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c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracylprac i osiągniętych wynikow wtazz
omówieniem ich ewenfualnego wykorzystania.

Praca Idee edukacyjne pożnoanQcznej sofisĘki IV wieku jest konsekwencją moich
zainteresowań badawczych czasami poźnego antyku, a w szczegolności dziejami ówczesnej
edukacji formalnej (szkolnej), i tej nieformalnej, realizowanej w środowisku rodzinnym. W
swoich wczeŚniejszYch poszukiwaniach naukowych koncentrowałem się na analizie
materiałów ŹrodłowYch o proweniencji chrześcijańskiej, co zaowocowało pracą Wychowanie
i kształcenie -. Studia na dziejami pózno antycznej myśli pedagog tcznej otazobcowanie z
literafurą PatrystYczną W naturalny sposób przeniosło moją uwagę na d.ogą, pogańską

,,Stronę" ÓwczesnYch sporow i polemik. Strona ta, choć nie wydała w tym czasie gigantów
mYŚli i Pióra, będąc Zarazem w ideowej defensywie, kultywowałatradycyjne modele i wzorce
kulfurowe . StoPniowe poznawanie dorobku (niestety, tylko w małym zakresie dostępnego w
naszYch czasach) autorów pogańskich żyjących w czasach intensywnej chrystian izacji
Ówczesnej kulturY (tj. IV-V wiek) ujawniło nie tylko niewykorzystany potencjał źródłowy,
ale Przede wszYstkim uŚwiadomiło (po kwerendzie bibliograficznej) istotne luki w naszej

wsPÓłczesnej wiedzY o szkolnictwie poźnoanĘcznym (np.o j.go celach, metodach
wYchowania i kształcenia) oraz Ówczesnych poglądach t zapatrywaniach na edukację dzieci i
młodzieŻY. O ile stanowisko autorów chrześcijańskich ( np. św. Jan Chryzostom, św.Bazyli)
zostało w tYch obszarach solidnie zbadane, o tyle autorzy pogańscy, zarówno z kręgów
sofistYcznYch (tzw. trzeciej sofistyki) juk i filozofi cznych (neoplatońskich), nie doczekali się
istotnYch całoŚciowych, ana\itycznych sfudiow. Co warte podkreślenia to fakt, że we
wsPÓłczesnYch badaniach mozna zauważyc raczej tendencje do skupiania się na stronie
faktograficznej i Prosopograftcznej (np. prace R.Cribiorę, czy na naszym gruncie sfudium
E,.Szabat analizujące Środowisko poźnoantycznych retorów) niż na próbie całościowej
rekonstrukcji zaPatrywań Pedagogicznych elit pogańskich poźnego cesarstwa. Inspirującym
dla mnie imPulsem bYła także chęć przyjrzenia się z bliska środowisku, które reprezentowało
wartoŚci i idee Powoli odchodzące w przeszłość, ustępujące przedtym co nowe, pręzne i
dYnamicZrLę, a Zarazem Świadome swojego związku z bogatą i chwalebną przeszłością. Z
racji znaczęnia i rePrezentatywnoŚci przedmiotem analizy objąłem prace trzech wiodących

' M.Korznicki: Kształcenie i wychowanie w litęraturze zachodniego chrześcijaństwa od I do
IV wieku, Gdańsk 1999, Wydawnictwo UG, s.l87
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Postaci IV-wiecznej sofistyki tj. Libaniusza (edycja R.Fóerster), Temistiusza (edycja

H.Schenkl) i Himeriusza (edycja A.Colonna i F.Diibner).

Podstawą Praay jest zespół Źrodęł związanych z literacką i dydaktyczną działalnością
greckojęzYcznYch sofistów żyjącychw IV wieku na tęrenie cesarstwaruymskiego. Tego typu
materiał jest trudnY w analizie, nie tylko ze względu na warstwę językow ą, ale I ze względu

na SPecYfikę narracji, stąd też nieczęsto jest obiektem zainteresowania badaczy. Twórc zosc
sofistów nauczycieli była róznorodna pod względem fo.rny (np. mowy, listy,

ProgYmnasmata), ale zazwyczaj nacechowana dyd aktycznym duchem. Znajdziemy w niej
zarówno odniesienia do realiów, jak i nagromadzenie różnorodnych toposów, powielanych

PrZeZ wieki w materiałach mających szkolny charakter. Konsekwencją tego było ciągłe

PYtanie o oryginalnoŚĆ bądŹ wtórność analizowanych informacji, o to co jest przyjętą
konwencją a co własnym przemyŚleniem autora. Interpretacji nie ułatwiała erudycyjność
niektorych tekstow (np. listow Libanius za), pokazująca zarazęm swoisĘ kod intelektualny
którym porozumiewały się poźnorzymskie elity.

