petersburga, na dwór ca-

rycy Katarzyny II, jako odpłata za możliwość odzyskania Puław zajętych 
przez wojska rosyjskie 

1796, 20 czerwca – powrót Izabeli do Puław; odbudowa Puław z udziałem Chrystia-
na Piotra Aignera, Szymona Bogumiła Zuga, Jana Piotra Norblina i ogrod-
nika Jamesa Savage’a

1796– początek przebudowy parku puławskiego w stylu angielskim
1797 – przekazanie przez Adama Kazimierza budynku komory celnej na szkołę 

żydowską w Puławach 
1798, 20 maja – położenie kamienia węgielnego pod budowę Świątyni Sybilli w dniu 

ślubu Zofii, najmłodszej córki Izabeli, ze Stanisławem Kostką Zamoyskim, 
synem kanclerza Andrzeja Zamoyskiego 

1798 – otwarcie w Puławach koedukacyjnej Szkoły Początkowej – ze wsparciem 
Czartoryskich 

1801 – ukończenie budowy Świątyni Sybilli 
1801 – wydanie Jak Gertruda uczy swoje dzieci, dzieła Johanna Heinricha Pestalozziego 
1803 – małżeństwo młodszego syna Konstantego z Anielą Radziwiłłówną 
1805 – wydanie Myśli różnych o sposobie zakładania ogrodów autorstwa księżnej Iza-

beli w oficynie Wilhelma Gottlieba Korna we Wrocławiu
1805, 30 września – puławska wizyta cara Aleksandra I w towarzystwie Adama 

Jerzego 
1807 – utworzenie Księstwa Warszawskiego (do 1815)
1807 – podróż Izabeli do Cieplic
1807, 26 stycznia – utworzenie Izby Edukacyjnej Księstwa Warszawskiego, naczel-

nego organu administracji publicznej w Księstwie Warszawskim
1807, 16 października – ustalenie formy dozoru szkół żeńskich, powołanie pierw-

szej grupy dam dozoru edukacyjnego 
1807, 14 listopada – powołanie warszawskiego dozoru dam na posiedzeniu Izby 

Edukacyjnej
1809, 28 marca – powołanie Izabeli do grona dam dozorujących działalność pen-

sji dla dziewcząt; jej udział w gronie wizytatorek, ze względu na wiek, miał 
charakter symboliczny

1809 – Puławy wchodzą w skład Księstwa Warszawskiego
1811 – otwarcie Domu Gotyckiego – muzeum pamięci świata; symboliczna inau-

guracja niewykończonego Domu nastąpiła podczas wizyty księcia Ponia-
towskiego w 1809, jednak oficjalne otwarcie, połączone z urodzinami Marii 
Wirtemberskiej, odbyło się dopiero 25 marca 1811; autorem projektu archi-
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tektonicznego budynku był Chrystian Piotr Aigner, przy aranżacji wnętrz 
współdziałali Fryderyk Bauman i Wojciech Jaszczołd 

1812, 28 czerwca – wybór 78-letniego Adama Kazimierza Nestora na stanowisko 
marszałka Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego; udział Izabeli w po-
siedzeniu sejmu, na którym ogłoszono zawiązanie Konfederacji General-
nej, przywrócenie Królestwa Polskiego i powrót do ustroju Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów 

1813 – wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium Księstwa Warszawskiego
1813, 3 października – otwarcie szkółki wiejskiej we Włostowicach 
1813, 19 października – śmierć księcia Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery 
1815 – wydanie Książki do pacierzy dla dzieci wiejskich podczas Mszy Świętej dla szkół-

ki puławskiej napisanej autorstwa Izabeli, zawierającej modlitwy, wiersze 
(samej księżnej oraz Jana Kochanowskiego) oraz pouczenia dotyczące ży-
cia moralnego 

1815 – utworzenie Królestwa Kongresowego; udział księżnej w uroczystym zaprzy-
siężeniu konstytucji Królestwa Polskiego w senacie 

1815 – na skutek postanowień kongresu wiedeńskiego powrót Puław w granice 
Królestwa Polskiego

1816 – wyjazd księżnej na kurację do Warmbrunn i Altwasser 
1816 – Johann Heinrich Pestalozzi odwiedza Tadeusza Kościuszkę w Solurze
1816, 27–28 maja – Kościuszko wraz z Markiem Antonim Jullienem, wybitnym pe-

dagogiem francuskim, odwiedza Pestalozziego w Yverdon
1816 – księstwo Czartoryscy ofiarowują w Puławach dom z ogrodem na rzecz In-

stytutu Nauczycieli Elementarnych i Organistów – jednego z pierwszych 
w Polsce zakładów kształcenia nauczycieli

1816 – założenie szkoły elementarnej w Puławach, z finansowym wsparciem księż-
nej Izabeli, zreformowanej w 1822 roku

1816 – podróż Izabeli do Cieplic 
1817 – Komisja Oświecenia w Królestwie Polskim wydaje Instrukcję „opartą na Pi-

ramowiczu, Wolskim i Pestalozzim” jako założenia programowe do naucza-
nia w szkołach początkowych

1817, 2 kwietnia – Kościuszko, w obecności notariusza Xawerego Amietha, spi-
suje w Solurze (Szwajcaria) akt uwolnienia wszystkich swoich poddanych

1817, 25 września – w pałacu Potockich w Radzyniu książę Adam Czartoryski bie-
rze ślub z Anną Zofią Sapieżanką 

1817, 15 października – śmierć Tadeusza Kościuszki w Solurze
1818 – w Warszawie wychodzi Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Pu-

