LIETUVOS IR LENKIJOS
EDUKACINĖ KOMISIJA IR JOS ĮTAKA KITŲ KRAŠTŲ
ŠVIETIMO SISTEMOMS

Kūrybingo bet trumpo nepriklausomybės laikotarpio pedago
ginė veikla buvo nukreipta į mokyklines reformas, savosios ugdy
mo sistemos kūrimą. Praeityje nuveiktiems švietimo darbams —
lietuvių pedagogikos istorijai — nesuspėta pakankamai paskirti pa
stangų. Apie Edukacinę Komisiją nepriklausomoje Lietuvoje terašė
Gvildys 1. Dabartinėje Lietuvoje pagrindinį darbą dirbo Šidlaus
kas 2. Laisvajame pasaulyje rašė Sužiedėlis3. Bičiūnas4, ir Pap
lauskas-Ramūnas 5. Iš jų Paplauskas-Ramūnas įžvelgė Edukacinės
Komisijos reikšmę tarptautinėje plotmėje ir dokumentavo Eduka
cinės Komisijos veiksnių darbo svarbą 6. Apskritai, lietuvių tarpe
yra gan mažas susidomėjimas Edukacinės Komisijos darbu ir
veikla. Lietuviai daugumoje mano, kad Edukacinė Komisija buvo
lenkinimo priemonė ir todėl mažina svarbą ne tik jos, bet ir tų
lietuvių, kurie aktyviai dalyvavo ir vadovavo Edukacinei Komisi
1 J. Gvildys, Edukacijos Komisijos švietimo darbai Lietuvoje, žr. Židi
XIII t., 1931 m., 5-7 (76-77) nr., 478-494 psl.
2
A. Šidlauskas, Mokyklų reforma Lietuvoje XVIII a. pabaigoje, žr.
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Darbai, Serija A, 2(13) nr., 1962 m.,
37-56 psl. ; A. Šidlauskas, Pradinis mokymas Lietuvoje XVIII amžiaus
paskutiniame ketvirtyje, žr. Tarybinė Mokykla, 1962 m., 6 nr., 42-43 psl. ;
A. Šidlauskas, Švietimas Lietuvoje paskutiniame XVIII a. ketvirtyje, Vil
nius 1962 (disertacijos rankraštis) ; A. Šidlauskas, Vidurinės mokyklos Lie
tuvoje XVIII a. pabaigoje, žr. Iš Lietuvių kultūros istorijos, IV knyga,
Vilnius 1964, 123-132 psl. ; A. Šidlauskas, Kova dėl gamtos mokslų įvedimo
Lietuvos mokyklose XVIII amž. pabaigoje, žr. Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos Darbai, Serija A, 2(11) nr., 1961 m., 133-142 psl.; A. Šidlauskas,
Tiksliųjų ir gamtos mokslų vadovėliai Lietuvos mokyklose XVIII a. pabaigoje,
žr. Bibliotekininkystė ir Bibliografija, 2 t., Vilnius 1963 m., 155-194 psl.
3
Simas Sužiedėlis, Edukacinė Komisija, žr. Lietuvių Enciklopedija,
V t., 338-340 psl. ; taipgi Švietimas ir auklėjimas: Švietimas didžiojoje
Lietuvos kunigaikštijoje, žr. Lietuvių Enciklopedija, XV t., 744-751 psl.
4 Jonas Bičiūnas, Vilniaus Akademija Edukacinės Komisijos rankose,
nespausdintas rankraštis, Roma, 6-ta dalis, 29-46 psl.
6 Antanas Paplauskas-Ramūnas, Iš sutemų į aušrą, Torontas 1967,
453 psl.
6 Ten pat, 284-290 psl. ir 382-392 psl.
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jai7. Lietuvių švietimo istorija turėtų ryškinti pedagoginėje lite
ratūroje faktą, kad Lietuva didele dalimi prisidėjo prie pirmos
valstybinės mokyklų sistemos Centro bei Rytų Europoje sukūrimo 8.
Edukacinės Komisijos vadai savo darbais ir raštais gali prilygti
tokiems įžymiems pedagogams kaip Pestalozzi 9. Mokykliniai ko
deksai yra pirmi, kurie realistinę ugdymo kryptį, atremtą į gamtos
mokslus, suteikė visai krašto švietimo sistemai10. Edukacinės
Komisijos reguliaminai ir statutai yra vieninteliai to laikotarpio
Europoje dokumentai, kurie realiai atspindi modernios pedagogikos
principus ir mokytojo bei luomų pareigas visuomenėje.
Švietimas Lietuvoje XVIII amžiuje
Lietuvos švietimu prieš Edukacinę Komisiją rūpinosi vienuo
lijos 11. Jau prieš Ratio Studiorum (1599) 12 švietime vyravo jėzuitų
įtaka, bet su pijorais ir S. Konarskiu jėzuitų humanistinė įtaka
sumažėjo ir pijorų realizmas, su pagalba fiziokratų, pagaliau Edu
kacinės Komisijos veikloje sustiprėjo. XVIII šimtmečio pedagoginę
raidą galima skirstyti į dvi dalis : humanizmo vyravimą ir realizmo
vyravimą13. Edukacinė Komisija atstovavo prancūzų revoliucijos
dvasią, enciklopedistų galvoseną ir Rousseau valstybingumo idėjas.
7