Przedmiotem zainteresowań badawczych w ramach realizowanego projektu były
zagadnienia nie zauważane (i nie podejmowane) w badaniach historyczno-pedagogicznych
(zarówno na gruncie krajowym jak i zagtanlcznym) np. dotyc zących funkcji wychowawczych
ojca czY funkcji dYdaktyczno-wychowawc zej nauczyciela-sofisty. Dodatkowo celem pracy
bYła sYstematYzacja Poglądów i zapatrywań pedagogicznych części elit pogańskich poznego
cesarstwa, będącYch Pod ideologiczną presj ą coraz silniejszego chrześcijaństw a. Działania te
WYmagałY łączenia rożnych obszarów bad awczych. Praca nad tekstami sofistów wymagała
łączenta badań z historii wychowania z filologią klasyczn ą, fiozoftą, historią kultury i przede
wszystkim pedagogiką.

Praca składa się z czterech zasadniczych rozdziałów. W rozdziale pierwsz5rm

scharakterYzowałem Środowisko greckich sofistów działających na terenie impeńum
rzYmskiego z uwzględnieniem ówczesnych ośrodków edukacji retorycznej oraz wzorców
kulturowYch uPowszechnianych w szkołach prowadzonych przęz sofistów . przyblizyłem

takŻe Postacie trzech wspomnianych sofistow, koncentrując się przede wszystkim na ich
działalnoŚci nauczYcielskiej . Rozdział drugi poświęciłem wybranym aspektom refleksji
sofistów nad kształceniem formalnym np. celom edukacyjnym ktore próbowali realizować w
swoich szkołach czY ich wyobrazeniom o dobrym nauczycielu, uczniu, pedagogu. W tym
miejscu PrzYjrzałem się także wyznawanym przez sofistów ideałom wychowawczym.
Rozdział trzeci wYPełniły treści odnoszące się do zapatrywań Libaniusza, Himeriusza i
Temistiusza na rodzinę jako środowisko wychowawcze . Przeanalizowałem w nim między
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innYmi kwęstie ich stosunku do więzów rodzinny ch, zadań wychow awczychprzypisywanych
rodzicom, a szczego|noŚci ojcom rodzin. Ostatni rozdział pracy wypełniła analiza

ProblematYki formacji intelektualnej i etycznej władcy rzymskiego, tak jak ją sobie

wyobrazali interesujący nas autorzy.

PrzeProwadzone badania pozwoliły na sformułowanie uogolnionych wniosków takich jak
np:

- w centrum działalnoŚci dydaktyc zno- wychow awczej analizowanych sofistów ( Libaniu sza i
Himęriusza) bYło nauczanie retoryki (logoi) a ideałem edukacyjnym do ktore go dąży1i było
takie uformowanie młodego człowieka, aby sprawność językowo-literacka współbrzmiała z
jego szlachetnoŚcią i roztropnością (sofrozyne). Dla Temistiusza, dostrzegającego słabości

edukacji retorYcznej, celem perspektywicznym była synteza kształcenia retorycznego z
filozoficznp.

- W Procesie kształcenia sofiści fundamentalne miejsce przypisywali nauczycielowi,

wsPÓłdziałającemu z rodziną uczni a (przede wszystkim ojcem) oraz pedagogiem.

- rodzinę jako Środowisko wychowawczę sofiści postrzegali przez pryzmat możliwości
wsPÓłuczestniczenia jej w realizacji ideałów paidei. Rodzina była uważana przez nich za
nafuralne i cenne ogniwo życia społecznego.

- Partnerem dla sofistów w procesie edukacji ucznla był ojciec rodziny. Swoisty

PatrocentrYzm wYnikał z funkcji jaką mu ptzypisywali, a więc osoby odpowiedzialnej za

materialnY Poziom życia rodziny, edukację dzięci, ksztahowanie ich postaw moralnych i

generalnie, wProwadzanię młodego człowieka w świat kultury. Z tego tęż wynikało
zainteresowanie sofistów właściwymi relacjami pomiędzy ojcem a synem (synami).