ławach – wzór dla polskich katalogów muzealnych
1819 – przewiezienie do Puław biblioteki Tadeusza Czackiego odkupionej od jego 

spadkobierców, a składającej się z 15 tys. tomów; od tego czasu biblioteka 
Czartoryskich staje się jedną z najcenniejszych w kraju

1819 – utworzenie Szkoły Gospodarstwa Domowego dla dziewcząt, zwanej Szko-
łą św. Zofii
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1819 – Izabela wydaje Pielgrzyma w Dobromilu, czyli nauki wiejskie z dodatkiem powie-
ści i 40 obrazkami – opowieść o królach Polski; w 1821 roku ukazuje się Piel-
grzym w Dobromilu, część druga, czyli dalszy ciąg nauk wiejskich z dziesięcią ob-
razkami i muzyką, poświęcony wybitnym pisarzom, hetmanom, bohaterom; 
do obu części dodano wskazówki moralne, gospodarskie itp., jak również 
powieści wiejskie autorstwa Marii Wirtemberskiej

1820 – powstanie Instytutu Agronomicznego w Marymoncie realizującego pro-
gram nauczania i metodykę wzorowaną na zakładzie Pestalozziego oraz na 
szwajcarskich instytutach Fellenberga

1822, 5 grudnia – śmierć ulubionej wychowanicy i towarzyszki księżnej, hrabiny 
Zofii z Matuszewiczów Kickiej; w Puławach, dla upamiętnienia hrabiny, 
z inicjatywy księżnej postawiono około 1827 roku kamienny krzyż na Kępie 

1823, 19 marca – w Sieniawie umiera Adam Kazimierz; książę zostaje pochowany 
w kościele Świętego Krzyża w Warszawie obok swojego ojca, Augusta Alek-
sandra, i córki Teresy

1824 – założenie szkoły rzemieślniczej dla chłopców „Dom Roboty” – z inicjatywy 
książąt Czartoryskich (gł. Adama Jerzego)

1825 – przekazanie przez Adama Jerzego sali ratusza miejskiego w Końskowoli 
na szkołę elementarną dla dzieci płci męskiej wyznania ewangelickiego – 
dzieci rękodzielników sukienników z terenów Saksonii i Prus, sprowadzo-
nych przez księcia

1829 – założenie Szkoły Owczarzy w Celejowie z inicjatywy księcia Adama Jerzego
1830 – wybuch powstania listopadowego (do 1831) 
1831 – oblężenie Puław – wojskami rosyjskimi szturmującymi Puławy dowodził 

Adam Wirtemberski, syn Marii Wirtemberskiej i wnuk Izabeli, który pod-
czas powstania przeszedł na stronę rosyjską z 5 na 6 marca 1831 roku – księż-
na Izabela z Marią Wirtemberską i Cecylią Beydale na prośbę syna Adama 
Jerzego pieszo opuszcza Puławy i chroni się w Górze Puławskiej na lewym 
brzegu Wisły; ostatecznie schronienie znajduje w należącym do córki Ma-
rii Wysocku w Galicji; w pieszą podróż zabiera Szkatułę Królewską, najcen-
niejszy zabytek sybilliński, w której złożone zostały najcenniejsze relikwie 

1835, 19 czerwca – w wieku niespełna dziewięćdziesięciu lat Izabela Czartoryska 
umiera w Wysocku; pochowano ją początkowo w Moszczanach, a w 1860 
roku trumnę z jej ciałem przewieziono do grobowca rodzinnego Czartory-
skich w Sieniawie
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Jolanta Skutnik 

Tender pedagogy 
The educational value of works and activities 
of Princess Izabela Czartoryska née Flemming

Key words 

Izabela Czartoryska née Flemming, cultural education, festivity, animation, partic-
ipation, cultural mediation, museum, museum education, interpretation of herit-
age, educational work, social activity, upbringing, theatre, court, garden

Summary

In the present study, which aims at the interpretation of works and activities 
of Princess Izabela Czartoryska née Flemming (1746–1835) from pedagogical per-
spective, various analytical tropes converge that encompass the scope of her politi-
cal, social, aid and educational activities, but also her social, artistic, and even eco-
logical work. Following these tropes, it was not difficult to recognize in princess’s 
activities early forms of animation in its social and cultural dimension; proposals 
of educating in museum and through museum that anticipate American ideas of 
the interpretation of heritage; and even precursory forms of social and education-
al work. In an obvious way, these activities of the princess did not originate in so-
cial or cultural vacuum. On the contrary, they were inspired by ideas and actions 
of people who accompanied her at different stages of her life, supported philo-
sophical trends and intellectual movements at the turn of the Enlightenment and 
Romanticism, enriched the works and conceptions that constituted the founda-
tion of her self-educational practice. The effects of her works were validated by 
the positions of her pupils and significant achievements of the members of the 
society that were gathered around Czartoryska. A specific symptom of these ac-
tions were the works promoting humanism that took the form typical of Puławy 
district referred to as “fellow feeling”.

The scope of influences and inspirations instigating the analyses undertak-
en in the present work is very broad, covering non-obvious but intentional ref-
erence to contemporary ideas of social participation, cultural mediation, and in-
terpretation of heritage, which combined historical experience with present-day 
discourse devoted to cultural education. The extent of these references and the 
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amount of analysed facts that shed light on the activities of Princess Czartorys-
ka may at times seem to overweigh the main trope of the analyses. It is, however, 
structured by the explicit orientation of the research. All of the research goals, re-
gardless of how detached they may be from the main topic, invariably focus on the 
person whose meaning of life consisted in the activities undertaken out of love to 
mankind. And this is the conclusion which is still valid today.
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