Pavyzdžiui J. Gobis, Trumpa auklėjimo istorija, Kaunas 1923.
Plačiau J. A. Račkauskas, The First National System of Education
in Europe : The Educational Commission of the Kingdom of Poland and the
Grand Duchy of Lithuania (1773-1794), žr. Lituanus, XIV t., 4 nr. 1968,
5-54 psl.
9 Antanas Paplauskas-Ramūnas, Iš sutemų į aušrą, 386-387 psl.
10 Ten pat, 391 psl.
11
V. Gidžiūnas, Vienuolijos Lietuvoje XIII-XX amžiuje, žr. Lietuvių
Katalikų Mokslo Akademijos Metraštis, V t., Roma 1970, 261-299 psl.;
V. Gidžiūnas, Katalikų Bažnyčia Lietuvoje : didžiojoje Lietuvos kunigaikš
tijoje, žr. Lietuvių Enciklopedija, XV t., 131-141 psl.; Kristupas Gudaitis,
Evangelikų bažnyčios Lietuvoje, žr. Lietuvių Enciklopedija, XV t., 166-179
psl. ; Igne Lukšaitė, Lietuvių kalba reformaciniame judėjime XVII a.,
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Istorijos Institutas, Acta Historica Lituanica, V t., Vilnius 1970, 68 psl. ; Rapolas Krasauskas, Katalikų Bažny
čia Lietuvoje XVI-XVII amž., žr. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos
Suvažiavimo Darbai, VI t., Roma 1969, 207-214 psl.
12
Paulius Rabikauskas. Ratio Studiorum, žr. Lietuvių Enciklopedija,
XXIV t., 533 psl. ; Edward Fitzpatrick, St. Ignatius and the Ratio Stu
diorum, New Yorkas 1933 ; Karl Kehrback, Monumenta Germaniae Paedagogica. Berlynas nuo 1886 metų, Įvairiuose tomuose randasi Ratio Stu
diorum laidos ; William J. McGucken, The Jesuits and Education, Milwau
kee 1932.
13 « Nuo renesanso laikų prasidėjęs humanizmas siekė grįsti pedagogiką
humanitariniais bei kultūros mokslais. Iš humanistikos kamieno išaugo
8
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Visą aštuonioliktą šimtmetį Lietuvoje ir Lenkijoje, lygiai kaip
ir kitose Europos valstybėse, švietimo reformos buvo tik projek
tuose. Apšvietos amžius iškėlė daugiau racionalių, praktiškų ir
pasaulietiškų idėjų švietime. Be to, augant pramonei ir prekybai,
iškilo reikalas, kad ir švietimas būtų daugiau praktiškas savo tiks
luose ir prieinamas ne vien tik bajorijai *, bet ir miestiečiams bei
kaimiečiams 11. Tuo būdu švietimo reformos judėjimas savo dvasia
ir kryptimi liko konflikte su scholastine filosofija ir su tik aukš
pedagoginė filosofija ir pedagoginė istorija» (Antanas Paplauskas-Ramūnas,
Pedagogika, žr. Lietuvių Enciklopedija, XXII t., 239 psl.). XVIII
šimtmetį pagal M. Lukšienę galime skirstyti į tris pedagoginės minties
raidos etapus : (1) Pirmoje XVIII amž. pusėje dar tebevyrauja jėzuitų
pedagogika. Randama pavienių lietuvių kalbos vartojimo vidurinėse mokyk
lose atvejų, bet šis kalbos vartojimas nesusiformuoja į sąmoningai suvoktą
pedagoginį principą. (2) 1750-1773 metų laikotarpyje stiprėja jėzuitų pe
dagogikos kritika, ieškoma būdų reformuoti švietimą. Plečiamas mokslo
turinys — įvedama programon gimtoji kalba ir gamtos mokslas, auklėjime
akcentuojamos pilietinės dorybės. Bet, visos naujos idėjos taikomos bajorų
luomui. (3) Edukacinės komisijos gadynėje švietimas traktuojamas kaip
visuomenės gerovės sąlyga. Šitame laikotarpyje išryškėja švietimo visuo
tinumo idėja (M. Lukšienė, Pedagoginės minties Lietuvoje bruožai XVIII
a., žr. Kai kurie Lietuvos TSR pedagoginės minties ir švietimo istorijos
klausimai, Vilnius, Mokyklų Mokslinio Tyrimo Institutas, 1965, 13 psl.
* Tačiau faktiškai mokslas ir anksčiau buvo prieinamas ne «vien tik bajo
rijai », bet taip pat ir miestiečiams bei kaimiečiams. Pagal jėzuitų istoriko
lenko B. Natońskio neseniai paskelbtus tyrinėjimus (straipsnyje Szkolnictwo
jezuickie w Polsce w dobie kontrreformacji, žr. Wiek XVII, Kontrreformacja,
Barok, Breslavas, Varšuva, Krokuva 1970, 309-337 psl.) didesnėse jėzuitų
kolegijose, jų tarpe ir Vilniuje, pradžioje mokėsi daugiau nebajorų kaip
bajorų, vėliau vienų ir antrų būdavo maždaug po lygiai, tiktai XVII am
žiuje pradeda viršyti bajorai. O apie pačius jėzuitus sako, kad « prowincja
polska byla o wiele barzdziej szlachecka niż litewska » (ten pat 325 ir 316
psl.). Plg. taip pat P. Rabikauskas, Medžiaga senojo Vilniaus universiteto
istorijai, IV, žr. L. K. M. Akademijos Metraštis, V t., Roma 1970, 328-329
psl. Apie Lietuvos jėzuitų mokyklas prof. S. Sužiedėlis rašo : « Krokuvos
lenkai prikaišiojo Lietuvos jėzuitams, kad jie atitraukią jaunuolius nuo
, arklo ir amato ’, vadinasi, moko valstiečius ir miestiečius. Vilniuje netur
tingiems studentams buvo išlaikomi 4 bendrabučiai (bursos) ir atskira
kolegija » (Švietimas ir auklėjimas, žr. Lietuvių Enciklopedija, Bostonas
1968, 748 psl.). Pagaliau ir autoriaus 14 išnašoje cituotoji Gardino seimelio
bajorų instrukcija, kaip tik rodo kad miestiečiams ir kaimiečiams buvo
ne tik prieinamos mokyklos, bet kad faktiškai jie tas mokyklas lankė.
(Red. prierašas).
14 Bajorija dažniausiai priešinosi ir kovojo prieš švietimo visuotinumą.
Pavyzdžiui, Gardino bajorų seimelio dokumentas : K. Jablonskis, J. Jur
ginis, J. Žiugžda (red.), Lietuvos TSR Istorijos Šaltiniai. I t., Lietuvos
TSR Mokslų Akademija, Istorijos ir Teisės Institutas, Vilnius 1955, 336
psl., dokumentas 392 nr.
26
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tesniam luomui skirtomis švietimo įstaigomis, kurios Lietuvoje ir
Lenkijoje nuo šešiolikto amžiaus buvo religinių institucijų kontro
lėje.
Lietuvoje Vilniaus Akademija, o taip pat ir didelė dauguma
visų švietimo įstaigų, buvo jėzuitų valdoma. Lietuvoje veikė ir
kiti religiniai ordinai, kaip pijorai (Ordo Clericorum Regularium
Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum), bet jie nei skaičiumi
nei įtaka nesiekė jėzuitų. 1773 metais didžioji Lietuvos kunigaikš
tija turėjo 34 vidurines mokyklas. Iš to skaičiaus 20 mokyklų
buvo jėzuitų, 8 pijorų, 4 bazilijonų, ir 2 ne katalikų 15.
Šviečiamojo amžiaus poveikyje socialiniams bei ekonominiams
uždaviniams visuomenėje keičiantis, Lietuvos jėzuitai pradėjo švie
timą reformuoti jau aštuoniolikto amžiaus pradžioje. Jėzuitai į
dėstomųjų dalykų sąrašą įtraukė naująsias kalbas ir gamtos mokslą.
Taipgi buvo dedamos pastangos labiau susipažinti su visuomeni
niais dalykais. Politinės vertybės ir atsakomybė būdavo diskusiją
tema, ir jau ne kartą iškildavo idėja, kad visuomeniniai interesai,
bendrai imant, yra aukščiau asmeninių. Visuotinio švietimo idėjos
nebuvo dar nė svajonėse.
Viena iš didesnių reformų XVIII amž. viduryje buvo Stanis
lovo Konarskio (1700-1773). Konarskis 1740 m. netoli Varšuvos
suformavo Collegium Nobilium 16. To tipo mokykla Prūsijoje atsi
rado tik po Fridricho Didžiojo reorganizacijos 1765 m. (Académie
des Nobles)17 .
Collegium Nobilium paskatino kitas mokyklines reformas Lie
tuvoje ir Lenkijoje. Pijorai 1754 m. išleido taisykles, privalomas
jų mokykloms. Jėzuitai neatsiliko ir peržiūrėjo savo švietimo sam
pratą ir praktiką. 1751 m. Vilniuje jėzuitai įsteigė savo Collegium
Nobilium. Šalia pijorų ir jėzuitų reformų reikia paminėti 1766 m.
Varšuvoje įsteigtą Karališkąją Karo Akademiją. Ši akademija
reikšminga tuo, kad jos organizacija ir tikslas pasaulietiški.
XVIII amžiaus viduryje įvykdytos švietimo srityje reformos