- mniejsze zainteresowanie przejawiali wobec matek i ich działalności opiekuńczo-

wychowawczej.

- dostrzegali znaczenię odpowiedniej edukacji władcy, co najpełniej wyraził w swojej

twórczoŚci Temisfusz, widzącjej oparcie na fundamencie kształcenia filozoficznego.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawc zych (artystycznych)

Poza za9ręZentowaną powyżej problematyką w kręgu moich zainteresowań naukowych jest

kilka innYch nurtów badawczych, realizowanych przęze mnie po uzyskaniu stopnia

naukowego doktora.

Do Pierwszej grupy mogę zaliczyć zagadnienia, które ujawniły się w wyniku analizy

PÓŹnoantYcznYch Źrodęł przynależnych do tzw. trzeciej sofistyki, a odnoszących się do



dorobku Libanius za, Temistiusza i Himeriusza. W bogatej twórczości IV-w iecznychgreckich
sofistów odnaleŹĆ można ltczne odniesienia nie tylko do interesujących mnie zagadnień
PedagogicznYch, ale ireligijnych, społecznych i kulfurowych. Efektem tych badań był analiza
obrazu ,,barbarzYńcY" We wspomnianym powyzej materiale źrodłowym (obcy w tworczości
PÓŹnoanĘcznYch sofistow, Antiquitas XXIX (Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, pod red.
K,Nawotki i M,Pawlak), 2007, s-327-334), pokazują ca zarazem jak sofiści szukali określenia
nowYch relacji ze Światem barbarzyńskim w zmieniających się gwałtownie realiach IV wieku.
Do nurfu badań nad ŚwiadomoŚci ą i tożsamością sofistów należy także artykuł (przeszłośc
atenska w mowach Himeriusza w druku, Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego.)

PoŚwięconY ich identYfikacji z helleńska przeszłością (np. , postaciami, wydarzeniami) do
ktorej odwoływali się w swojej twórczości i nauc zaniu.

Do tematYki historlczno-pedagogicznej pośrędnio nawiązŃem w artykułach poświęconych
obrazowi ojca i jego funkcji opiekuńczo-wychowawczych w twórczości Libaniusza i
Temistiusza, (Obraz ojca-filozofa w późnoanĘcznych mowach Temistirłsza, w:
SPołeczeństwo i religia w Świecie antycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji
naukowej (Toruń, 20-22 wrzeŚnia 2007 r.) pod redakcją S.olszańca i p.Wojciechowskiego,

Toruń 2010,, S, 40t-409; OdPowiedzialność wychowawcza ojca w opinii Libaniusza, w:
ANOPOIION ZHTa. Szukam człowieka. Ks. Pamiątkowa ofiarowana prof. K.
Głombiowskiemu. Praca zb. pod red. A. Marchewki, Gdańsk 2012, s.l91_199). oba artykuły
bYłY Próbą wYdobYcia spod retorycznej powłoki rzeczywistych zapatrywań sofistów na

PozYcję ojca W rodzinie, jego relacji z dziećmi czy też formułowanych wobec niego
obowiązków wychow aw czych i edukacyj nych.

SPrawa konfrontacji ideologicznej pogańsko-chrześcijańskiej znalazłatakżeswoje miejsce
w twórczoŚci sofistów juk i w literafurze patrystyc znej. podjęcie tego zagadnienia
Zaowocowało dwoma artYkułami dotyczącymi polemik toczonych na przełomie IV i V wieku
wokół Święta Kalend stYczniowy ch. (Polemika wokół Kalend sQczniowych, w : Christianitas
Antiqua. fontes et commentationes. VoI.lI. Kapłaństwo i lJrząd,, Gdańsk 2009, s.230_239;
Libaniusz i Święto kalend sĘczniowych, Antiquitas,2010, XXXI, s. 1 51-162).W powyższych
artYkułach, W ktorYch zanalizowałem teksty Libanius za,, Jana Chryzostoma i Asteriu sza z
Amazji, skoncentrowałem się głównie na pokazaniu napięć kulfurowych pom iędzy poganami
i chrzeŚcijanami, ale takżę na charakterystyc e ówczesnej obyczajowości. Wyk azałęm jak z
roŻnYch PozYcji ideowYch oPisywano Kalendy sĘczniowe i jakie wartości przypisywano tym
uroczystościom.
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Badania nad tekstami póŹnoantycznych sofistów zamyka cykl prac będących polskimi
tłumaczeniami wybranych tekstów Libaniusza, Temistiusza i Himeriusza (np. oracji,