15 A. Šidlauskas, Vidurinės mokyklos Lietuvoje XVIII a. pabaigoje,
124 psl.
16
Konarskio pagrindiniai raštai yra randami: Stanisław Konarski,
Pisma pedagogiczne, wstępem i objaśnieniami opatrzył Łukasz Kurdybacha,
Breslavas 1959, 725 psl. ; William J. Rose, Stanisław Konarski, Reformer
of Education in XVIIIth Century Poland, Londonas 1929, 288 p. ; William
J. Rose, Stanisław Konarski : Preceptor of Poland, žr. The Slavonic Review,
IV t., 1925 m. 10 nr., 23-40 psl.
17 Friedbich Paulsen, German Education Past and Present, Leipcigas
1908, 112 psl.
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įvedė naujų ir pažangių mokomų dalykų, o taip pat keitė ir mo
kymo metodiką. Bet pagrindinės reformos įvyko po jėzuitų ordi
no panaikinimo 18.
Edukacinės Komisijos įkūrimas
Panaikinus jėzuitų ordiną, Lietuvos-Lenkijos seimas pradėjo
svarstyti, ką daryti su jėzuitų mokyklomis ir turtais. Lietuvos
vicekancleris Joachimas Chreptavičius (1729-1812) pasiūlė Seimui
sudaryti specialią Edukacinę Komisiją, kuri tęstų jėzuitų darbą ir
pertvarkytų jų mokyklų sistemą. Chreptavičius pasiūlė Edukacinę
Komisiją subordinuoti tiesiogiai karaliui. Bet seimas priėmė vysk.
Ignaco Masalskio (1729-1794) pasiūlymą, būtent, Edukacinė Komi
sija būtų karaliaus globoje, bet tiesiogiai atsakinga Seimui. Pats
pasiūlymas buvo priimtas 1773 m. spalio 14 d.19 Tuo būdu atsi
rado Lietuvai ir Lenkijai bendras švietimui tvarkyti organas. Ši
komisija privalėjo perimti visas jėzuitų mokyklas ir jų turtus, o
taip pat priežiūrą visų kitų ordinų mokyklų. Komisija privalėjo
reformuoti mokyklų programas, paruošti vadovėlius ir t.t. Eduka
cinės Komisijos įsteigimas buvo pirmas įvykis, kai valstybė tiesio
giai pati ėmėsi tvarkyti švietimo reikalus. Tai buvo pirmoji vals
tybinė švietimo sistema 20.
18
Nicholas Hans, The Dissolution o f the Society o f Jésus in the Eighteenth Century and its Financial Conséquences, žr. Robert King Hall ir
J. A. Lauwerys, Education and Economics : The Yearbook of Education,
1956, 137-146 psl.
19
Bendrą apžvalgą Edukacinės Komisijos pateikia Simas Sužiedėlis,
Edukacinė Komisija, žr. Lietuvių Enciklopedija, V tomas, 338-340 psl. ;
J. A. Račkauskas, Educational Commission, žr. Encyclopedia Lituanica,
II t., 1972 ; A. Račkauskas, The First National System of Education in Eu
rope, žr. Lituanus, Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, XIV t.
1968, 4 nr., 5-53 psl. Apie Edukacinę Komisiją anglų kalba yra keli straipsniai:
A. Bruce Boswell, Educational Reform in Poland after the First Partition,
žr. The Slavonie Review, 3 t., 7 nr., 1924, 131-140 psl. ; Nellie Apanasewicz, The National Education Commission o f Poland 1773-1794, žr. Edu
cation Around the World, U. S. Office of Education, International Educa
tional Relations Branch, 1960, IV. 8 d., 1-5 psl. ; Nicholas Hans, Educational
Reform in Poland in the Eighteenth Century, žr. Journal of Central European
Affairs, XIV t., 1954 m. sausio mėn. 4 nr., 301-310 psl. ; Nicholas Hans,
Polish Schools in Russia : 1772-1831, žr. The Slavonie and East European
Review, Londonas 38 t., 91 nr. 394-414 psl.
20 Edukacinė Komisija angliškai vadinama : The Commission for Na
tional Education of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of
Lithuania ; lenkiškai — Komissya Edukacyi narodowey korony polskiey
y. W. X. litewskiego. Apie Edukacinės Komisijos įkūrimą ir jėzuitų turtų
paskyrimą švietimo reikalams galima rasti Nuncijaus Garampi susirašinėjime
su Vatikanu : Archivum Romanum Societatis Jesu, Polonia, 241 t., fol.
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Jėzuitų turtai Lietuvoje ir Lenkijoje siekė iki 40 milijonų auk
sinų vertės * 21. Tačiau trečdalis tų turtų spėjo ištirpti bajorų kiše
nėse, iki Komisija galėjo tuos turtus sutvarkyti. Metinės pajamos
iš nuomų ir palūkanų siekė arti vieno milijono auksinų ir tai turėjo
eiti mokyklų išlaikymui Lenkijos-Lietuvos valstybėje. Reikia pa
stebėti, kad pinigai surinkti Lietuvoje turėjo būti sunaudoti mokyk
loms Lietuvoje išlaikyti, ir taip pat, pinigai gauti Lenkijoje turėjo
būti naudojami išlaikyti mokyklas Lenkijoje. Tačiau, kadangi
Edukacinė Komisija buvo jungtinis lietuvių-lenkų organas, o Len
kija turėjo mažesnes pajamas iš minėtų nuosavybių, tam tikra
lietuvių pinigų dalis nueidavo lenkų mokykloms palaikyti. Lietuvos
didikai buvo tuo nepatenkinti ir reikalavo, kad Lietuvos fondo
likučiai turi būti skiriami Lietuvos kariuomenei. Tas klausimas
atsidūrė Seime, kur ir liko neišspręstas 22.
Edukacinę Komisiją sudarė 8 nariai. Ignacas Masalskis, Vil
niaus vyskupas ir Komisijos pirmininkas 23; Mykolas Poniatovskis,
Polocko vyskupas ; Augustas Sulkowskis; Adomas Kazimieras Čartoriskis; Jokimas Chreptavičius, Lietuvos vicekancleris; Ignacas
Potockis, Lietuvos didžiosios kunigaikštijos sekretorius; Andrius
Zamoiskis ir Antanas Poninskis 24.
III. Edukacinės komisijos švietimo darbai naujų idėjų įtakoje
Edukacinei komisijai atiteko pareiga ne tiktai administruoti
mokyklas ir nusavintus jėzuitų turtus, bet ir reformuoti švietimą,
295-297v; fol. 300-301v; fol. 302-303; taipgi Polonia, 313 t., fol. 300305v; fol. 296-299v; fol. 294-295v ; fol. 324-326v; fol. 328-329v; fol.
350-355.
21 Jėzuitų namų ir turtų sąrašai yra perspausdinti ir randami pas J.
Łukaszewicz, Historya szkół w koronie i wielkim księstwie Litewskim od
najdawniejszych czasów aż do roku 1794, Poznanė 1849-1851, 4 tomai.
Sąrašai yra II t., 203-243 psl.
22 A. Šapoka, red., Lietuvos Istorija. Kaunas 1936, 418 psl. N. Hans,
The Dissolution of the Society of Jesus in the Eigtheenth Century and its
Financial Consequences, žr. R. King Hall ir A. Lauwerys, Education
and Economics : The Yearbook of Education, 1956, 144 psl. Lenkijoje paja
mos buvo 386.000 auksinų, o Lietuvoje 494.000 auksinų. Edukacinės Ko
misijos biudžetas yra išspausdintas pas Zygmunt Kukulski, Pierwiastkowe
przepisy pedagogiczne Komisji Edukacji narodowej z lat 1773-1776, Nakła
dem Lubelskiego Komitetu Obchodu 150-j Rocznicy Ustanowienia Komisji
Edukacynej i zgonu St. Konarskiego, Liublinas 1923, 185 ir XCII-XCIII psl.
23 K. A. Matulaitis, Dėl ko lenkai pakorė Varšuvoje Vilniaus vyskupą
Masalskį ? žr. Tautos Praeitis, III t., 3-4 (7-8) knyga, 1967, 347-363 psl.
24 Seimas skyrė 4 narius iš Lenkijos ir 4 narius iš Lietuvos. Veikliausi
nariai Edukacinėje Komisijoje pirmais metais buvo Masalskis ir Chrepta
vičius.
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atsižvelgiant į laiko reikalavimus. Tuos reikalavimus jau buvo
subrandinę naujų idėjų skelbėjai. Antai, racionalizmas (René Des
cartes, 1596-1650) skelbė, kad protas yra nepriklausomas nuo jus
linės patirties pažinimo, todėl vertingesnis ir patikimesnis už pa
tirtį. Racionalizmas tapo pasaulėžiūrinis sąjūdis, sukilęs proto var
du prieš įvairius autoritetus. O juk viduramžiais buvo pabrėžia
mas paklusnumas Bažnyčiai ir valdžiai. Dabar pradedama vertinti
žmogų, mąstančią būtybę, o jo iškėlimas buvo smūgis visokiam
autoritetui.
Priešingai racionalizmui, anglo John Locke (1632-1704) empi
rizmas tvirtino, kad prote nieko nėra, ko anksčiau nėra buvę
juslėse. Protas yra lyg tabula rasa. Todėl vienintelis pažinimo
šaltinis tėra juslinė patirtis. J. Locke savo politinėje teorijoje teigė,
kad valstybės uždavinys esąs individo gerovės išsaugojimas, kad
valdžia yra atsakinga prieš tautą, kad tautoje kiekvienas žmogus
turi lygias teises ir lygias laisves. Locke raštai turėjo didelės
įtakos Jean Jacques Rousseau (1712-1779).
Fiziokratai (kūrėjas François Quesnay, 1694-1774) skelbė ūkio
doktriną, būtent, kad žemė yra vienintelis agrarinio krašto turtų
šaltinis. Pramonė žemės gėrybes tik perdirba, bet jų negamina.
Visas gėrybes gamina tik žemdirbiai, kurie savo darbu iš žemės
betarpiškai ima ir į gėrybių apytaką teikia naujas medžiagas ir
gaminius. Visuomenės moksle skelbiama, kad nuosavybės teisė ir
kiekvieno individo teisė rūpintis savo buitimi išplaukia iš mūsų
prigimties, todėl reikalaujama leisti laisvai žemę dirbti ir jos vaisiais
naudotis. Tai aiškus pasisakymas prieš baudžiavą25.
Francūzijoje Rousseau jau buvo išleidęs 1762 metais Emile ir
Social contract ; La Chalotais 1763 metais parašė Essai d'éducation
nationale ; Rolland 1768 metais paruošė Plan d'éducation ; o enciklopedistai su Diderotu ir D'Alembertu priešakyje jau buvo baigę savo
darbą (1751-1772) 26. Lietuvių ir lenkų santykiai su prancūzų fizio-

25 Pavyzdžiui, pijoras A. Poplawskis kaip fiziokratas labai rūpinosi dar
bo valstiečių, baudžiauninkų švietimu. Savo veikale Zbiór niektórych materyj politycznych, 1774, Poplawskis ragina ponus daugiau rūpintis bau
džiauninkų dalia: «baudžiauninkai tai žmonės, tai broliai, tai bendra
piliečiai, turi teisę į švietimą, turį teisę į gerbūvį ». Todėl jis reikalavo :
sureguliuoti ir garantuoti darbo valstiečiams teisingą padėtį valstybėje ;
garantuoti asmens laisvę ; teisės naudotis savo darbo vaisiais ir džiaugtis
gerbūviu. Antanas Paplauskas-Ramūnas, Iš sutemų į aušrą, Torontas
1967, 390-391 psl. ; Antoni Popławski, Pisma Pedagogiczne, Breslavas 1957,
73 psi.
26 Robert M. Stamp, Educational Thought and Educational Practice
Düring the Years of the French Revolution, žr. History of Education Quarterly,
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kratais buvo labai artimi. Septyni Edukacinės Komisijos nariai
buvo ilgiau ar trumpiau pagyvenę Prancūzijoje ar Anglijoje, kur
jie turėjo progos susipažinti su fiziokratizmu ir naujomis idėjomis.
Masalskis, grįždamas iš Prancūzijos, atsivežė net Robert François
Quesnay, Pierre Cabanis, ir Nicholas Baudeau, o Čartoriskis atsi
traukė Simon D’Huillier, Jean Cabanis ir Pierre Samuel Du Pont
de Nemours. Visi žinomi prancūzai, fiziokratai ir masonai. Čar
toriskis, Poniatovskis, Masalskis ir Potockis lankėsi Anglijoje, kur
gerai susipažino su anglų griežtųjų mokslų mokymo metodika.
Hans
teigia, kad
Edukacinė Komisija
centralizacijos
idėją
paėmė iš prancūzų, o mokslų dėstymo metodiką iš anglų 27 . Reikia
sutikti su šiuo teigimu, nes prancūzų įtaka, ypatingai fiziokratų
ir masonų, buvo gan aiški Edukacinės Komisijos darbuose 28 . Net
keturi Edukacinės Komisijos nariai buvo masonai29 . Lenkijos-Lie
tuvos valstybėje žymiausi fiziokratai, būtent, prof. J. Strojnovskis
ir pijoras A. Poplawskis vadovavo Edukacinės Komisijos reformų
darbams30 . Šalia Masalskio stiprioje fiziokratų įtakoje buvo ir
Cbreptavičius. Abu savo dvaruose dalinai panaikino baudžiavą ir
ragino kitus tai padaryti. Jie pasirūpino, kad Vilniaus akademijoje
būtų įvestas ekonomikos kursas, kurį skaitė fiziokratai profesoriai 6

6 t., 1966, 35-49 psl. ; William W. Brickman, Selected Bibliography on the
History of Education in France, žr. Paedagogica Historica, X t., 2 nr., 1970,
286-292 psl. ; W. H. Walsh, Some Elements in European Philosophical Tra
dition, žr. George Z. F. Bereday ir J. A. Lauwerys, Education and Phi
losophy : The Yearbook of Education, New Yorkas 1957, 38-51 psl. ; T. A.
Priest, (leidėjai), Rousseau on Universal Education, žr. History of Education
Quarterly, 1 t., 1 nr. 1961 m. kovo men. 32-34 psl. ; H. C. Barnard, Edu
cation and the French Revolution. Londonas 1969, 1-268 psl. ; David M.
Vess, The Collapse and Revival of Medieval Education in France : A Con
sequence of Revolution and War, 1789-1795 ; žr. History of Education Quar
terly, 7 t., 1967, 71-92 psl.; H. C. Barnard, The French Tradition in Edu
cation : Ramus to Saussure, Londonas 1922, 21970, 319 psl.
27 Nicholas Hans, Polish Schools in Russia 1772-1831, žr. The Slavonic
and East European Review, 38 t., (Londonas 1960) 91 nr., 397 psl.
28
Pranas Padalis, Fiziokratai, žr. Lietuvių Enciklopedija, VI t., 292
psl. Nicholas Hans išdėsto fiziokratų ir masonų įtaką savo straipsnyje
Educational Reform in Poland in the Eighteenth Century, žr. Journal of
Central European Affairs, XIV t., 1954 m. 4 nr., 301-310 psl.
29
Nicholas Hans, Polish Schools in Russia 1772-1831, žr. The Sla
vonic and East European Review, Londonas, 38 t., 91 nr., 397 psl.
30 Be abejo Poplawskis buvo vienas iš įtakingiausių asmenų. Daugumas
jo projekte randamų idėjų tapo Edukacinės Komisijos nuostatų dalimi.
Edukacinė Komisija švietimo reformai daugiausia ėmė iš Poplawskio projek
tų ir patarimų. Daugiau apie Poplawski ir jo reformas galima rasti J. A.
Račkauskas, Pradinis švietimas Lietuvoje iki trečiojo padalinimo (1795),
žr., Lietuvių Tautos Praeitis, III t., 1 nr., Chicaga 1971, 63-134 psl.
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(Stroinovskis, o po jo Malewskis iki 1817 metu). To meto bajorijos
dalis jau buvo susipažinusi su fiziokratų mokslu, o jo principai
buvo skelbiami net iš sakyklos bažnyčioje.
Reikia taipgi paminėti dar ir Jean Jacques Rousseau vaidmenį
Edukacinės Komisijos įsteigime ir darbuose. 1772 metais LietuvosLenkijos karaliaus prašomas Jean Jacques Rousseau parašė Consi
dérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa Réformation projettée31. Tame traktate yra gan išsamiai išdėstyta valstybės vaid

muo švietime, ir pasiūlyta centralizuoti krašto jaunimo auklėjimo
atsakomybę. Be abejo, šis Rousseau projektas buvo žinomas ir
Edukacinės Komisijos steigėjams. Šis projekto pasirodymas 1772
metais remia tezę, kad Edukacinės Komisijos centralizacijos idėja
atėjo iš prancūzų, o gal net ir tiesiogiai iš Rousseau.
Šalia jau minėtų įvykių Prancūzijoje ir dalinai Anglijoje, reikia
bent trumpai paminėti švietimo darbus Austrijoje ir Prūsijoje.
Abu kraštai jau prieš Lietuvą-Lenkiją buvo išleidę visą eilę švieti
mą liečiančių įstatymų ir padėję pagrindą mokyklinėms reformoms.
1760 metais imperatorė Marija Teresė patvirtino Studienhof Commission planą, ir tuo įsteigė švietimo ministeriją 32 . Bet ši
komisija, taip kaip ir Lietuvoje-Lenkijoje, nieko konkretaus nenu
veikė iki 1773 m. Tais metais išdirbtas buvo planas, kuris rėmėsi
trimis pagrindiniais principais : Kiekvienas pilietis turi gauti iš
mokslinimą pagal savo socialinę padėtį ir pašaukimą ; turi būti
surasti ir parengti atatinkami mokytojai ; turi būti įkurta pilna,
sulyginta ir suvienodinta švietimo sistema 33 . Tais principais vado
vaujantis Austrijoje buvo vykdomos švietimo reformos. 1774 metų
gruodžio 6 d. išleistame Allgemeine Schulordnung für die deutschen
Normal-,
Hauptund
Königlichen Erbländern

ir

mokymo

metodika

Trivialschulen

in

sämmtlichen

Kaiserlich-

buvo tiksliai išdėstyta mokyklų struktūra
atremta į prūso Johann Ignaz von Felbiger

Methodenbuch34 .
31 Šis traktatas buvo išleistas tik po Rousseau mirties. Švietimo projek
tas randamas pas William Boyd, (leidėjas), The Minor Educational Writings oj Jean Jacques Rousseau, New Yorkas 1962, 94-101 psl. ; pirma laida
buvo 1782 metais : J. J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de
Pologne et sur sa Réformation projettée, Paryžius 1782, 274 psi.
32 Alfred von Abneth, Geschichte Maria Theresias, Viena 1879, IX t.,
169-171 psl. Bendrai aptaria George M. O’Brien, Maria Theresa's Attempt
to Educate an Empire, žr. Paedagogica Historien, Revue Internationale d'Histoire de la Pédagogie, X t., 1970 m. 3 nr., 542-565 psl.
33 Alfred von Abneth, ten pat, 238 psl. ir George O’Bbien, ten
pat, 549 psl.
34 Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und
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Austrijoje reformos ir švietimo darbai taip pat buvo masonų
rankose 35. Visi centrinės švietimo komisijos nariai buvo masonai.
Bet Austrijos šveitimo komisijos nariai, masonai, nepadarė tos klai
dos, kurią padarė prancūzai, portugalai ir ispanai. Austrai, kaip
ir lenkai-lietuviai, kvietė jėzuitus pasilikti ir dirbti švietimo
įstaigose. Tuo, tik Austrija ir Lietuva-Lenkija su jėzuitų pagalba
vykdė sėkmingas švietimo reformas. Daugumas jėzuitų aktyviai
dirbo reformos darbą.
Austrijos švietimo komisija nuo Lietuvos-Lenkijos komisijos
skiriasi tuo, kad imperiją sudarančių kraštų mokyklose lotynų
kalba buvo pakeista į tautinę kalbą, o Lietuvoje-Lenkijoje į vien
tik lenkų kalbą 36.
Austrijos pagrindinės reformos atėjo per Prūsiją. Pagrindinių
reformų autorius buvo prūsas Johann von Felbiger. Felbiger atvyko
dirbti pas Mariją Teresę su Friedricho Didžiojo sutikimu. Prū
sijoje Friedrichas Didysis jau 1763 metais padėjo pagrindus valsty
binio švietimo sistemai, išleisdamas General-Land-Schul-Reglement.
Pažymėtina, kad šio įstatymo autorius buvo tas pas Johann von
Felbiger 37.
Sumoderninus Prūsijos civilinį kodeksą (Allgemeines Landrecht)
1794 metais, buvo priimtas principas, kad krašto švietimas lieka
valdžios rankose. Šis švietimo nuostatas pradėjo veikti tik po
Tilžės sutarties 1807 metais, įsteigus Švietimo Biurą. Prieš tai
valstybinio švietimo idėja Prūsijoje tebuvo tik statutų knygose 38.
Trivialschulen yra perspausdintas Neudrucke padagogischer Schriften, Leipcigas 1896, XV t., Taipgi Johann Ignaz von Felbiger, Methodenbuch
(redagavo Johann Panholzer), Freiburg im Breisgau 1892. Tai yra Biblio
thek der katholischen Pädagogik, V-sis t.; Veröffentlichungen der Kommission
für neuere Beschichte Österreichs, XXIX, XXXV, ir XXXVI t., Vienna
1934 ir 1950.
36 Nicholas Hans, The Dissolution of the Society of Jesus in the Eigh
teenth Century and its Financial Consequences, žr. R. King Hall, ir J. A.
Lauwerys, Education and Economics: The Yearbook of Education 1956,
141 psl.
36 Julius Kornis, Education in Hungary, New Yorkas 1932 ; Robert
A. Kann, A Study in Austrian Intellectual History, New Yorkas 1960;
Robert J. Kerner, Bohemia in the Eighteenth Century, New Yorkas 1932 ;
Ignjat Bokur, Volksschule und Bildungsanstalten in Ungarn, Zürichas 1911.
37
Johann Ignaz von Felbiger, Eigenschaften, Wissenschaften und
Bezeigen rechtschaffener Schulleute, Paderborn 1909, xxiv-xlvii. Pilnas tekstas General-Land-Schul-Reglement... yra ten perspausdintas.
38 Friedrich Paulsen, German Education Past and Present, Leipzigas
1908. Taipgi bendrai : William Boyd, The History of Western Education,
Londonas 91969, 307-312 psl. ; Friedrich Schneider, Geltung und Einfluss
der deutschen Pädagogik im Ausland, Münchenas 1943, xxiii-358 psl.
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Žinoma, tai neneigia, kad Prūsijoje švietimo srytyje buvo gan aiškių
ir pažangių reformų39.
IV.