ProgYmnasmatów). WYmienię fu: Mowa Temistiusza O umiarkowaniu w ttczuciach albo
miłoŚci do dzieci, w: W kręgu badań przeszłosci życia rodzinnego, tom 1, pr. zbiorowa pod

red. B.Stawoskiej-Jundziłł, Bydgoszcz 20a7, s.l87-195; Poźnoantyczna mowa pogrzebowa

Himeriusza Z Prusy po Śmierci dziecka, w: W kręgu badań przeszłości życiarodzinnego, tom

1, Pr. zbiorowa pod red. B.Stawoskiej-Jundziłł, Bydgoszcz ż007, s.I97-ż04 ; Llbaniusz, Czy
naleŻY się zeniĆ (Thesis 1), Kulfura, Edukacja, Rodzina, Gender Studies. Antyk-polska. prace

KatedrY Historii Edukacji i Wychowania w Rodzinie 20Il, nr II, s. 22I-228; Himeriusza

Pochwała miasta O KonstanĘnopolu (Or.41), Christianitas Antiqua. Fontes et

commentationes IY,2012, s.l 15-118 i Himeriusz, Mowa 4I (O KonstanĘnopolu) przekład,

Christianitas Antiqua. Fontes et commentationes IV, 2Olż, s. 1 l 9- l 23; Materiały te
oPatrzYłem wstępami i wyjaśnieniami, przybliżającymi współczesnemu czytelnikowi
hermetyc zną tworczośó sofistów.

Do drugiej gruPy zagadnień za|iczyłbym badania nad myślą pedagog iczną
WczesnochrzeŚcijańskich pisarzy i ich refleksją nad rodztną jako środowiskiem

wYchowawczYm. Koncentracja na tym temacie zaowocowała publikacją Kształcenie i
wYchowanie w literaturze zachodniego chrześcijaństwa od I do IV wieku, Gdańsk lggg,
WYdawnictwo UG, s.187 będącą wersją pracy doktorskiej i podsumowaniem badań nad

tekstami łacińskich Ojcow Kościoła. W prac y tej przedstawiłem zapatrywania i przemyślenia
łacińskich autorów chrześcijańskich ( np. Tertuliana, Ambro żego) m.in. na takie zagadnienia
jak rolę Środowiska rodzinnego w wychowaniu dzteci, zadania opiekuńczo-wychowawcze

matki i ojca cZY naturę dziecka. Zanalizowałem takżę kwestie teleologii działań
wYchowawczYch, stosunku do wykształcenia klasycznęgo czy roli nauczyciela. W konkluzji
końcowej Pracy stwierdziłem, że w odniesieniu do stawianych celów wychow awczych

Pisarze zachodniochrzeŚcijańscy stworzyli zwarty system pedagogiczny, ktory miał być
realizowanY PoPrzęz działalnoŚĆ wychowawczą rodziny. Zakres tej działalności tj. zadanla
wYchowawcze matki, ojca, opiekunów, krewnych były w dużej mierze adaptacją wzorów
wYPracowanYch P|ZęZ teorię i praktykę wychowawczą społeczeństwa rzymskiego. Z tego

Samego kręgu tematYcznego i Źródłowego poch odzą artykuły poświęcone młod zieży (obraz
młodzieŻY w twórczoŚci zachodnich Ojcow Kościoła (do konca IV wieku), Sfudia
Pedagogicznę.Zeszyty Naukowe WSP, Zeszyt 34, Bydgoszcz 1998, s.83-9 I) orazwybitnym

Postaciom lV-wiecznej elity społeczeństwa rzymskiego Ambrozemu i Auzoniuszowi
(KobieĘ w zYciu i tworczości św .Ambrożego, w: Partnerka ,matka, opiekunka. Stafus kobiety
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W StarozYtnoŚci i Średniowieczu. Praca zb. pod red.J.Jundziłla, Bydgoszcz 1999, s.222_230;:
KoresPondencja rodzinna Auzoniusza - przyczynek do obrazu rodziny poźnorzymskiej, w:
Domus et Familia. Ideały i realia życia rodzinnego. Prac.zb.pod red.I.Bła szczyk i J.Jundziłła,
BYdgoszcz 2000, s. 79-84,). Zamknięciem tej sekwencji badawczej był artykuł analizujący