Edukacinės komisijos organizacija

Edukacinė Komisija buvo įpareigota perimti jėzuitų mokyklų
ir nuosavybės administravimą, kontrolę ir priežiūrą visų kitų ne
jėzuitų (pavyzdžiui pijorų) mokyklų. Švietimo kontrolės Edukacinei
Komisijai perdavimo laikotarpyje mokyklose nebuvo jokio mokslo
pertraukimo. Visa organizacinė švietimo sistemos struktūra Edu
kacinės Komisijos priežiūroje yra pavaizduota schemoje 4o.
Tiems visiems uždaviniams atlikti Seimas paskyrė Edukacinei
Komisijai pinigus, gaunamus iš jėzuitų nuosavybių. Buvo sudarytos
dvi pakomisės fondui tvarkyti: skirstomoji komisija Lietuvai ir
skirstomoji komisija Lenkijai. Be šių komisijų buvo įsteigta Tei
sinė komisija. Bylos dėl skolų arba ginčai dėl nuosavybės vertinimo,
dėl mokesčių buvo šios komisijos darbo apimtyje.
1774 m. vasario 21 d. Edukacinė Komisija išspausdino pirmą
sias taisykles 41, kuriose aprašo savo vidinę organizaciją ir proce
dūras. 1774 metų kovo 2 d., kaip papildymas Edukacinės Komisijos
taisyklių, buvo paskelbiąs biudžetas42. Biudžete buvo parodyta
39

Antanas Ramūnas, Iš sutemų į aušrą, 287 psl.
Lenkų kalba knygos apie Edukacinę Komisiją : J. Lewicki, Ustawo
dawstwo szkolne za czasów Komisiji Edukacji narodowej, Krokuva 1925;
Z. Kukulski, Pierwiastkowe przepisy pedagogiczne Komisji Edukacji naro
dowej z lat 1773-1776, Liublinas 1923; St. Lempicki, Epoka wielkiej re
formy, Lvovas 1923 ; T. Wierzbowski, Komisya Edukacyi narodowej i jej
szkoły w koronie 1773-1794, Varšuva 1901-1917 ; S. Kot, Geneza Komisji
Edukacji narodowej, Krokuva 1919 ; J. Lewicki, Geneza Komisji Edukacji
narodowej : Studium historyczne, Varšuva 1923 ; S. Tync, Nauka moralna
w szkołach Komisji Edukacji narodowej, Krokuva ; T. Wierzbowski, Szkoły
parafialne w Polsce i na Litwie za czasów Komisji Edukacji narodowej,
Krokuva 1929 ; H. Pohoska, Sprawy oświaty ludu w dobie Komisji Edu
kacji narodowej, Krokuva 1929; H. Pohoska, Wizytatorowie generalni
Komisji Edukacji narodowej, Liublinas 1957.
41 Ordynacja Komisji Rzeczypospolitej Edukacji narodowej, tekstas per
spausdintas pas Z. Kukulski, Pierwiastkowe przepisy pedagogiczne Komisji
Edukacji narodowej z lat 1773-1776, Liublinas 1923, 10-12 psi.
42 Šis projektas buvo Edukacinės Komisijos išleistas 1774 metais kovo
2 dieną Gazeta Warszawska šiuo užvardinimu : Rozporządzenie ekspensów
do edukacji najpotrzebniejszych. Biudžetas smulkiai pateiktas pas G. Ku
kulski, ten pat, XCII-XCIII psl. ; pas J. A. Račkauską, The First Natio
nal System of Education in Europe: The Educational Commission of the
Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania (1773-1794), žr.
Lituanus, XIV (1968), 4 nr., 20 psl.; pas A. Šidlauską, Mokyklų reforma
Lietuvoje XVIII a. pabaigoje, žr. Lietuvos Mokslų Akademijos Darbai, serija
A 2(13), Vilnius 1962, 45 psl.
40
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trijų laipsnių mokyklinė organizacija. Komisijos nariai drąsiai pla
navo steigti 2.500 parapinių mokyklų, kurios būtų komisijos išlai
komos ir tvarkomos. Tačiau toks skaičius niekada nebuvo pasiek
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tas ; 1783 m. buvo įsteigta tik 22% projektuotų parapinių mokyklų.
Komisija taip pat buvo planavusi turėti 78 vidurines mokyklas;
1783 m. veikė jau 94% tų projektuotų mokyklų43. Universitetų
(Schola Princeps) skaičius buvo tikslus nuo pradžios, nes veikė
Vilniaus Akademija ir Krokuvos Universitetas.
Edukacinės Komisijos trijų laipsnių mokyklų sistema susidarė
iš pradžios mokyklų (parapinių ir privatinių); vidurinių arba
apygardos mokyklų ir aukštesnių mokyklų. Mokyklų piramidės
viršūnėje (žr. schemą) yra Edukacinės Komisijos jurisdikcijoje
esantys du universitetai. Lietuva buvo padalinta į 4 švietimo apy
gardas, o Lenkija į 6. Kiekvienoje švietimo apygardoje buvo viena
vyriausioji apygardos mokykla, prižiūrima universiteto (Schola
Princeps).
Apygardos mokyklos rektorius savo eile prižiūri visos apygar
dos mokyklų veikimą. Pagaliau, apygardų mokyklų rektoriai buvo
įpareigoti prižiūrėti visas pradžios ir visas privačias mokyklas savo
teritorijoje. Tuo būdu hierarchinė ir centralizuota valstybinio švie
timo sistema buvo sudaryta, derinant įvairias švietimo institucijas
į vieną harmoningą ir koordinuotą organą. Pažymėtina, kad
visa tai, kas pavaizduota schemoje, susidarė per eilę metų.
Skirstymo komisijos buvo įkurtos 1773 metais ir paleistos 1776
metais. Komisijos viso darbo rėmai klostėsi 1773-1783 metų laiko
tarpyje 44. 1783 metų balandžio 13 d. Edukacinė Komisija aprobavo
taisyklių, programų, ir reguliaminų rinkinį, kurį pavadino Eduka
cinės Komisijos statutu. Statutas apėmė ne tik senus nuostatus,
jame užtinkama daug naujų ir pažangių idėjų. Pavyzdžiui, moky
tojai pagal savo pareigas ir pašaukimą priskiriami aukštesnei socia
linei klasei, jiems teikiama pagarba ir privilegijos: respektas.
1783 m. Edukacinės Komisijos statutas buvo seimo peržiūrė
tas 1790 ir 1793 metais. Pirmoji revizija išbraukė vidurinių mokyklų
prefektus ir apygardos inspektorius. Religinių ordinų nariai galėjo
būti mokytojais išėję Vyriausios Mokyklos (universiteto) nustatytą
3-jų metų programą45. 1793 metais Gardino seimas padarė antrą
reviziją. Ši revizija labai apkarpė Komisijos teises. Seimas, pers
varstęs Edukacinės Komisijoss tatutą, savo kontrolės teisę pavedė
Nuolatinei tarybai (ne 1772 m. įsteigtajai). Seimo nutarimams
43

A. Šidlauskas, Ten pat, 45 psl.
41 Tolimesnė diskusija apie Edukacinės Komisijos veiklą ir organizaciją
galima rasti pas J. A. Račkauską, ten pat, ir A. Šidlauską, ten pat,
(žr. 43 išnašą), pas S. Sužiedėlį, Edukacinė Komisija, žr. Lietuvių Enciklo
pedija, V t., Bostonas 1955, 338-340 psl., bei lenkiškose knygose.
45 A. Šidlauskas, Pirmieji bandymai Lietuvoje parengti mokytojus pa
sauliečius, rankraštis, 1970, 20 psl.
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turėjo daug įtakos Rusijos karinių pajėgų buvimas krašte, kurios
kišosi į Seimo darbus ir vertė senatorius priimti jų pasiūlymus 46.
Trečiuoju padalinimu 1795 m. Lietuva buvo visiškai Rusijos anek
suota, ir visos valstybinės funkcijos paliovė veikusios. Tuo būdu
Lenkijos-Lietuvos Edukacinė Komisija, kuriai buvo pavesta švie
timo reikalų tvarkymas, baigė savo egzistenciją, bet jos reformos,
patvarkymai, mokslo programų pakeitimai, statutai liko ir toliau
veikti kitose valstybėse ir kitais vardais. Vilniaus Akademija per
Edukacinę Komisiją nurodė Maskvai ir Petrapiliui kelią į Vakarų
švietimo ir mokslo pažangą47. Edukacinės Komisijos statutas vė
liau tapo pagrindu kitų kraštų švietimo reformoms.
V.

Edukacinės komisijos įtaka pietų Amerikos švietimo
reformoms

Yra nuomonių, kad Edukacinės Komisijos įtaka Čilės švietimo
reformoms reiškiasi per Igną Domeiką (1801-1889). Reorganizuoti
mokyklų sistemą Čilėje ėmėsi iniciatyvos švietimo ministerija, jos
ministeris Montt, remiamas kitų aukštosios visuomenės atstovų ir
įtakingų generolų, būtent, Aldunate ir Pinto. Profesorius Domeika
savo atsiminimuose pažymi, kad ministeris ir suminėti generolai
prašę jį, kai jau buvo jo sutartis profesoriauti pasibaigusi ir pats
jau pasirengęs grįžti Europon 1846 m., pasilikti sostinėje Santiago,
dar bent porą mėnesių 48. Prašė jį būti patarėju perorganizuojant
universitetą ir visą mokyklų sistemą Čilėje. Profesorius Domeika
sutiko ir paruošė projektą Čilės švietimo sistemos reformai.
Prof. Vaclovo Biržiškos teigimu : « 1843 m. jo pasiūlymu buvo
reorganizuota Čilės mokyklų sistema Vilniaus universiteto mokyklų
pavyzdžiu »49. Tačiau, remiantis paties Domeikos atsiminimais,
susidaro skirtingas vaizdas negu Biržiška teigia. Domeika rašo :
« Aš įteikiau Švietimo Tarybai reformos projektą, kuriame mano
dėmesys buvo tame, kad atskirti nuo esamo Instituto tas katedras,
kurios priklausė aukštajam mokslui ir prie jų prijungus būtinas
tuo metu mokslo šakas, kurių dar nebuvo Institute, sudaryti iš
jų universitetą vokiškų universitetų (mūsų seniau Vilniškio) pavyz
džiu, o tą dabartinį Institutą paversti išimtinai į gimnazijos mo
46

A. Šapoka, (red). Lietuvos istorija, Kaunas 1936, 433-437 psl.
Antanas Ramūnas, Iš sutemų į aušrą, 284 ir 290 psl.
48 Ignacy Domeyko, Moje podróże : Pamiętniki wygnańca : Czterdzieście sześć lat mego zawodu nauczycielskiego i naukowego w Chile, III t.,
Varšuva 1963, 27-28 psl.
49 Vaclovas Biržiška, Ignas Domeika, žr. Lietuvių Enciklopedija, V t.,
Bostonas 1955, 106 psl.
47
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kyklą, paliekant jame, būtent mokyklos internate, kas buvo gero,
tvarką ir religinį auklėjimą. Kiek ten buvo smulkmenų tame
projekte, liečiančių mokyklų organizaciją ir naująjį universitetą,
būtų apie juos per ilgai rašyti50. Iš šios Domeikos ištraukos atro
do, kad jo reformos tik iš tolo rišosi su Vilniaus Universitetu, o
daug arčiau su vokiečių universitetais.
Norint aiškiai nustatyti Domeikos reformų planą ir to plano
santykius su Vilniaus Universiteto organizacine struktūra ir Edu
kacinės Komisijos įtaka, reikia toliau gilintis į Domeikos raštus,
patį Čilės švietimo reformos planą ir studijuoti toliau Domeikos
tyrinėtojų darbus 50 51.
VI. Edukacinės komisijos įtaka jungtinių Amerikos valstybių
švietimui

Edukacinės Komisijos įtaka Jungtinių Amerikos Valstybių
pedagoginei sistemai yra daug aiškesnė negu jos įtaka Čilės bei
Pietų Amerikos mokykloms. Vis vien šią įtaką dokumentuoti ir
detalizuoti reikia dar daug pastangų ir tyrinėjimo. Čia pateikiami
tik pagrindiniai šios įtakos bruožai ir faktai.
Kokia galėjo būti Edukacinės Komisijos įtaka J. A. V. švie
timo sistemai ? Per kur ši įtaka galėjo ateiti ? Kaip ji J. A. V. švie
timo sistemą paveikė ? Į šiuos klausimus atsakymo ieškant, reikia
žvilgterėti atgal į Edukacinės Komisijos pirmus metus. Lietuvos
didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1772 metais pakvietė į
Varšuvą prancūzą Pierre Samuel Du Pont de Nemours (17391817) *2. Du Pont buvo fiziokratas ir masonas53 . Varšuvoje Du
Pont buvo paskirtas Edukacinės Komisijos užsienio reikalų susi
rašinėjimo sekretoriumi. Šias pareigas Du Pont ėjo beveik ket
vertą metų, iki grįžo į Paryžių dirbti kartu su Turgot. Eduka

50 Ignacy Domeyko, Moje podróże : Pamiętniki wygnańca : Czterzieście
sześć lat: mego zawodu nauczycielskiego i naukowego w Chile, III t., Varšuva
1963, 28 psl.
51 Domeiko, Memoria sobre la instrucción publica, 1845: P. Ragažinskas,
Ignas Domeika kaip lietuvis ir mokslininkas, žr. Tautos Praeitis, II t.,
3-4 knyga, 1967, 123-153 psl.
52 B. G. Du Pont, National Education in the United States of America,
Newarkas 1923, viii-ix psi.
53 Nicholas Hans, Polish Schools in Russia: 1772-1831, žr. The Sla
vonic and East European Review, 38 t., (Londonas 1960) 91 nr., 397 psl.
Taip pat Roland G. Paulston, French Influence in American Institutions
of Higher Learning, 1784-1825, žr. The History of Education Quarterly,
Vlllt., 1968, 229-245 psl.
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cinės Komisijos dokumentuose randame Du Pont vardą labai daž
nai. Jis aktyviai dirbo su Edukacinės Komisijos nariais ir buvo
labai gerai susipažinęs su Edukacinės Komisijos planais, reguliami
nais ir programomis. Be abejo, jis taipgi buvo susipažinęs su tų
laikų prancūzų švietimo reformatorių idėjomis ir raštais54.
Du Pont grižęs į Paryžių, dirbo Prancūzijos valdžios ekono
minėje ir diplomatinėje tarnyboje, kur turėjo progos sueiti į artimą
pažintį su Thomu Jefferson, kuris vėliau tapo J. A. V. prezidentu.
Reikia pastebėti kad Du Pont, nuo Edukacinės Komisijos laikų,
neturėjo jokių ryšių su švietimo reformomis Prancūzijoje. Thomo
Jefferson 1800 m. balandžio 12 d. prašomas, Du Pont paruošė
ir 1800 m. rugpiūčio m. 24 d. Jeffersonui įteikė savo studijąprojektą : Sur l'Education nationale dans les Etats-Unis 55.
Du Pont raštu pateikė Jeffersonui J. A. V. Edukacinės Komisi
jos steigimo planą, su pradžios, vidurinėmis, ir aukštosiomis mo
kyklomis ir su universitetu, kuris prižiūrėtų visas žemesniąsias
mokyklas. Du Pont planas žymia dalimi atpažįstamas Jeffersono
švietimo reformų įstatymų tekstuose. Virginia universiteto istorijos
tyrinėtojai teigia, kad Jefferson Virginia universiteto įsteigimo ir
organizacijos planus gavo tiesiog iš Du Pont56. Istorikas Philip
Bruce irgi mano, kad Jefferson gavo iš Du Pont ne tik patarimu,
bet ir paskatinimų pedagogines reformas vykdyti 57. Jefferson pas
kutinis pasiūlymas reformuoti mokyklinę sistemą 1817 metais labai
aiškiai primena Du Pont pasiūlytus planus58. Toliau, Du Pont
planas aiškiai panašus į Edukacinės Komisijos trijų laipsnių švie
timo sistemą ir į daugelį kitų detalių Edukacinės Komisijos pla
nuose ir darbuose. Ši įtaka bus aiškesnė, kai bus baigtas palygi
nimas Du Pont veikalo Sur l'Education nationale dans les Etats54 L. Grimaud, Histoire de la liberté d'enseignement en France, Paryžius
1898, Grenoblis 21944, 2 tomai; G. Compayre, Histoire critique de l'édu
cation en France, 2 tomai, Paryžius 1884. J. Palmero, Histoire des insti
tutions et des doctrines pédagogiques, par les textes, Paryžius 1958 ; W. W.
Brickman, Selected Bibliography on the History of Education in France, žr.
Paedagogica Historica, X t., 2 nr., 1970, 286-292 psl.
55 Laiškų nuorašus galima rasti : G. Chinard, The Correspondence of
Jefferson and Du Pont de Nemours, Londonas, Paryžius 1931, 11 ir 28 psl.
56 H. B. Adams, Thomas Jefferson and the University of Virginia, U. S.
Bureau of Education, Circular of Information, 1 nr., 1888, 51 psl.
57 G. Chinard, The Correspondence of Jefferson and Du Pont de Nemours,
Londonas ir Paryžius 1931, 100 psl.
58 Jefferson's School Bill of 1817, žr. R. J. Honeywell, The Educa
tional Work of Thomas Jefferson, New Yorkas 1964; 233-243 psl. ; Ph. A.
Bruce, History of the University of Virginia, 1 t., New Yorkas, 1920, 64
psl. Bendrai : R. D. Heslep, Thomas Jefferson and Education, New Yorkas
1969, 87-112 ir 117 psl.
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Unis su Edukacinės Komisijos reguliaminais ir prancūzų planais,
ypatingai Condorceto 59.
Dar būtų galima paminėti Edukacinės Komisijos narį Julian
Niemcewicz. Niemcewicz iš Lenkijos nuvyko į J. A. V., Angliją
ir Prancūziją. Pagaliau apsigyvenęs J. A. V., tapo piliečiu ir buvo
Thomo Jefferson artimas draugas. Per Niemcewicz Jefferson ga
lėjo tiesioginiai sužinoti Edukacinės Komisijos veiklos apimtį, orga
nizaciją, ir struktūrą 60.
VII. Edukacinės Komisijos įtaka Rusijos švietimo reformoms
Lietuvos-Lenkijos Edukacinės Komisijos statutai ir regulia
minai turėjo didelę ir tiesioginę įtaką Rusijos švietimo reformoms,
pradėtoms 1802-1803 metais. Ypatingai pažymėtina įtaka rusų
pedagoginės sistemos administracijai ir organizacijai. Kokioje plot
mėje Edukacinės Komisijos nuostatai ir potvarkiai buvo pritaikyti
Rusijos gyvenimo sąlygoms ir kokioje apimtyje jie veikė mokykli
niuose santykiuose, mėgina aiškinti gan nesena lenko profesoriaus
Stefan Truchim studija, su kurios teigimais iš dalies mėginsime
supažindinti61.
Bendrai paėmus, Edukacinės Komisijos įtaka į Rusijos švie
timo reformas nėra net pažymėta daugumoje Rusijos švietimo
istoriją liečiančių knygų 62. Kiti autoriai, pavyzdžiui Nicolas Hans,
rašydami apie 1802-1803 metų švietimo reformas Rusijoje, nepa
neigia galimos Edukacinės Komisijos įtakos. Jis pareiškia, kad
ta įtaka atėjo iš vakarų Europos ir kad nėra svarbu, ar iš Edu