Postaó dziecka wYstępującą w wybranych tekstach hagio graftcznych z 1V-VI wieku np. Vita
s.Martini, Vita Ambrosii (Dziecko w łacinskiej hagiografii poźnoantycznej, w: Dziecko w
rodzinie i sPołeczeństwie. Starożytność i społeczeństwo, prac. zb. pod red. J.Jundziłła i
D.ŻołądŹ-Strzelczyk, tom 1, s.234-242, Bydgoszcz ż002). Wskazałem w nim, z jednej

stronY, na schematyzm w prezentacji dziecka i brak odniesień do realiow życia dzieci w

PÓŹnoantYcznYm Świecie, a z drugiej strony, f|o, ich obecność w kontekście taumafurgicznej
działalności świętych.

W związku z Pracą naukowo-dydaktycznąw Zakładzie Dyd,aktyki Historii Instytutu Historii
UG w zakresie moich zainteresowań znalazły się kwes tie związanę z nauczaniem szkolnym
historii (metodYką) oraz dydaktyką szkoły wyższej. Opublikowałem wrazz prof. UG dr hab.

A*ą Paner dwukrotnie wznawiany podręcznik akademicki (Metody wprowadzania,
utłvalania i kontroli nowego materiału na lekcjach historii, Gdańsk 1999 wyd. II

PoPrawione,Ss.137; Gdańsk 2003 wyd. III poprawione, ss.127) poświęcony zagadnieniom

metodYcznYm nauczania szkolnego historii. W roku 2009 zanalizowałem treść wybranych

Polskich Podręczników z historii pod kątem obecności w nich zagadnten dotyczących dziejow
Czech i Słowacji (Czesi, Słowacy i ich dzieje w polskich podręcznikach historii,Wiadomości
Historyczne 2009, tr 1 , s.42-50) W tym samym obsz arzę mieściła się moja aktywność na

forum Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych PAU, która zaowocował recenzjami

Podręcznikow Z historii starozytnej (Ocena podręcznika; Ery Wipszyckiej; Historia dla
maturzYsĘ. StarozytnoŚĆ. Wyd. Szkolne PWN, w: Prace Komisji do Oceny podręczników

SzkolnYch, Pod red. A.Kastorego i G.Chomickiego, tom V, Wydawnictwo pAU, Krakow
2007, s.29-34; Starozytność w podręczniku: J. Choinska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski,
K, Zielinska, Historia ]. Zakres podstawowy.Liceum i technikum, WSip, Warszawa 2007,
Prace Komisji PAU do spraw podręcznikow szkolnych, Krakow 2010, t.Vm pod red.

G,Chomickiego, s.63-68). Badania nad teoretycznym i prakty aznym kształceniem
nauczYcieli historii Ptzyczvniły się z kolei do powstania dwoch artykułów odnoszących się do

akademickiego Procesu edukacji dydaktyczno-historycznej studentów (praktyki pedagogiczne
studentow historii (Jniwersytetu Gdanskiego, w: Praktyczne kształcenie kandydatów na

nauczYcieli historii, Pod. red.J.Maz:tlr l A.ZtęIeckiego, Rzeszów 1998, s.135_ I40; Cele i treści
kształcenia dYdaktyczno-historycznego w opinii studentów, w: Dydaktyka historii jako

]

",,Y? , ,, r.(|



dYscYPlina akademicka wobec wyzwań współczesności. praca zb. pod red. L.Kudły i Cz.
Nowarskiego, Kraków 2008 s., 135-148).Uzupełnieniem tego obszaru aktywności był mój
udział autorski ( jako współautor, wraz z J.Pudliszewskim i S.Kotarskim) w rozbudowanym

Pakiecie edukacYjnym z historii dla klas 1-3 szkoły średniej obejmującym program
nauczania, cYkl ttzech Podręcznikow i poradnikow dla nauc zycteli ( w lata ch 2002_2005,
Wydawnictwo Wiking, Wrocław).
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