59 Geras ir vertingas rinkinys pagrindinių prancūzų raštų : F. De la
Fontainerie, French Liberalism and Education in the Eighteenth Century ;
The Writings of La Chalatais, Turgot, Diderot, and Condorcet on National
Education, New Yorkas 1932. H. C. Barnard, The French Tradition in
Education : Ramus to Saussure, Londonas 1922, 21970.
60 The Jefferson Papers, Massachusetts Historical Society, Collections,
Bostonas 1900, 7 serija, I t. ; N. Hans, Educational Reform in Poland in
the Eighteenth Century, žr. Journal of Central European Affairs, XIY t.,
4 nr., 1954, 302 psl.
61
St. Truchim, Współpraca polsko-rosyjska nad organizacja szkol
nictwa rosyjskiego w początkach XIX wieku, II skyrius, 30 nr. Lodzė 1960,
1-144 psi.
62 Pavyzdžiui, W. H. E. Johnson, Russia's Educational Heritage, New
Yorkas 1969, xvi-351 psl. ; P. L. Alston, Education and the State in Tsar
ist Russia, Stanford, 1969, x-322 psl. ; W. Shimoniak, Communist Educa
tion : Its History, Philosophy and Politics, Chicaga 1970, xxi-506 psl. ; B.
Pares, Russia Between Reform and Revolution, New Yorkas 1962, xvi-425
psl.
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kacinės Komisijos, ar iš Prancūzijos per Condorcet 63. Daugumas
autorių didžiausią įtaką Rusijos švietimo reformoms priskiria pran
cūzams.
Lenkų, o lygiai ir rusų istoriografija, aplamai imant, neginčija
fakto, kad laikinieji nuostatai ir mokyklų steigimo nuostatai yra
atsiradę ne be Edukacinės Komisijos įtakos ; tačiau lenkų istorio
grafija prie šito tvirtinimo prideda savo išvedžiojimus, kuriuose
yra pavojingų prielaidų ir fantazijos. Pavyzdžiui, nežinoma, kuriuo
pagrindu Jan Kucharzewski tvirtina, kad pradinio liaudies švie
timo nuostatai yra sudaryti remiantis La Harpe memorialu, lygiai
kaip ir Adomo Čartoriskio referatu, paskelbtu Mokyklų komisi
joje 64.
Kita vertus, rusų istoriografija stengiasi Edukacinės Komisijos
įtaką sumenkinti, mažinant jos vertę iki nulio. Daugumas rusų
istorikų mato «laikinuose nuostatuose » ir mokyklų steigimo po
tvarkiuose pirmiausia Condorcet įtaką. Taipgi, šios reformos planą
kiti ir priskiria Jankowicz de Myriewo. Nenorėdami numažinti
Myriewo darbą švietimo reformos reikalais, turime pažymėti, kad,
pagal Rusijos Mokyklų komisijos protokolus, Myriewo planas tos
komisijos buvo atmestas 1802 metų spalio 4 dieną65.
Dėl Condorcet ir prancūzų įtakos Truchim studijoje randame
palyginimą Condorcet plano su planu, priimtu Rusijos Mokyklų
komisijos 1803 metais. Truchim nurodo net 12 pagrindinių skir
tumų tarp Condorcet organizacijos bei administracijos ir Rusų
Mokyklų komisijos planų.
1802 metais buvo pateiktas Rusų Mokyklų komisijai Adomo
Čartoriskio planas, kuris kartu su Mikalojaus Fuso priedais buvo
priimtas ir caro Aleksandro patvirtintas. Adomas Čartoriskis buvo
vienas iš veikliausių Edukacinės Komisijos narių. Lygindami rusų
švietimo reformas su Edukacinės Komisijos statutu mes galime
aiškiai nustatyti įtakos formą. Tai geriausiai rodo Vyriausios Moks
lo Valdybos 1803 m. gegužės 5 d. išleista Instrukcija Mokyklų
Vizitatoriams (Nastavlenije vizitatoram ucilišč). Instrukcija yra ne
kas kita kaip sintezė kelių Edukacinės Komisijos instrukcijų vizita63 N. Hans, The Russian Tradition in Education, Londonas 1963, 20
psl. ; N. Hans, Comparative Education, Londonas 1958, 308-309 psl. ; N.
Hans, History o f Russian Educational Policy, Londonas 1931.
64
J. Kucharzewski, Epoka Paskiewiczowska, losy oświaty, VaršuvaKrokuva 1914, 10 psl. Taipgi St. Truchim, Współpraca polsko-rosyjska nad
organizacja szkolnictwa rosyjskiego w początkach XIX wieku, Lodzė 1960,
52 psl.
65
Žurnal Komissji oh učiliščach, žr. I. Kornilov, Sbornik materialov dla istoriji prosvieščzenija v Rossiji 1802-1804, II t., Petrapilis 1897,
15 psl.
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toriams iš 1774.VI.20; 1777.V.30 ; 1782.IV.5 ir 1783.IV.29 dienos;
o taip pat ir kun. Strojnovskio sustatyto Edukacinės Komisijos
statuto IV skyriaus : Akademinių sambūrių ir liaudies mokyklų vizi
tavimai.
Geriausiai tai pavaizduoja žemiau duodamų tekstų sugretini
mai. Smulkūs nukrypimai parodo skirtingas specifines rusų gyve
nimo sąlygas.
Rusų mokyklų komisijos tekstas

EDUKACINĖS KOMISIJOS TEKSTAS

« Vizitatorių kontrolinė veikla api
ma visas pilietines, valdines, pa
vietų ir, kur esama, kaimo mo
kyklas, išlaikomas viešųjų valdinių
organų, šlėktos, pirklių, arba pri
vačių asmenų, o Vilniaus Univer
siteto apygardoje taipgi ir dvasi
ninkų susivienijimo bei įvairių pen
sionų 66.

[Vizitatorius ] deleguoja generali
nius vizitatorius į visas mokyklas,
kaip akademines taip lygiai ir
vienuolynų, k. a. pijorų, bazilijonų,
ir kitų 67.

Vizitatorius pradeda kiekvienoje
mokykloje eiti savo pareigas, pa
kviesdamas mokytojus ir jų virši
ninkus į posėdį, kuriame, perskai
tęs jam duotas instrukcijas, ap
taria su jais vidinę mokyklos or
ganizaciją, kiekvieno pareigūno pa
reigas, mokykloje dėstomus mokslo
dalykus ir mokymo metodus.

Atvykęs į vietą, vizitatorius kvie
čia visus į pasitarimą 69.

Jei kurioje mokykloje nesilaikoma
metodo, rekomenduoto viešųjų mo
kyklų nuostatuose ir instrukcijose,
skirtose mokytojams, vizitatorius
privalo išaiškinti to nukrypimo
priežastis 68.

Vizituojąs stebi, ar mokslas ir kiti
mokyklos tvarkos reikalai yra pa
gal Komisijos nustatytą tvarką,
patiria mokytojų skaičių, jų stro
pumą, sugebėjimą, ypač panau
dojimą mokyklai nustatyto darbo
laiko 70.

66 Vyriausios Mokslo Valdybos 1803.V.5 d. išleistoji Instrukcija mokyklų
vizitatoriams (Nastavlenije vizitatoram učilišč), pirmasis paragrafas, žr. St.
Truchim, Współpraca polsko-rosyjska nad organizacja szkolnictwa rosyj
skiego w początkach XIX wieku, Lodzė 1960, II skyrius, 30 nr., 1-144 psi.
67 Edukacinės komisijos 1782.IV.5 d. ir 1783.IV.29 d. instrukcija, žr.
ten pat.
68 Nastavlenije, 2 §.
69 Edukacinės komisijos išleisto statuto Akademinių sambūrių ir liaudies
mokyklų vizitavimai, IV skyrius, 9 §.
70 Edukacinės komisijos 1782.IV.5 d. instrukcija, 2 §.
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[Vizitatorius], tikrindamas moki
nius iš visų dėstomų dalykų ir iš
statomi} mokytojo klausimų, ver
tina sugebėjimus ir žinias kaip
vienų taip ir kitų; tiria mokinių
atsakymus, ar jie supranta tai,
kas jų klausiama, ar nėra įsikalę
atmintin tik žodžius, kuriais atsa
kinėja į klausimą; teisingai nuo
monei susidaryti apie mokinių pa
žangumą duoda jiems klausimus
atskirai.

Išskyrus egzaminus, su dideliu
tikslumu vizituoja klasę, kreipda
mas dėmesį į mokinių atsakymus,
sugebėjimus ir į mokymo metodus
iš mokytojų pusės, kaip dalykus
suvokia ir koks pažangumas iš
mokinių pusės 72.

Po kiekvieno tokio tikrinimo pa
sižymi, kurie dalykai mokomi
kiekvienoje klasėje, taipgi mokinių
uolumą ir pastebimus ypatingus
sugebėjimus, raportuoja apie tai
universitetui, o kur jo nėra, tai
kuratoriui71.

Mokinius, kurie buvo gerai atžy
mėti mokykliniuose raportuose ir
pats įsitikina tokio atžymėjimo
vertumu, Komisijos vardu pagiria,
pažadėdamas juos rekomenduoti
Komisijai73.
Vizitatorius surašo Komisijai ra
portą, kuriame įrašo mokytojų ir
mokinių ypatingus pasižymėji
mus 74.

Vizitatorius turi stengtis pažinti
ir kaip reikiant įvertinti gabumus,
uolumą, pažangumą mokyklos va
dovo ir mokytojų

Vizitatorius tiria, ar rektorius arba
prefektas mokytojų ir direktorių
priežiūroje kaip lygiai ir kitose
savo pareigose pakankamai vykdo
privalomus nurodymus 76.
Apie mokytojų skaičių, jų sugebė
jimus ir stropumą 77 .

ir pranešti kam reikia apie paste
bimus gabumus ir uolumą, pildant
pareigas, lygiai ir apie tuos, kurie
nėra verti užimti vietą, siūlant į
jų vietą gabesnius 75.

Pažymi savo darbo aprašyme kaip
tuos mokytojus, kurie stengėsi pil
dyti komisijos nurodymus, lygiai
ir tuos, kurie tingiai ir nenoriai
juos pildė 78.

71

Nastavlenije, 3 §.
Statuto IV skyrius, 15 §.
73 1777.V.30 d. instrukcija, 5 §.
74 Statuto IV skyrius, 26 §.
75 Nastavlenije, 4 §.
76 1777.V.30 d. instrukcija, I §.
77 Ten pat, 3 §.
78 1782.IV.5 d. instrukcija, 2 §.
72
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Reikia kiekvieną mokytoją pa
klausti, iš kokių vadovėlių dėsto, ir,
jei iš savų užrašų ir pastabų, tai
privalo parodyti vizitatoriui, ku
ris, juos peržiūrėjęs, išreiškia savo
nuomonę recenzijoje 79.

Vizitatorius patikrina, kokie va
dovėliai kuriam mokslui vartoja
mi 80.
[Vizitatorius] klausia, kurias kny
gas mokyklose naudoja 81.

Prieš baigdamas vizitaciją, pasi
kviečia vizitatorius pas save tuos,
kuriems mano reikia atskirai duoti
nurodymų ir patarimų, bet į tai, kas
liečia visą mokyklą, atkreipia di
rektoriaus arba globėjo dėmesį,
pasižymėdamas visą tai į savo
dienyną, ir raportuoja kam rei
kia 82.

Prieš baigdamas vizitaciją, pasi
kviečia vizitatorius tuos asmenis, su
kuriais mano esant reikalinga pri
vačiai pasikalbėti ir priminti, kas
liečia kiekvieną, atskirai pasižy
mėdamas tam tikslui paskirtoje
knygoje 83.

Vizitatorius lankydamas mokyklas
taipgi kreipia ypatingą dėmesį į
parapines mokyklas, pasistengia
surinkti žinių apie esančias mo
kyklas ir galimybes jų steigimo
ten, kur mokyklų dar nėra 84.

Gali [vizitatorius ] pakeliui lan
kyti kiek ir parapinių ar kaimo
mokyklų; pažvelgti į jų darbą ir
švelniai rekomenduoti, kas taisy
tina, jei kas jam atrodytų netin
kama 85.

Iš 17 skyrių Nastavlenije vizitatoram net 15 savo turiniu
paimti iš Edukacinės Komisijos 1783 metų statuto ir kitų regulia
minų. Tik du nuostatai neturi atitinkamų skyrių Edukacinės
Komisijos nuostatuose. Tačiau turinys tų nuostatų telpa parapinių
mokyklų mokslo programoje. Smulkūs nukrypimai, kurie sutin
kami kituose paragrafuose, yra pasėka atsižvelgimo į specifines
rusų gyvenimo sąlygas. Kaip matėme, kai kurie paragrafai yra
tiesiog pažodžiui nurašyti iš Edukacinės Komisijos statuto.
Trucidino darbas yra tik pirmas bandymas išnarplioti kompli
kuotą švietimo istorijos raidą Rusijoje, bet jo kruopščiai dokumen
tuota ir palyginamuoju būdu pateikta medžiaga turėtų būti pagrin
das mūsų tolinesniems tyrinėjimams Edukacinės Komisijos darbų
ir įtakų.
79

Nastavlenije, 5 §.
1777.V.30 d. instrukcija, 4 §.
81 1782.IV.5 d. instrukcija, 6 §.
82 Nastavlenije, 9 §.
83 Statuto IV skyrius, 24 §.
84 Nastavlenije, 14 §.
85 Statuto IV skyrius, 21 §.
80
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VIII.

Edukacinės Komisijos įtaka Prūsijos švietimo
reformoms

Gali būti, kad Edukacinės Komisijos darbai turėjo įtaką
ir Prūsijai bei jos švietimo sistemai. Galima nurodyti bent vieną
studiją, būtent Wandos Bobkowskos, Pruska polityka szkolna na ziemiach polskich w latach 1793-1806, kuri išdėsto Edukacinės Komi
sijos ideologinę įtaką Prūsų švietimo reformoms 86.
Prūsai, pagrobę Lietuvos-Lenkijos dalį per antrąjį padalinimą,
turėjo progos susipažinti su mokyklomis tuose plotuose. Tai aiškiai
rodo B. Sakalauskas, cituodamas aktus iš slaptojo Prūsų archyvo
Berlyne (Geheimes Staatsarchiv) 87. Dar reikia tolimesnio tyrinėjimo
nustatyti įtaką Prūsijai, bet Bobkowskos studija yra tų įtakų
tyrinėjimo pradžia.
IX.

Bendros išvados

Baigiant, galima šį pranešimą suvesti į sekančias trumpas
išvadas:
XVIII a. paskutinį ketvirtį reikia laikyti Edukacinės Komi
sijos veiklos ir naujos pedagoginės minties bei švietimo reformos
laikotarpiu.
Fiziokratai ir masonai smarkiai vyravo reformų eigoje.
Lietuvos-Lenkijos Edukacinė Komisija yra pirmoji valsty
binė švietimo sistema centro Europoje.
Edukacinės Komisijos įtaka Čilės švietimo reformoms yra
abejotina, bet dar nepilnai ištirta.
Edukacinės Komisijos įtaka Jungtinių Amerikos Valstybių
švietimo reformoms reiškėsi per Samuel Du Pont. Du Pont per
Thomą Jefferson paveikė J. A. V. švietimo kryptį.
Edukacinės Komisijos įtaka Rusijos švietimo reformoms yra
aiški ir neabejotina.
Edukacinės Komisijos įtaka Prūsų švietimo reformoms dar
nėra aiški, bet jau yra įrodymų, kad ši įtaka buvo.
Prof. J. Račkauskas
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THE EDUCATIONAL [COMMISSION OF POLAND AND
LITHUANIA AND [ITS INFLUENCE ON THE EDUCATIONAL
SYSTEMS OF OTHER COUNTRIES
by
John A. Rackauskas

Summary

After a short presentation of the educational situation in XVIIIth
century Lithuania-Poland, the author describes the establishment of
the Educational Commission of the Kingdom of Poland and the Grand
Duchy of Lithuania (1773-1794). The Educational Commission appears
to have been established with the help of French Physiocrats and
Freemasons. The author presents an analysis of the educational influeences which had some bearing on the educational plans and reforms
of the Educational Commission. Of special importance is Jean Jacques
Rousseau’s tractate Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur
sa Réformation projettée. In general it appears that the Educational
Commission’s idea of centralization came via the French and the Com
mission’s stress on science from the English. No clear cut influence
has been found to exist between the Commission and the educational
reforms of Maria Theresa or Frederick the Great.
The Educational Commission in turn influenced other countries
and their educational systems. Influences on Chilian, United States,
Russian, and Prussian educational systems are discussed. The author
traces the Commission’s influence on Chilian education via Ignas Do
meika, who was the author of the Chilian Educational Reform of 18431846. Domeika was born in Lithuania-Poland. In his memoirs he
credits the organizational plan of the old University of Vilnius as the
source of his reform plan.
The Educational Commission’s influences on educational reform in
the United States can be traced through Pierre-Samuel Du Pont de
Nemours. Du Pont served with the Educational Commission as the
foreign correspondence secretary. He later worked in Paris and then
in the United States. He was a close friend of Thomas Jefferson.
Evidence is presented that Du Pont’s Sur l’Éducation nationale dans
les États- Unis contains many of the operational ideas of the Educational
Commission. Jefferson later used Du Pont’s proposal as a basis for
the organization of the University of Virginia and the School Bill of
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1817. A former member of the Educational Commission was also a
close friend of Jefferson. Julian Niemcewicz had primary experience
in educational reform and worked with Thomas Jefferson on many
occasions.
The Educational Commission’s influence on educational reforms in
Russia is rather clear and well documented. The author presents ex
cerpts from the Russian School Commission’s regulation Nastavlenije
vizitatoram učiličš (1803) and comparable paragraphs of the regulations
issued by the Educational Commission between 1774 and 1783. The
identified link between the Educational Commission and the Russian
School Commission appears to be Adam Czartoryski, who worked for
both commissions. Some evidence is presented to show that the po
pular attribution of authorship of the Russian educational reform
legislation to Condorcet, La Harpe, and Jankowicz de Myriewo is not
completely factual. It appears that the influence of the Educational
Commission’s regulations and Statute of 1783 is decisive and substantial.
Finally the author cites sources that attempt to determine the
ideological influences of the Educational Commission on Prussian edu
cational legislation between 1793 and 1806. No conclusion is reached
regarding the influences on Prussian educational policy.

